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Řešením případného omezení provozu je žádost o udělení výjimky, bezproblémové restaurace ji získají

Další z chystaných opatření, 
jimiž vedení Chomutova chce při-
spět ke zklidnění situace ve městě 
zejména v noci, je připraveno 
k projednávání. Obecně závazná 
vyhláška (OZV) o ochraně nočního 
klidu a regulaci hlučných činností 
mimo jiné stanovuje dobu nočního 
klidu od 22 do 6 hodin a omezu-
je dobu činností způsobujících 
hluk o svátečních dnech na dobu 
od 8 do 20 hodin. Vyhláška ještě 
neprošla jednáním zastupitelstva 

a už se na radnici scházejí protesty 
opatřené stovkami podpisů občanů 
Chomutova, ale i Jirkova, Otvic, Mál-
kova, Místa a dalších obcí. 

Protestní petici zřejmě iniciova-
li provozovatelé chomutovských 
restaurací a jejími signatáři jsou 
podle všeho především jejich klien-
ti, protože jedno z chystaných 
opatření by se některých restaurací 
mělo dotknout. Vyhláška totiž také 
vymezuje lokality města, v nichž 
jsou provozovny povinny ukončit 

Slovo primátorky

Slušným lidem nikdo v zábavě bránit nechce
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5. března 2008  ročník X.  zdarma do každé domácnosti

Vážení spoluob-
čané, dějiny Cho-
mutova, stejně jako 
historie mnoha čes-
kých pohraničních 
měst, byly v minu-
lém století dost po-
hnuté. Nejkrutějším 
způsobem se do 

nich jistě vepsaly roky Druhé světo-
vé války. Ze svých domovů nejprve 
zmizelo veškeré místní židovské 
obyvatelstvo a zmizet měly také 
veškeré připomínky jeho existence. 
Nacisté vypálili místní synagogu 
a tak jediným důkazem o někdejším 
životě Židů v Chomutově zůstal ži-
dovský hřbitov. Ten přežil válku, ale 
v pozdějších letech byl do té míry 
zdevastován, že musely být všechny 
náhrobky zrušeny a hřbitov získal 
parkovou úpravu. Když nás oslovili 
zástupci židovské obce s projektem 
pietní úpravy tohoto hřbitova, zpo-
čátku jsem ani nevěděla, kde vlastně 
tento hřbitov je. I to je důkazem 
skutečnosti, že naši bývalí zmizelí 
sousedé byli v našem městě již tak-
řka zapomenuti. K jejich návratu do 
naší paměti snad trochu napomohla 
výstava, která je měla připomenout 
a kterou připravili vloni na radnici 
chomutovští studenti. A snad také 
projekt, který jsme se v těchto dnech 
rozhodli podpořit. Jeho výsledkem 
by mělo být nejprve vybudování 
důstojného památníku na bývalém 
židovském hřbitově. Těší mě, že 
práce na tomto památníku se ujal 
mladý umělec, který sám pochází 
z našeho města. Snad již v květnu 
budou moci nově upravený hřbitov 
navštívit nejen příbuzní těch, kteří 
zde odpočívají, ale i všichni ostatní, 
kteří nechtějí zapomenout. Hezký 
den Vám přeje 

                           Vaše Ivana Řápková

hostinskou činnost do 22 hodin. 
To však neznamená, že všech-
na restaurační zařízení musejí 
v tuto hodinu končit. 

„Jakmile bude vyhláška při-
jata, my budeme připraveni na 
udělování výjimek,“ uvedla k této 
problematice vedoucí útvaru in-
terního auditu Jarmila Mravcová, 
která práci na nové OZV metodic-
ky řídí. „Každý majitel či provo-
zovatel restauračního zařízení si 
bude moci požádat o výjimku na 
určité časové období nebo na po-
řádání konkrétní akce.“ Tyto žá-
dosti bude posuzovat rada města 
a při svém rozhodování bude 
vycházet především z poznatků 
městské policie, která má problé-
mové lokality zmapovány, stejně 
jako restaurační zařízení, jimž 
musí věnovat zvýšený dozor.

„Nikdo nezpochybňuje právo 
lidí na zábavu, v tom jsme s au-
tory petice zajedno,“ zdůrazňuje 
J. Mravcová. „Ale chystané ome-
zení se bude vztahovat pouze na 
problémové lokality a problémo-
vé podniky v nich. Všichni, kdo 
budou respektovat určitá pra-
vidla, například nebudou na ně 
oprávněné stížnosti ani nebudou 
v záznamech městské policie, 
mohou podle pokynů uvedených 
ve vyhlášce požádat o výjimku 
a ta jim bude udělena. Pokud jde 
o normální podnik, kam jdou 
za zábavou lidé, kteří se dokáží 
slušně bavit, nikdo jeho provo-
zovatele v podnikání omezovat 
nehodlá.“                                     (lm)

Platnost měsíčních kuponů MHD 
pro žáky základních a středních 
škol o víkendech a prázdninách je 
obnovena s účinností od 1. března. 
Nyní stojí 250 Kč. Omezení platnosti 
kuponů pro školáky bylo zavede-
no od počátku roku 2008 v rámci 
optimalizace MHD provozované 
Dopravním podnikem Chomutova 
a Jirkova, a. s. V únoru představenstvo 
společnosti rozhodlo o jeho zrušení. 
Financování ztráty, již opětovné roz-
šíření platnosti kuponů dopravnímu 
podniku přinese, bude předmětem 
následného jednání obou akcionářů, 
měst Chomutova a Jirkova.            (lm)

Kupony pro školáky 
platí i o víkendech

RANČ U MATĚJERANČ U MATĚJE
B l a t n o u  C h o m u t ov a ,  6  k m z  c e n t r a  m ě s t a

Horský Pension – Restaurant – Jízda na koni – Vznášedlo

Jste vyhaslí? Potřebujete novou energii?
Uděle jte s i výšlap ! Unavte tě lo, okysl ičte mozek, stačí malá procházka př í rodou , po takové akt iv itě 
– re laxaci vymysl í te i to, na co normálně nepř i jdete !

A kde si dát pauzu? A kde si dát pauzu? 
No přece u nás , v restaurantu Ranče U Matě je .
Otevřeno denně, p lat i t můžete i st ravenkami .

Hledáte vhodné prostory Hledáte vhodné prostory 
pro fi remní akce? pro fi remní akce? 
Př i jeďte k nám, př í jemné prost řed í nového pens ionu .

www.rancumateje.cz, tel.: 474 683 216, MT: 777 122 646

Do roku 2010 si budou muset vy-
měnit své řidičské průkazy ti, jimž 
byly vydány v období let 1994 – 
2000. Ve správním území Chomutov 
je těchto průkazů evidováno 7 373. 

Do agendy odboru dopravních 
a správních činností magistrátu 
patří kromě výměny řidičáků také 
sankcionování těch, kteří tuto zá-
konnou povinnost nesplnili v minu-
lém roce. Tehdy se výměna týkala 
průkazů vydaných do konce roku 
1993. Od začátku roku tak byla udě-
lena pokuta patnácti řidičům.   (lm)

Výměna řidičáků 
v další etapě

Podnájemce jezera se zavázal k rozsáhlým investicím

...Upozor...Upozornění...nění...
Od 1. března 2008 se obnovuje 

zapisování dětí do vydaných ces-
tovních dokladů rodičů (jedná se 
o doplnění údajů do cestovního 
dokladu). Snižuje se věková hra-
nice pro zápis dítěte. Od 1. břez-
na 2008 bude možné zapsat do 
cestovního dokladu rodiče, resp. 
občana mladšího 10 let.

Od 1. března 2008 budou moci 
děti, resp. občané mladší 15 let za-
psaní v cestovním dokladu rodičů 
před 1. září 2006 i nadále cestovat 
společně s rodiči do zahraničí bez 
vlastního cestovního dokladu. (r)

Příští číslo CHN vyjde
jako barevný magazínbarevný magazín

19. března 200819. března 2008
Od března se přípravy na zaháje-

ní sezony Kamencového jezera ode-
hrávají v režii nového podnájemce, 
společnosti CV Relax. Smlouva, jež 
byla minulý týden schválena radou 
města, vzbudila spekulace o tom, že 
by pro město mohla být nevýhodná, 
snad proto, že předsedou předsta-
venstva společnosti CV Relax je 
člen zastupitelstva Zdeněk Fojtík. 
Během února se jednotlivé body 
smlouvy dolaďovaly. Ukazuje se, 
že její podmínky nejsou pro města 
nevýhodné.

„Areál Kamencového jezera vyka-
zoval roční ztrátu kolem dvou a půl 
milionu korun,“ zdůraznila v této 
souvislosti náměstkyně primátorky 
Jana Vaňhová. „Tuto ztrátu nyní na-
hradí příjem z nájemného. Ten sice 
není nijak závratný, ale je doplněn 
řadou dalších finančních závazků.“

Podnájemce se zavázal platit 
250 tisíc korun ročně za pronájem 
areálu a dalších 250 tisíc vynaložit 
na jeho údržbu. Město vytvoří Fond 
rozvoje Kamencového jezera, do 
kterého dá každý rok 2,5 milionu 
korun, CV Relax musí do fondu při-
spívat minimálně stejnou částkou. 
Pokud ovšem město svůj příspěvek 
zvýší, je podnájemce povinen učinit 
totéž, aby vložil stejnou sumu jako 
město. Dále se zavazuje, že do dese-
ti let proinvestuje 50 milionů korun 
do rekonstrukce hotelu U Jezera. 
Předpokládají se investice i v samot-
ném areálu, ty rozsáhlejší ovšem 
podléhají schválení rada města. Na 
vůli podnájemce je naopak stano-
vení cen za vstupné na koupaliště 
a poplatky za pobyt v autokempu. 

„Neočekáváme, že by si nový pro-
vozovatel chtěl lidí odradit tím, že 
by nasadil příliš vysoké vstupné,“ 
připomíná náměstkyně Vaňhová.

A záměry společnosti CV Relax? 
Jejich výčet není nijak stručný. 
„V první řadě přistoupíme k novému 
způsobu údržby zeleně a celkového 
úklidu areálu,“ říká Z. Fojtík. „Pak 
postupně přijdou na řadu moderni-
zace hotelu, výstavba nových chatek 
se sociálním zařízením a rekon-
strukce stávajících chatek. Časem 
by měly jezero zatraktivnit nové 
tobogány, dojde na rekonstrukci 

stánků a restaurací Plánů je spous-
ta, některé jsou během na dlouhou 
trať, takže je prozatím předčasné je 
prezentovat.“              (text a foto: lm)

Panelovou diskuzi na neobvyklé 
téma uspořádal Výbor pro národ-
nostní menšiny při Zastupitelstvu 
města Chomutova. „Obrátil se 
na nás člen výboru, představitel 
ukrajinské menšiny Valerij Kulacký 
s problémem, který se bolestně 
dotýká především některých Ukra-
jinců pracujících u nás a majoritní 
společnosti zůstává skryt,“ uvedla 
jedna z organizátorek setkání, 
předsedkyně výboru, radní Kamila 
Nováková. „Jde o systém, v jehož 
rámci někteří Ukrajinci vykořisťují 
své krajany. Nutí je s příslibem le-
galizace pobytu podepsat směnku, 
v jejímž důsledku po určitou dobu 
tvrdě pracují za minimální příjem, 
žijí v často nedůstojných podmín-

Debatovali o systému novodobého otroctví

Kamila Nováková debatuje se zástupci sekretariátu Rady vlády pro národnost-
ní menšiny. Zleva Ondřej Klípa, Milan Pospíšil a Andrej Sulitka.         (foto: lm)

kách a jsou v bezvýchodné situaci, 
protože nevědí, na koho se obrátit. 
Leckdy ani netuší, že za ně jejich 
zaměstnavatel neodvádí pojistné. 
Tento systém novodobého otroctví, 
který sem přišel z Ukrajiny, se už 
navíc rozšiřuje i do vietnamské 
komunity.“

Na dvacet odborníků z minister-
stva práce a sociálních věcí a vnitra, 
cizinecké policie, celní správy a dal-
ších institucí si navzájem předalo 
své zkušenosti a informace. „Bylo to 
poprvé, kdy se toto téma probíralo 
z pohledu různých institucí,“ shrnu-
la akci Kamila Nováková. „Pro náš 
výbor z toho vyplynuly konkrétní 
otázky, kterými se budeme dále za-
bývat.“                                                (lm)

Jezero čeká spousta změn, do sezony podobné ruiny zmizí, říká Z. Fojtík.



strana 2  ZPRAVODAJSTVÍ CHN středa 5. 3. 2008

Vizitky zastupitelů aneb Získali váš mandát
Jiří Kubí-

ček (KSČM) je 
členem zastu-
pitelstva od 
roku 2002, ale 
politická práce 
tvoří význam-
nou část jeho 
p r o f e s n í h o 
života. Rodilý 
C h o m u t o v á k 

nastoupil hned po vyučení v roce 
1968 do tehdejšího Závodu Julia 
Fučíka, kde pracoval šest let jako 
provozní elektrikář. V roce 1974 
studoval Krajskou politickou školu 
a po jejím absolvování byl doporu-
čen k přijetí do aparátu OV KSČ jako 
politický pracovník se zařazením 
lektora v Domě politické výchovy. 
V letech 1980 – 1985 následovalo 
studium Vysoké školy politické, po 
jejíž absolvování se stal ředitelem 
chomutovské Večerní univerzity 
marxismu-leninismu. Tato jeho prá-
ce skončila se společenskými změ-
nami v roce 1989 a následoval návrat 
k profesi provozního elektrikáře, se 
zařazením jako obsluha rozvod-
ných elektrických zařízení. ZJF se 
mezitím transformovalo na Z-Group 
a Kubíček tu pracuje dodnes. 

Většinu času mu zabírá příprava 
na různé funkce a jejich výkon, 
a to jak v rámci stranického aparátu, 
tak v kontrolním výboru magistrátu. 
Když mu náhodou nějaký čas zbyl, 
trávil jej u vody s rybářským pru-
tem. Šest let dokonce vedl rybářský 

kroužek. „Máme chatu u řeky Ohře 
v Boči, kde je příroda nejkrásnější,“ 
vysvětluje rybář, který to má za 
rybami kousíček. Ovšem chata na 
Ohři neznamená jen zázemí pro ry-
baření. „Chalupáři ví, o čem mluvím: 
pořád je tam co dělat,“ připomíná 
J. Kubíček známou pravdu. „Společ-
ně s manželkou a švagrem dobudo-
váváme a doopravujeme jak chatu, 
tak okolí, což je v současnosti náš 
prvořadý úkol.“ 

Členství v komunistické straně 
znamenalo pro Jiřího Kubíčka po-
litickou aktivitu jak v době před 
rokem 1989, tak i v následujících 
letech. “Působil jsem jako předseda 
stranické organizace bývalého Zá-
vodu Julia Fučíka poté, co byla vy-
tlačena mimo závod.“ Tato stranická 
funkce byla logickým předstupněm 
jeho vstupu do komunální politiky. 
„V roce 2002 jsem byl navržen jako 
kandidát do zastupitelstva města 
a na základě výsledků voleb jsem 
se stal zastupitelem.“ Tuto pozici 
v předloňských volbách obhájil. 
A jeho cíle v rámci samosprávy? 
„Najít společný jazyk s ostatními 
politickými subjekty a chovat se 
slušně vůči občanům. Naším úkolem 
je nezklamat naše voliče, nehlaso-
vat proti jejich vůli a oprávněným 
požadavkům, proti našemu progra-
mu, protože právě našim voličům 
skládáme účty z práce zastupitelů 
pravidelných setkáních s občany,“ 
uvedl závěrem J. Kubíček svůj názor 
na práci komunálního politika. (lm)

Objednání na registr vozidel pomocí SMS :
OD H LP REZ

Výpis z karty řidiče – nový žák autoškoly:
EKR POZ č. autoškoly (viz web. stránky města) , 
jméno, rodné č.

Výpis z evid. počtu zapsaných bodů řidiči : 
BODY POZ jméno, číslo ŘP 

Č í s l o M M C h o m utov – 736 695 600

Hřbitovní předměstí vystavěné v 1. polovině 16. století bylo větší než samotné město

Chomutovská uličnice – jak šel čas ulicemi města

V Karlových Varech proběhla 
4. národní konference kvality ve ve-
řejné správě. Její součástí bylo i oce-
nění úspěšných projektů a inovací. 

Chomutov si ze všech předcho-
zích ročníků dovezl nějaké ocenění 
Ministerstva vnitra ČR. Nebylo tedy 
překvapením, když ministerstvo 
nabídlo chomutovské primátorce 
Ivaně Řápkové, aby prezentovala 
činnost města v rámci zahajovacích 
projevů. Ta se ve svém příspěvku 
dotkla mimo jiné i složitosti a ne-
srozumitelnosti českých zákonů, 
kdy vznikají komplikace samosprá-
vám při jejich aplikaci. V důsledku 
toho jsou pak občané velmi často 
nuceni vypisovat a dokládat nespo-
čet papírů a dokladů, takže se v této 
změti běžný klient sotva orientuje. 
Primátorka zdůraznila, že tento stav 
je trvalou výzvou k dosažení změny 
pro naše zákonodárce.

V průběhu druhého dne konferen-
ce prezentovali zástupci úspěšných 
měst nejlepší inovativní řešení za-
vedená ve veřejné správě. Všechny 
tyto projekty prošly sítem hodnoce-
ní komisí ministra vnitra a musely 
být rovněž patřičně obhájeny. 

Další ocenění pro Chomutov na konferenci kvality ve veřejné správě

Úspěchy v oblasti inovací nejsou nahodilé
Parkovací systém, zavedený od 

února, zaznamenal desítky dotazů 
a připomínek občanů. Pracovní 
skupina vedená tajemníkem magis-
trátu Theodorem Sojkou pravidelně 
zasedá a konkrétní problémy řeší. 
Jedním z podnětů občanů byl i ná-
vrh na uzavření nájemních vztahů 
na některá parkovací stání v nezpo-
platněných místech centra. „Jedná 
se zejména o Starý dvůr a dvůr 
v Arbesově ulici“ upřesnil tajemník. 
„Zjišťujeme podklady pro uzavření 
nájemního vztahu s majiteli vozidel 
v těchto lokalitách.“ Motoristé v uve-
dených lokalitách uvnitř zpoplatně-
ných parkovacích zón by si tak 
mohli zaplatit pronájem například 
pro účel stání svého motorového 
vozidla. 

Další novinkou, která by měla 
zvýšit kapacitu parkovacích míst, 
jsou záměry vybudovat nové par-
kovací plochy na náměstí E. Beneše 
a ve Školní ulici. „V prvním případě 
by mělo vzniknout asi třicet par-
kovacích stání, ve druhém je třeba 
nejprve jednat s majitelem komu-
nikace, jímž je Ředitelství silnic 
a dálnic,“ doplnil T. Sojka.           (lm) 

V centru budou nová 
parkovací místa

Chomutov představil nejnovější 
elektronickou službu Koncept Phone 
Book, která slouží občanům již od 
loňského dubna. Vedoucí odboru do-
pravních a správních činností Bed-
řich Rathouský při její prezentaci 
připomněl, že služba byla vylepšena 
o možnost hradit správní poplatek 
již odesláním textové zprávy žada-
tele. Například občanům, žádajícím 
o výpis počtu zapsaných bodů, tak 
odpadne nutnost přijít na úřad. 

Akce vyvrcholila vyhlášením vý-
sledků soutěže Cena za inovaci ve 
veřejné správě 2007. Statutární měs-
to Chomutov mezi oceněnými opět 
nechybělo a jeho zástupci převzali 
ocenění za samoobslužné provádě-
ní vybraných úkolů klienty pomocí 
SMS zpráv.                                  (lm/br)

…a schválila poskytnutí finanč-…a schválila poskytnutí finanč-
ního příspěvku ve výši 50 000 Kč ního příspěvku ve výši 50 000 Kč 
z prostředků rady města pro agen-z prostředků rady města pro agen-
turu Macek Music Management Mostturu Macek Music Management Most 
na projekt Chomutovské hudební 
večery 2008. Agentura MMMM po-
řádá Chomutovské hudební večery 
orchestru Petra Macka a jeho hostů 
již dvanáct sezon. Z prostředků rady 
města se radní rozhodli podpořit 
rovněž projekt občanského sdruže-
ní New Art History, autorskou výsta-
vu a vernisáž Vladimíra Franze, a to 
částkou 20 000 Kč. 

…a schválila připojení Statutár-…a schválila připojení Statutár-
ního města Chomutov k akci Vlaj-ního města Chomutov k akci Vlaj-
ka pro Tibet. ka pro Tibet. Vyvěšením tibetské 
vlajky 10. března město připomene 
49. výročí povstání Tibeťanů proti 

Rada města projednala… 
čínské okupaci a projeví nesouhlas 
s porušováním lidských práv v Ti-
betu. Chomutov patří mezi 326 měst 
v České republice, která se k této 
akci připojila i vloni. 

…a schválila dotace na projekty z …a schválila dotace na projekty z 
rozpočtu města. rozpočtu města. 274 300 korun bude 
rozděleno na podporu patnácti pro-
jektů, které předložilo jedenáct ža-
datelů: Junák, svaz skautů a skautek 
ČR, středisko Český lev Chomutov, 
Střední škola energetická a stavební, 
ZŠ v ulici Akademika Heyrovského, 
Chomutovské soukromé gymnázi-
um, Severočeská filharmonie Tepli-
ce, Veteran Car Club Chomutov, ZŠ 
Zahradní, SK Chomutov S–R–O s.r.o., 
TJ VTŽ, Asociace Pro Handicap a Ži-
dovská obec Teplice.                     (lm)

Kamerový systém bodujeKamerový systém boduje
1. února v půl desáté večer za-

znamenala obsluha kamerového 
systému „divočinu“ v Kadaňské 
ulici. Na monitoru se objevila parta 
mladistvých výtečníků, kteří roz-
kopávali zábrany u rekonstruované 
silnice. Hned poté zmizeli, nepočí-
tali však s tím, že bystré oko kame-
rového systému je sleduje. Ukryli 
se v podchodu kruhového objezdu 
u zimního stadionu, kde se cítili v 
bezpečí. Když je tam překvapili stráž-
níci, ztratili řeč. Nakonec se přiznali 
a uvedli věc do pořádku. Blokové 
pokutě se ale nevyhnuli.

Kuriózní výjezdyKuriózní výjezdy
9. února před třetí hodinou ran-

ní vyjeli strážníci za kuriózním 
případem, když žena z Bezručovy 
ulice oznámila, že nemůže spát, 
protože vedle v bytě se dějí orgie. 
Po příjezdu strážníků upřesnila, že 
takřka denně v noci od jedné do tří 
sousedi řádí – oddávají se sexuálním 
hrátkám tak náruživě, že ostatní ne-
mohou spát. Navíc vrzající nábytek 
je taky pěkně slyšet. Když byli muži 
zákona na místě, byl klid. Prý proto, 
že právě udeřila ranní třetí hodina.

Před časem zase učitelka jedné 
školy ohlásila, že před školou se 
houpe rezavá škodovka. Když na-
hlédla dovnitř, zhrozila se. Stráž-
n9ci byli na místě takřka okamžitě 
a povedené dvojici museli sexuální 

Strážníci – co také zažili v únoru
aktivitu přerušit. Navíc zjistili, že 
dotyčná uprchla z výchovného ústa-
vu a hledá ji policie. 

Vrčící kontejnerVrčící kontejner
16. února v časných hodinách 

přišla hláška, že v ulici Okrajová 
vrčí kontejner na odpad. Strážníci 
vyrazili na místo, aby se přesvědčili. 
A skutečně, čím stáli blíže u popelni-
ce, vrčení nabíralo na intenzitě. Jak 
rychle odklopili víko, tak ho také 
rychle zaklopili. V kontejneru přebý-
val statný kříženec pitbula. Zavolali 
tedy kolegu, na tyto zákroky vyško-
leného. Ten se dal do práce s od-
chytovou tyčí. Odchytovou smyčku 
vložil do kontejneru, zachytil však 
do ní nikoli psa, ale hlavu narkoma-
na, který se svým psem přespával 
v popelnici. Spáč i se svým ochrán-
cem vylezli z pronajatého příbytku 
a odkráčeli neznámo kam.

Domů už se nevrátilDomů už se nevrátil
27. února dopoledne hodinách 

uvízl v rukou zákona pěkný ptáček, 
dokonce celostátně hledaný. I když 
se dlouho ukrýval, nakonec z hníz-
da vyletěl kvůli dávkám sociální 
podpory. Že byl na něj vydán za-
tykač, strážníci díky spolupráci se 
státními kolegy dobře věděli. Jen co 
odbyla desátá hodina, muž si mlč-
ky přišel na magistrát pro peníze. 
Hlídka okamžitě informovala PČR 
a po chvilce již výtečník odcházel 
v doprovodu policejní hlídky.     (vv)

ZADÁNÍ 10. ZMĚNY ÚZEMNÍHZADÁNÍ 10. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARUO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU
 CHOMUTOV – JIRKOV CHOMUTOV – JIRKOV

Zadání 10. změny Územního p lánu s íde ln í ho útvaru Chomutov – J i rkov bude veře jně 
vystaveno v ha le Magistrátu města Chomutova v u l ic i Zborovská od 20. 2 . 2008 
do 21 . 3 . 2008. Dále je tato dokumentace př ístupna na internetové úředn í desce 
a u ložena k nah lédnut í v kance lář i č . 29A v budově h istor ické radn ice magistrátu na 
náměst í 1 . máje . Kontaktn í osobou je Ing . Petř í ková na te lefonn ím č ís le 474 637 427 
(e–mai l :  l . petr ikova@chomutov–mesto.cz) .

V této lhůtě může každý up latn i t své př ipomínky k zadán í , t j .  do 21 . 3 . 2008 .

Kostel sv. Volfganga a hřbitovní zeď při pohledu od dneš-
ní nové budovy okresního soudu č.p. 427 v Partyzánské 
ulici. Podle fotografie z třetí čtvrtiny 19. století překreslil 
Jaroslav Pachner.

To, co zbyde na veřejném pro-
stranství po venčení psů, je vždy na 
jaře vidět tak nějak víc. Přestože le-
tošní zima vlastně ani zimou nebyla, 
tento problém se s blížícím se jarem 
opět připomněl. 

„Chtěla jsem se podívat, jestli už 
raší rostlinky na skalce na Palacké-
ho ulici,“ říká Eva Veselá z odboru 
rozvoje, investic a majetku města, 
která má na starosti veřejnou zeleň. 
„Místo nových výhonků mě však 
přímo praštilo do očí plno psích 
výkalů. Skalka není nic jiného než 
venčiště několika nezodpovědných 
majitelů psů.“ 

Skalka byla podle Veselé vždycky 
chloubou zahradníků, nikde ve měs-
tě není tolik druhů květin, travin 
a keřů na jednom místě. „Také jsme 
uvažovali s pracovníky technických 
služeb o jejím doplnění, druhovém 
zpestření. Dnes už si nejsem jistá, 
jestli by tam nové rostlinky přežily. 
Na skalku je totiž lepší se nedívat,“ 
říká E. Veselá a připomíná, že pro-
blém je stejný v celém městě, na 
travnaté plochy sídlišť často nemo-
hou maminky ani pustit svoje děti. 

„Zkrátka, v tomto směru ještě 
nemáme dobře našlápnuto, vstoupí-
me–li na trávník.“ Někteří majitelé 
psů se mylně domnívají, že když za 

Jde zdánlivě jen o h...., ale je to problém

Psí exkrementy: nemáme dobře našlápnuto

psa platí, uklízet nemusí. „Ve vstup-
ní hale magistrátu ve Zborovské 
ulici si přitom každý občan může 
zdarma vyzvednout sáčky pro sběr 
psích exkrementů. Pro malá pleme-
na stačí i sáček od rohlíku. Pak už 
zbývá jen se ohnout. Ti slušní hřbet 
ohýbají,“ zakončila své postesknutí 
Eva Veselá. 

Jde o problém zdánlivě malicher-
ný, ale šlápnout do něj je nepříjem-
né. A vyřešit ho? „Je to v lidech, za-
tím pořád je člověk, který po svém 
psu uklidí, spíše výjimkou,“ konsta-
tuje Veselá. Jak vidíte tento problém 
vy? Podělte se s námi o své názory. 
Tomuto tématu se budeme věnovat 
i v některém z příštích čísel.      (lm)

Po psí slečně Terince žádné pozůstatky venčení nezbývají.                (foto: jv) 

Další předměstí na jihozápadě nebylo ničím jiným, 
než táhlou komunikací podél Chomutovky. Neslo výstiž-
ný název Dlouhá ulice (Langgasse).

Za Vinnou bránou, skrz niž vedla cesta do Mostu a Jir-
kova, bylo Vinné předměstí (Weingasse). Bylo ze všech 
předměstí nejmenší, jeho rozvoji bránily močály a baži-
ny v místě dnešního fotbalového stadionu. 

Naopak Dolní nebo Pražské předměstí (Untere, Pra-
gere Vorstadt) na jihovýchodě bylo díky své poloze při 
významné cestě do Litoměřic, Žatce a Prahy a dostatku 
volného prostoru k rozvoji největším a nejdůležitějším 
předměstím, a to až do poloviny 16. století.

V roce 1529 se stal jediným majitelem Chomutova 
Šebestián z Veitmíle. S jeho jménem je spojen vznik 
největšího chomutovského předměstí – Hřbitovního. To 
se rozkládalo od Vinné ulice (dnešní Mostecká) podél 
opevnění (Na Příkopech), až k Vinohradskému kopci. Od 
ostatních předměstí se lišilo především tím, že se ne-
vyvíjelo postupně a nahodile, ale bylo vystavěno pláno-
vitě na šachovnicovém půdorysu s pravoúhlou sítí ulic. 
Obdélník o rozměrech 280 x 540 metrů, pro předměstí 
vyhrazený, přesahoval rozlohou opevněné vnitřní město 
a v roce 1560 tu stálo 115 domů, jen o třicet méně než ve 
vnitřním městě. Název dostalo předměstí podle hřbitova 
u kostela sv. Vojtěcha (dnešní park u okresního soudu). 
Založení takového sídliště si zřejmě vyžádala poptávka 
obyvatel Chomutova po prostorách k bydlení, která je 
dokladem ekonomické prosperity. Ta zřejmě vyplývala 
z rozvoje hornických center a jejich poptávky po řeme-
slných výrobcích i zemědělských plodinách.

Velkorysost rozvržení Hřbitovního předměstí se uká-
zala nadčasovou, jeho rozsah zcela postačoval rozvoji 
Chomutova po více než tři sta let a jeho půdorys byl 
zachován ještě o sto let déle. Zničen byl až v 60. letech 
20. století při necitlivé výstavbě sídliště a začlenění jeho 
části do areálu válcoven.                                                   (lm)

Hradby ohraničující střed města o rozloze necelých 
patnácti hektarů jeho další rozvoj limitovaly. Proto už 
od 14. století bylo centrum obkličováno předměstským 
osídlením. 

Na některých místech bylo toto osídlení možná ještě 
starší než v centru. Tuto možnost nelze vyloučit zejména 
v případě Opilé čtvrti (Trunken Viertel) severozápadní-
ho předměstí na levém břehu Chomutovky, odkud vedly 
cesty z města do Horní Vsi, Blatna a na Březenec. Název 
připomíná záplavy, jimiž říčka promáčela okolní půdu.
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Na Gymnáziu v Chomutově proběhlo okresní kolo olympiády v anglickém 
jazyce, kterého se zúčastnili nejlepší studenti ze všech středních škol v okre-
se. V tradičně silné konkurenci zvítězil student Gymnázia v Chomutově Jan 
Vojtíšek (uprostřed) před Jakubem Vaňasem z Gymnázia v Kadani a Zbyň-
kem Nguyenem z Gymnázia v Chomutově. Jan Vojtíšek bude Chomutovsko 
reprezentovat i v krajském kole. Nejen tito tři nejlepší, ale všichni soutěžící 
prokázali výbornou jazykovou vybavenost.                                                    (daji)

Herec Národního divadla Miroslav Herec Národního divadla Miroslav 
Donutil, Donutil, jeden z nejlepších českých 
bavičů, přijede s oblíbenou one man 
show, která má název Cestou neces-
tou. Donutil vystoupí v Městském 
divadle v Chomutově 19. března od 
19 hodin. Vstupenky se dají koupit 
v předprodeji v pokladně divadla nebo 
v Městském informačním centru.

Humanitární organizace ADRAHumanitární organizace ADRA 
uspořádá 19. března i v Chomutově 
velikonoční sbírku s názvem Po-
máhat může každý. Dobrovolníci, 
kteří budou označeni tričkem s lo-
gem ADRA a vybaveni zapečetěnou 
pokladničkou, budou prodávat do-
mečky v minimální hodnotě třiceti 
korun. 

K poznání vlastního energetické-K poznání vlastního energetické-
ho potenciáluho potenciálu a celkovému rozvoji 
osobnosti směřují dvě akce v ča-
jovně Alibaba v ulici Na Příkopech. 
V sobotu 8. března od 13 hodin zde 
proběhne Seznamka Jin–Jang a v ne-
děli 9. března ve stejném čase pořad 
Zpíváme, zpíváte, zpívají... mantry.

Březen – měsíc internetu Březen – měsíc internetu každo-
ročně ctí Středisko knihovnických 
a kulturních služeb v Chomutově. 
V jeho rámci opět připravilo několik 
akcí, například amnestii pro zapo-
mnětlivé čtenáře, hodinu internetu 
zdarma pro pravidelné uživatele, 
maminky na mateřské dovolené, 
zdravotně postižené a seniory nad 
60 let, pro posledně jmenovanou 
skupinu také rychlokurz základů 
práce s internetem, výstavu o spiso-
vateli Karlu Čapkovi atd.              (sk)

DIVADLO

•          16. 3. O RŮŽENCE. 16. 3. O RŮŽENCE. Nedělní pohádka pro děti i jejich rodiče. Kulturní dům na 
Zahradní od 15.00 hodin.

•          18. 3. JAK KRAKONOŠ PEKAŘKU JÍŘU NAPRAVIL.18. 3. JAK KRAKONOŠ PEKAŘKU JÍŘU NAPRAVIL. Pohádka pro děti z MŠ a 1. stup-
ně ZŠ. Kulturní dům na Zahradní od 10.00 hodin.

•          27. 3. SINDIBÁDOVA DOBRODRUŽSTVÍ.27. 3. SINDIBÁDOVA DOBRODRUŽSTVÍ. Pohádka pro děti z MŠ a 1. stupně ZŠ. 
Velký sál SKKS na Palackého ul. od 9.00 hodin.

•          31. 3. HŘÍŠNÍ LIDÉ MĚSTA PRAŽSKÉHO. 31. 3. HŘÍŠNÍ LIDÉ MĚSTA PRAŽSKÉHO. Divadelní představení v rámci předplat-
ného. Městské divadlo od 19.00 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADY

•          19. 3. MIROSLAV DONUTIL – CESTOU NECESTOU.19. 3. MIROSLAV DONUTIL – CESTOU NECESTOU. Humorné vyprávění příběhů ze 
skutečného života i divadelního zákulisí. Městské divadlo od 19.00 hodin.

KONCERTY

•          15. 3. BLUEGRASS FEST. 15. 3. BLUEGRASS FEST. Album, Flashback, Jakub Kořínek a hosté, G-runs´n Roses 
a Křeni. Country saloon U Bizona od 18.00 hodin. 

•          18. 3. VELIKONOCE S PRAŽSKÝM KOMORNÍM SBOREM.18. 3. VELIKONOCE S PRAŽSKÝM KOMORNÍM SBOREM. Špičku vokální scény a jeho 
sólisty doprovází Festivalový orchestr P. Macka. Městské divadlo od 19.00 hodin. 

•          21. 3. JAZZ MASOPUST – JAZZ LADIES.21. 3. JAZZ MASOPUST – JAZZ LADIES. Miriam Bayle + Band, Petra Ernyei + Shaf-
fer ś Riffers, Vendula Šmoldasová + Bosanova Sensation a Paradies Jazz Band. 
Městské divadlo od 19.30 hodin.

•          26. 3. VÍTÁNÍ JARA S PÍSNIČKOU.26. 3. VÍTÁNÍ JARA S PÍSNIČKOU. Koncert pěveckých sborů Hlásek, Slavíček, Hap-
py Smile. Kostel sv. Ignáce od 18.30 hodin.

•          28. 3. JARNÍ BLUESOVÁNÍ.28. 3. JARNÍ BLUESOVÁNÍ. Koncert Lady I & The Blesbirds v literární kavárně 
SKKS v 19.30 hodin.

VÝSTAVY

•          WALTER LAUF – VNITŘNÍ ROZHOVOR. WALTER LAUF – VNITŘNÍ ROZHOVOR. Obrazy v galerii Lurago, výstava potrvá do 
27. 3.

•          KAREL GYURJAN – OBRAZY, GRAFIKY, PLASTIKY.KAREL GYURJAN – OBRAZY, GRAFIKY, PLASTIKY. Galerie Špejchar, výstava potrvá 
do 22. 3.

•          LADISLAV CHABR – OBRAZY.LADISLAV CHABR – OBRAZY. Galerie Špejchar, vernisáž 25. 3. v 17.00 hod., výsta-
va potrvá do 19. 4.

•          PODVODNÍ SVĚT VE FOTOGRAFII. PODVODNÍ SVĚT VE FOTOGRAFII. Výstava fotografií ve výstavní síni knihovny 
SKKS potrvá do 28. 3.

KINA

Nejhezčí a nejsympatičtější 
maminkou České republiky se 
v Městském divadle v Chomutově 
stala Edita Burešová z Velkého 
Oseku na Kolínsku, která soutěži-
la se čtyřletým synem Tomášem. 
Když si tato učitelka na mateřské 
dovolené nechala nasadit na hlavu 
korunku a převzala všechny dary, 
bylo to pro ni úžasné vyvrcholení 
oslav, které manžel zahájil již ráno 
krásnou kyticí. Edita Burešová se 
totiž stala Missis 2008 v den svých 
32. narozenin. 

Jaké jsou vaše pocity?Jaké jsou vaše pocity?
„Nádherné. Jsem ráda, že syn 

nepojede domů smutný z toho, že 
nemá dáreček. Protože nejdůležitěj-
ší je, aby byl spokojený on. Nakonec 
je to hodně jeho zásluha.“

Je velký rozdíl vyhrát zemské fi-Je velký rozdíl vyhrát zemské fi-
nále a celostátní?nále a celostátní?

„Ani ne. Teď to bylo náročnější 
kvůli televiznímu přenosu.“

Měli jste nějakou speciální pří-Měli jste nějakou speciální pří-
pravu?pravu?

„Myslíte, že se to dá se čtyřletým 
dítětem? To byly písničky, které 
doma zpíváme, maska, která byla 
připravená na karneval... Já jsem 
prostě vsadila na to, že naše vystou-
pení musí být přirozené.“

Co bylo na soutěži nejtěžší, jaká Co bylo na soutěži nejtěžší, jaká 
disciplína?disciplína?

„Nejtěžší byla volná disciplína, 
když nám řekli, že budeme tančit 
a u toho vést monolog.“

Jak soutěž snášel Tomášek?Jak soutěž snášel Tomášek?
„Bral to sportovně. Ale teď je una-

vený, přece jen to byl třídenní ma-
raton. (Nejsem, mami! , důrazně se 
ozývá Tomášek.) Ne, tak není (naoko 

Hudební skupina Natural, jež 
dosáhla vrcholu popularity v době, 
kdy tři muzikanti ze čtyřčlenné 
sestavy byli Chomutováci, se po le-
tech vrací zahrát do města, z něhož 
se před více než dvaceti lety vydala 
na cestu za úspěchem. V sobotu 
8. března vystoupí v rockovém klu-
bu Kotelna na Březenecké. 

Natural vznikl na počátku 80. let 
v západních Čechách, ale regionální 
význam začala kapela přesahovat až 
poté, co její sestavu doplnili právě 
Chomutovští: bratři Jiří a Roman Hro-
nové a Daniel Andel. Spolu s Petrem 
Kadlčkem vytvořili skupinu, jejíž 
popularita rostla nejprve na severu 
Čech; po natočení hitu Já na to mám 
asi nebyl nikdo, kdo by ji neznal.

Ale čas je neúprosný a kapelu 
potkalo to, co spoustu jiných: roz-
chod. Na sklonku 90. let se Kadlček 

Chomutov se může pochlubit 
druhou nejkrásnější turistickou 
pohlednicí pro rok 2008. O tomto 
úspěchu v 11. ročníku celostátní 
soutěže rozhodli svým hlasováním 
návštěvníci veletrhu cestovního ru-
chu Holiday World v Praze. Autorem 
pohlednice propagující skanzen 
Stará Ves je klášterecký fotograf 
František Snížek a jeho dílko je 
k dostání v chomutovském infocen-
tru v Chelčického ulici, v zooparku 
a v běžné prodejní síti.                 (sk)

Vyzdvihnout potenciál některých 
dosud turisticky opomíjených míst 
republiky má za cíl projekt Minister-
stva kultury ČR. V jeho rámci před-
minulý pátek zavítali do Chomutova 
filmaři. Natáčeli v zooparku, ve skan-
zenu Stará Ves, v historickém centru 
i v přírodě v okolí města. „Vybra-
li jsme si Chomutovsko proto, že 

Stejně jako v předchozích třech 
letech uklidí skauti Bezručovo údo-
lí, nově na prodlouženém úseku od 
Povodí Ohře po První mlýn. Akce 
proběhne v sobotu 5. dubna od 
9 hodin a přiložit ruku k dílu může 
i veřejnost, které stačí pracovní oděv 
a odhodlání pomoci dobré věci. 
Chomutovskému středisku Junáka 
v této záležitosti pravidelně pomáhá 
i město, které zdarma zajišťuje od-
voz odpadu, jeho uložení na skládku 
a výlep plakátů.                               (sk)

Sněhobílé plátno je jistě výzvou pro 
každého malíře. Pro studenty Cho-
mutovského soukromého gymnázia, 
kteří navštěvují tamní výtvarný 
kroužek, to byl v mnoha případech 
první pokus přenést své výtvarné 
fantazie na opravdové malířské 
plátno. Jak se jim to povedlo, může-
te zjistit v kavárně Café Rouge, kde 
jsou vystaveny jejich obrazy. „Všich-
ni studenti měli stejné zadání – vy-
tvořit malbu jako ilustraci ke knize, 
kterou přečetli,“ vysvětluje téma 
výstavy profesor soukromého gym-
názia Miroslav Rovenský (na snímku 
při vernisáži vpravo). A jak hodnotí 
výsledek snažení studentů? „Jsem 
moc spokojený. Všichni se pustili 
do práce s obrovským nadšením 
a věřím, že tuto energii může pocítit 
každý návštěvník naší výstavy. Ne-
šlo nám o dokonalou techniku nebo 
čistotu formy, ale o radost z tvůrčí 
práce.“ Výstavu si můžete prohléd-
nout do konce dubna.              (pama)

Ve finále soutěže Missis 2008 v Chomutově zvítězila Edita Burešová se synem Tomášem

Korunka jako dárek k narozeninám

se opravuje maminka). Samozřejmě, 
že není, protože by musel jít spát, 
kdyby přiznal, že je unavený.“

Máte nějakou zkušenost s podob-Máte nějakou zkušenost s podob-
nými soutěžemi?nými soutěžemi?

„Trošku ano. Už jsem soutěžila, 
když jsem byla mladší. Kdysi dávno 
jsem vyhrála Miss Kolínska.“

Jak titul Missis v životě zužitku-Jak titul Missis v životě zužitku-
jete?jete?

„Nečekám nějakou velkou změnu. 
Myslím, že i nadále ze mě bude pře-
devším maminka, která si ze všeho 
nejvíc přeje, aby její děti byly zdravé 
a šťastné.“                                          (sk)

Edita Burešová s Tomáškem těsně po korunovaci...

...a s Marinem Dejdarem při tanci, 
kdy zažila perné chvíle.     (foto: sk)

Já na to mám aneb Natural v Kotelně
s Andelem rozhodli kapelu znovu 
oživit. Její druhou polovinu tvoří 
o generaci mladší hudebníci Kuba 
Donáth a Jozef Zeleňák, ale je 
zjevné, že muzika, kterou kapela 
v současné době produkuje, stírá 
generační rozdíly. Muzikanti se při 
ní baví všichni a pohodu přenášejí 
i na publikum. Její repertoár tvoří 
zčásti staré pecky z 80. let a zčásti 
novinky. Pokud by se snad měl jejich 
styl mermomocí nacpat do nějaké 
škatulky, asi nejvýstižnější by byla 
ta s názvem „pohodový rock“.

A tak dnes už jediný Chomutovák 
v kapele, klávesista Daniel NG An-
del, při hudebním návratu na místo 
svých adolescentních hříchů zve 
staré známé, ale i mladé neznámé: 
„Přijďte se pobavit v sobotu večer 
do Kotelny. O pauzách vás čekám na 
baru!“                                                (lm)

jednou ranoujednou ranou44Seriál ukáže, že i Chomutovsko má turistům co nabídnout
v minulosti nepatřilo mezi příliš 
pohostinná místa, zároveň ale udě-
lalo hodně pro to, aby toto tradiční 
vnímání změnilo. Tento projekt má 
představit vše zajímavé, co může 
region návštěvníkům nabídnout,“ 
shrnul tvůrčí záměr Stanislav Pánka, 
produkční agentury Ages. Výsledkem 
práce filmařů navštěvujících růz-
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Skauti za pomoci města 
uklidí Bezručovo údolí

Pohlednice Staré Vsi 
je druhou nejhezčí né kouty Česka má být devítidílný 

seriál, přičemž každý díl bude mít 
stopáž třicet minut. „Předáme minis-
terstvu dévédéčka a co se s nimi sta-
ne potom, to už ovlivnit nemůžeme. 
Každopádně ministerstvo bude seriál 
chtít dostat do regionálních televizí, 
možná i do nějaké celoplošné,“ dodal 
Stanislava Pánka.                               (sk)

Kino Oko (začátky představení v 19.00 hodin, není–li uvedeno jinak).Kino Oko (začátky představení v 19.00 hodin, není–li uvedeno jinak).

                                  5. 3.   SÍLA SRDCESÍLA SRDCE
                 6. 3.   PROJEKT 100: TY, KTERÝ PROJEKT 100: TY, KTERÝ 

ŽIJEŠŽIJEŠ
                 7. 3.   ĎÁBLOVA DÍLNAĎÁBLOVA DÍLNA
                 8. 3.   SNĚHOVÝ DORTSNĚHOVÝ DORT
    9.   –   10. 3.   HOLKA NA HLÍDÁNÍHOLKA NA HLÍDÁNÍ
               11. 3.   PERSEPOLISPERSEPOLIS
 12.  a   14. 3.   AMERICKÝ GANGSTERAMERICKÝ GANGSTER
               13. 3.   PROJEKT 100: NENÁPADNÝ PROJEKT 100: NENÁPADNÝ 

PŮVAB BURŽOAZIEPŮVAB BURŽOAZIE
 15.   –   17. 3.   VÝCHODNÍ PŘÍSLIBYVÝCHODNÍ PŘÍSLIBY
               18. 3.   ACROSS THE UNIVERSEACROSS THE UNIVERSE
 19.   –   21. 3.   NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍNA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
              20. 3.   FILMOVÝ KLUB: CARMENFILMOVÝ KLUB: CARMEN

 21.   –  22. 3.   ASTERIX A OLYMPIJSKÉ ASTERIX A OLYMPIJSKÉ 
HRY. HRY. Od 17.00 hodin.

              23. 3.   SÍLA SRDCESÍLA SRDCE
 24.   –  25. 3.   OBČAN HAVELOBČAN HAVEL
              26. 3.   SAW IVSAW IV
               27. 3.   CYKLUS (NEJEN) PRO STŘE-CYKLUS (NEJEN) PRO STŘE-

DOŠKOLÁKY: GRBAVICA. DOŠKOLÁKY: GRBAVICA. 
Od 17.00 hodin.

  27.   –  28. 3.   10 000 PŘ. N. L.10 000 PŘ. N. L.
 29.   –  30. 3.   LOVCI POKLADŮ: KNIHA LOVCI POKLADŮ: KNIHA 

TAJEMSTVÍTAJEMSTVÍ
               31. 3.   4 MĚSÍCE, 3 TÝDNY A 2 DNY4 MĚSÍCE, 3 TÝDNY A 2 DNY
    1.   –     2. 4.   SOUKROMÁ VÁLKA PANA SOUKROMÁ VÁLKA PANA 

WILSONAWILSONA

Krajská soutěž na téma „DOPRAVA V 21. STOLETÍ“Krajská soutěž na téma „DOPRAVA V 21. STOLETÍ“
Žáci základních škol a studenti středních škol mohou do 31. března 

přihlášku zaslat na adresu: Statutární město Chomutov, odbor školství, 
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov. Bližší informace podá Bc. Dagmar Mi-
kovcová, vedoucí OŠ MMCH, tel. 474 650 259.
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VZDĚLÁVACÍ AGENTURA VZDĚLÁVACÍ AGENTURA 
G E NG E N
pořádá

měsíční večerní kurzyměsíční večerní kurzy

Podvojné účetnictví I.   2 200,– Kč
Podvojné účetnictví II. 2 200,– Kč
Daňová evidence            2 200,– Kč
Mzdové účetnictví         2 200,– Kč
Základy obsluhy PC      2 200,– Kč
Windows, Word, Excel   2 400,– Kč

Informace a přihlášky:Informace a přihlášky:
tel./fax: 474 653 283, 606 489 081

ZDARMAZDARMA:
studijní materiál

PRO NEZAMĚSTNANÉPRO NEZAMĚSTNANÉ
10% sleva

Na zák ladě § 34 zákona č . 561 / 2004 Sb. , o předško ln ím , zák ladn ím , středn ím , vyšš ím od -
borném a j iném vzdě láván í ( ško lský zákon ) řed i te lky mateřských ško l stanovu j í v dohodě se 
zř izovate lem místo , termín a dobu pro podán í žádost í o př i jet í dět í k předško ln ímu vzdě láván í 
pro nás ledu j íc í ško ln í rok .

ZÁPIS DĚTÍ 
DO MATEŘSKÝCH ŠKOL SE KONÁ VE DNECH

17. a 18. BŘEZNA 2008 OD 8.00 DO 15.00 hod. 
v těchto mateřských ško lách : A lešova 2451 , B latenská 4876, Prokopova 3389, T řeb ízského 
3084, Pa lackého 4057, Dosto jevského 4154, Šafař í kova 4335, Kundrat ická 4623, P ísečná 5072 , 
17. l i stopadu 4708, Zahradn í 5185, Ško ln í pěš ina 5212 , Růžová 5255 a Pa lachova 4881 .

Dne 27. února oslavil své první 
narozeniny náš syn Michal Maxim, 
který se narodil před rokem 
za nelehkých okolností 
s porodní váhou 970 gramů.

Děkujeme všem, kteří pomohli 
zachránit jeho život a zdraví.

Michal Tuček
MUDr. Martina Olejárová

ProdejProdej
• Prodáme vlašské ořechy• Prodáme vlašské ořechy vyloupa-

né, velmi chutné, též celé ořechy – pa-
píráky. Levně. Tel. 605 806 665, volat 
do 19 hodin každý den.

• Koupím funkční digitální satelit.• Koupím funkční digitální satelit. 
Tel. 732 567 694, navečer.

• Prodám nákladní přívěs• Prodám nákladní přívěs MARO-
02, rozměr v mm: délka 2 570, šířka 
1 610, výška 2 020, s plachtou, kola 
disková, vysoká. Cena 5 000 Kč. Tel. 
737 039 274.

• Prodám levně sedací soupravu, • Prodám levně sedací soupravu, 
rozkládací gauč. Tel. 605 003 268.

• Prodám rybářské časopisy• Prodám rybářské časopisy 160 ks. 
Rybářství, Kajman, Rybář atd. do roku 
1986 za 200 Kč. Je to plná krabice od 
banánů. Tel. 724 902 854.

• Prodám levně zachovalý plynový • Prodám levně zachovalý plynový 
sporáksporák Mora. Tel. 737 821 439.

• Prodám 2x úložný nástavec• Prodám 2x úložný nástavec na 
skříně, světlá bříza, lakované. Tel. 605 
704 239, volat, SMS ne!

• Prodám zahrádku,• Prodám zahrádku, kolonie u je-
zera. Podkrovní chatka, chemické WC, 
bez elektřiny. Smlouva do 31. 12. 2009. 
Cena 30 000 Kč. Tel. 604 731 006.

• Prodám sedací soupravu • Prodám sedací soupravu rozklá-
dací + 2 křesla + 2 bobíky. Zachovalá, 
květinový vzor, hnědá barva. Cena 
4 000 Kč. Tel. 603 847 862.

• Prodám RC model letadla• Prodám RC model letadla na el. po-
hon Antoanette Foker D7 Mustang, vše 
nové, cena dohodou. Tel. 474 626 263.

• Prodám boty na snowboard, • Prodám boty na snowboard, pou-
žívané 1 sezonu, jako nové, po holce, 
vel. boty 37. Levně. Tel. 721 490 155.

• Prodám snowboard + vázání,  Prodám snowboard + vázání, vel. 
146 cm, levně. Tel. 721 490 155.

• Prodám ledničku Ardo,• Prodám ledničku Ardo, rozměry 
120x55x50, nová, cena 1 000 Kč. Tel. 
604 687 491.

• Prodám Daewoo Nexia,• Prodám Daewoo Nexia, r. v. 1997, 
1,5 l, bílý, dobrý stav, sporťák. Cena 
28 000 Kč. Tel. 607 229 153. 

• Prodám Fiat Cinquecento, • Prodám Fiat Cinquecento, r. v. 
1994, bílý, hezký, dobrý stav. Cena 
25 000 Kč. Tel. 607 229 153.

• Prodám minibike 50 cross.• Prodám minibike 50 cross. Cena 
5 500 Kč. Tel. 607 229 153.

• Prodám Opel Omega Combi TD, • Prodám Opel Omega Combi TD, 
2,5 l, r. v. 1996, TK 2/09, tmavě modrá, 
cena 30 000 Kč. Tel. 607 229 153. 

• Prodám čtyřkolku Loncin, • Prodám čtyřkolku Loncin, r. v. 
2006, nejetá (400 km), se SPZ, cena 28 
000 Kč. Tel. 607 229 153.

• Prodám hnědou sedací soupra-• Prodám hnědou sedací soupra-
vuvu Atlantis. Nerozkládací, pěkná, po 
generálce, nové zipy, jako nová. Cena 
2 000 Kč. Tel. 739 551 232.

BytyByty
• Pronajmu byt 2+1• Pronajmu byt 2+1 v lokalitě Hor-

ní Ves u Luny, pokud možno pro dvě 
osoby. Podmínka: bez psa. Tel. 604 
916 985.

• Pronajmu byt 3+1 • Pronajmu byt 3+1 v centru Cho-
mutova, 2. patro s výtahem, balkon, 
po kompletní rekonstrukci, částečně 
zařízený. Cena 10 000 Kč + energie. 
Tel. 736 684 174.

• Hledám pronájem• Hledám pronájem garsonky nebo 
1+1 v centru CV. Pro jednu osobu, pra-
cující. Tel. 605 927 238.

• Dlouhodobě pronajmu garsoniéru • Dlouhodobě pronajmu garsoniéru 
s kuchyňským koutem, sociálním zaří-
zením, sprchovým koutem a velkým 
balkonem. Nájem 4 500 Kč včetně 
energií. Požaduji kauci jednoho nájmu 
předem. Tel. 737 104 381.

• Mladí manželé hledají byt v Cho-• Mladí manželé hledají byt v Cho-
mutově. mutově. Rychlé jednání, připravená 
hotovost. Tel. 773 500 753.

• Vyměním státní byt 2+1 CV• Vyměním státní byt 2+1 CV centrum, 
3. patro bez výtahu, za jakýkoliv jen v 
centru, podmínka výtah nebo 1. patro. 
Finanční odměna. Tel. 739 986 035.

• Pronajmu byt 1+1 a 2+1 v CV,• Pronajmu byt 1+1 a 2+1 v CV, 
dlouhodobě, v klidné atraktivní čtvrti 
města. Tel. 606 923 620.

• Pronajmu byt 1+1 na Zahradní.• Pronajmu byt 1+1 na Zahradní. 
Tel. 775 262 337.

OstatníOstatní
• Pronajmu volně stojící garáž• Pronajmu volně stojící garáž 

v Lipské ulici. Cena dohodou. Tel. 604 
938 016.

• Zpustlej 186/100 hledá• Zpustlej 186/100 hledá štíhlou 
až plnoštíhlou holku kolem 40 let, 
která se nebojí práce na zahrádce 
a rodinném domku – zřícenině, a fajn 
parťačku do života. Tolerance, důvěra, 
úcta a pochopení. Malý zdr. handicap 
neva, taky nejsem stopro. Jen vážně. 
Prčy bylo dost. Tel. 721 064 533.

• Koupím zahrádku.• Koupím zahrádku. Tel. 606 506 860.
• Hledám pronájem• Hledám pronájem i koupím garáž 

v okolí Jitřenky. Tel. 737 414 737.
• Férový kluk 35 let, • Férový kluk 35 let, 188/92, prý 

sympatický, hledá ženu na celý život. 
Dítě rozhodně není překážkou. Kadaň, 
Klášterec n. O., Chomutov. Tel. 606 
704 406.

• Koupím garáž v CV• Koupím garáž v CV za rozumnou 
cenu, střed a okolí centra, i družstevní. 
Tel. 721 038 042.

• Pronajmu chatu na Svahové.• Pronajmu chatu na Svahové. Tý-
denní i víkendové pobyty. Kapacita až 
10 osob. Tel. 737 063 832.

• Hledám pronájem garáže• Hledám pronájem garáže v okolí 
Luny. Dohoda jistá. Tel. 737 225 130.

Poskytování bytů dle varianty C
D ne 8 . 4 .  20 08 v 1 5 .0 0 hod i n se koná v zasedací m ístnost i  č .  1 8 v p ř ízem í budov y M ag istrátu města C hom utova , 
Zborovs ká 46 02 veřej né v ýběrové ř ízen í by tů na opravu na vlastn í náklady.

BYTY NA SVÉ POMOC – oprava bytu na vlast ní náklady
Domovn í správa QAR K – ul . Kost n ická

Ad resa Čp. /č. b. Vel i kost Vy vo lávac í cena N á klady na op ravu

J i rás kova 4208/1 6 1 +1 1 0 840 Kč 1 0 6 50 0 Kč

Domovn í správa QAR K – ul . Na Bělidle
Ad resa Čp. /č. b. Vel i kost Vy vo lávac í cena N á klady na op ravu

Poděb radova 1307/ 3 1 +1 22 80 0 Kč 92 30 0 Kč

Rokycanova 1 574/ 8 1 +1 1 5 820 Kč 11 0 70 0 Kč

Beethovenova 3891 / 2 1 +1 1 0 930 Kč 170 0 0 0 Kč

Za Zborovs kou 3611 / 7 1 + 2 1 5 2 1 0 Kč 27 7 0 0 0 Kč

Kadaňs ká 3572/ 3 1 + 3 22 630 Kč 39 0 0 0 0 Kč

Kadaňs ká 3572/4 1 + 3 2 1 520 Kč 39 0 0 0 0 Kč

Domovn í správa DOSPRA – ul . Březenecká
Ad resa Čp. /č. b. Vel i kost Vy vo lávac í cena N á klady na op ravu

B řezenecká 4 4 57/11 1 +1 1 0 70 0 Kč 113 0 6 0 Kč

Ku nd rat ická 4 59 6/148 1 + 3 23 880 Kč 139 2 1 0 Kč

Pod B řízam i 5241 /12 1 + 3 23 520 Kč 1 05 46 0 Kč

Proh l íd ky nab ízených by tů u možn í uvedené domovn í s práv y.

Reg istrace zájemců o by t na svépomoc se koná d ne 8 . 4 . 2008 v době od 1 3 .00 hod . do 14 . 45 hod .  v kancelář i  OS M M , 
2 . patro, č .  dv. 233 .

Zá jemc i o z í s ká n í by tu formou veřej ného v ýběrového řízen í j sou povi n n i ,  ved l e povi n ností uvedenýc h v č l .  6 „ Pravi del p ro 
při dělová n í by tu v ma jetku města C hom utova“, při reg i strac i před ložit p latný obča n s ký p rů kaz a potvrzen í peněžn í ho 
ú stavu o za p lacen í d ražeb n í j i stoty ve v ýš i 1 0 % v y vo lávac í ceny by tu .

Čís lo účtu – 601 5 – 6264 41/ 01 0 0 ( uveden í pom lčky N U T N É !  !  ! ) ,  var iabi l n í  sym bol – 22220804, specif ický sym bol – rod né č ís lo

VE Ř EJ NÁ NAB Í DKA ze dne 5 . 3 . 2008
BYTY NA SVÉ POMOC – oprava bytu na vlast n í náklady
Domovn í s práva QAR K – u l . N a Běl id le

U l ice Čp. + č. by tu Vel i kost Vy vo lávac í cena N á klady na op ravu

K . Světlé 379 9/ 3 0 +1 1 0 1 0 0 Kč  124 40 0 Kč

Palackého 39 62/ 20 1 +1 11 040 Kč 133 50 0 Kč

K . B u riana 359 9/4 1 + 2 14 970 Kč 263 0 0 0 Kč

Proh l íd ky na b ízenýc h by tů u možn í uvedená domovn í s p ráva
Bytem ve veřejné nabídce se rozumí byt, na který nebyla pro nezájem uzavřena smlouva o nájem bytu ve veřejném výběrovém řízení .
By t bude pronajat p r vn í m u zá j e m c i ,  kter ý p řed uzavřen í m s m louv y o s m louvě budoucí s loží čá stku , rovna j íc í se v y vo lávac í 
ceně 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 –  21 03480237/ 01 00 Variab i l n í  sym bo l –  rod né č í s lo. I nformace : p .  El isová – te l . :  474 637 263
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Informa ní a bezpe nostní agentura s. r. o., 
stabilizovan  se rozvíjející spole nost, 

vypisuje výb rové ízení na pozici

INSPEKTOR FYZICKÉ OSTRAHY

Pracovní nápl  pro uvedenou funkci: 
kontrolní innost fyzické ostrahy  
za azování strážných do služby  
vyhodnocování kontrolního systému 
obch zkové innosti
personální práce se zam stnanci

Od kandidát  požadujeme:
idi ský pr kaz skupiny B

komunikativnost  
ob anská bezúhonnost ( istý trestní rejst ík)

Zam stnanc m nabízíme:
možnost práce i pro áste né invalidy
stravenky  
mobilní telefon
služební vozidlo  

Zájemci nás mohou kontaktovat:
tel. dispe ink 24 hodin : +420 474 699 333
osobní kontakt - Po, t - 08.00 - 11.00 hodin - 
Na Moráni 5357, Chomutov - p. Moravec 
Luboš



strana 6 SPORT  CHN středa 5. 3. 2008

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

Vydavatel: Vydavatel: 
Magistrát města Chomutova. 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 
v nákladu 22 300 kusů.
Povoleno: Povoleno: 
Okresním úřadem v Chomutově, re fe-
rá tem kultury pod čj. 4/1995.
Šéfredaktor: Šéfredaktor: 
Mgr. Luboš Mizun
Redakce: Redakce: 
Stanislav Král
Iva Josífková
Redakční rada:Redakční rada:
Ing. Theodor Sojka, Mgr. Pavel Markvart, 
Ing. Jan Mareš 
Sídlo redakce: Sídlo redakce: 
MM Cho mu tova, 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

Kam v březnu za sportem

Zimní halovou sezonu zakončili 
atleti TJ VTŽ Chomutov účastí na 
akcích, které třetí únorový víkend 
proběhly na dvou pražských spor-
tovištích. Loučení to bylo úspěšné, 
dorostenecký skokan Michal Bečvář 
si při něm dokonce rozšířil medai-
lovou sbírku z republikových šam-
pionátů.

Nejvýznamnější soutěží s cho-
mutovskou účastí bylo Mistrovství 
České republiky juniorů v atletice 
v hale ve Stromovce. Michalu Bečvá-
řovi se zde opět podařilo zdolat lať-
ku ve výšce 200 cm, což mu vyneslo 
bronz. Běžec Martin Lecjaks skončil 
v závodě na 200 m sedmý časem 
22,99 vt. a na 60 m ho čas 7,20 vt. 
zařadil na 10. místo a jen těsně 
nepostoupil do finále. Oba borci si 
během šampionátu ještě odskočili 

Bilance halové sezony atletů VTŽ je příslibem pro léto

Vrchol letošní domácí sezony 
prožili zápasníci v Chomutově. Na 
dvoudenní Mistrovství České repub-
liky v zápase řeckořímském seniorů 
a kadetů se jich sem z devatenácti 
oddílů sjelo sto dvanáct.

Poprvé za posledních několik let 
se zúčastnila kompletní tuzemská 
špička včetně současných hvězd 
českého zápasu Tomáše Sobeckého, 
Petra Švehly a Marka Švece, jenž 
jako jediný už má díky bronzu z ME 
jistou účast na olympiádě v Pekin-
gu. V silné konkurenci se zaskvěli 
zápasníci ASK VALZAP Chomutov, 
kteří v klubovém hodnocení jedno-
značně vyhráli kadetskou kategorii 
a v seniorské obsadili třetí místo za 
svým přemožitelem v lize družstev 
Havlíčkovým Brodem a Olympem 
Praha, v němž je soustředěna větši-
na reprezentantů. Do sbírky domá-
cího klubu přibylo třináct medailí, z 
toho tři zlaté.

O dvě se postarali kadeti Lukáš 
Holub a Joakim Öfverman. Zatímco 
pro Holuba je to dosavadní životní 

Mistrovství ČR v řeckořímském zápase přineslo domácímu ASK VALZAP třináct medailí

Kukla se úspěšně vydal na cestu za olympiádou

úspěch, pro Öfvermana jeden z řady. 
Tento 17letý Švéd, který má ovšem 
i české občanství, je novým členem 
chomutovského klubu a prostřed-
nictvím MČR usiloval o účast na ka-
detském ME v Lotyšsku. Dosavadní 
českou jedničku Powadu z Třince 
odsunul až na třetí místo, ovšem 
podle nových svazových regulí ho 
musí porazit ještě na dalších dvou 
celorepublikových akcích. Stříbro 
mezi kadety vybojovali Jiří Jehlík a 
Tomáš Zatloukal, bronz Nikolas Šar-
kézy, Michal Zedník, Tomáš Cinka, 
Tomáš Ďuriš a Pavel Simandl.

Chomutovskou hvězdou mezi 
seniory se stal Vojtěch Kukla. Silně 
obsazenou kategorií do 84 kg pro-
cházel bez zaváhání, větší problémy 
měl jen v semifinále s oddílovým 
kolegou Arturem Omarovem. Titul 
mistra republiky se Kuklovi součas-
ně stal i pozvánkou na dubnové Mi-
strovství Evropy v zápase ve Finsku. 
Pokud uspěje i tam nebo na jednom 
z dvou květnových kvalifikačních 
turnajů, nominuje se do Pekingu. 

Vojtěch Kukla (nahoře) nedal svému finálovému soupeři Karlu Vondrákovi mnoho šancí pomýšlet na úspěch.  (foto: sk)

„Má slušnou šanci, ale velkou roli 
na takovýchto akcích hraje los,“ řekl 
jednatel pořádajícího klubu Oldřich 
Dvořák, zatím poslední chomutov-
ský olympionik. 

Úspěšně si vedli i další borci ASK 
VALZAP. Již zmíněný Artur Omarov 
podlehl jen Kuklovi a získal bronz, 
Luděk Konvičný prohrál až ve finále 
se svým tradičním rivalem Novákem 
z Havlíčkova Brodu. Bronzového Ví-
tězslava Vaňouse zase zastavil až 
v semifinále pozdější vítěz, olym-
pionik Marek Švec. Jan Uhlík zůstal 
těsně pod stupni vítězů.

Bilanci zástupců domácího klubu 
zhodnotil Oldřich Dvořák: „Obrov-
skou radost máme z vítězství kade-
tů. Je to nová generace, budoucnost 
chomutovského zápasu. I třetí místo 
mužů je perfektní, prostě držíme 
vlajku hrdě vztyčenou.“                (sk) 

na Strahov, kde probíhal Přebor Ús-
teckého kraje dospělých a dorostu 
v atletice. Zde oba potvrdili vý-
bornou trénovanost, když podali 
dvakrát za sebou kvalitní výkon. 
Lecjaks 200 m zaběhl za 23,15 vt. 
a vybojoval stříbro, Bečvář skočil 
195 cm, čímž získal bronz. Výbor-
ně si vedli i někteří jejich oddíloví 
kolegové. Zejména tři zlaté medaile 
dorostence Martina Faifera v zá-
vodech na 60 m (7,68 vt.), 200 m 
(24,44 vt.) a 400 m (54,89 vt.) dávají 
naději, že oddílu roste další vynika-
jící sprinter. Zlato vybojovali také 
dorostenec Petr Čmuda ve skoku do 
dálky (566 cm), Jitka Bělohlávková 
v běhu na 1 500 m (5:10,61 min.) 
a Jan Rus v běhu na 800 m (1:55,45 
min.). Dvakrát druhá byla Michaela 
Kočkovská v bězích na 400 m (63,55 

vt.) a 800 m (2:21,45 min.). Josefu 
Bednářovi stačil v běhu na 1 500 m 
čas 4:16,94 min. na třetí místo. Stej-
nou příčku obsadil i již zmíněný 
dorostenec Petr Čmuda ve skoku 
vysokém (160 cm).

Na Strahově probíhal také krajský 
přebor v kategorii žactva. Nejlepší 
z atletů VTŽ byla Kateřina Weit-
zová, která získala stříbro za čas 
11,02 vt. v běhu 60 m překážek. 
Lubomír Čmuda skočil 502 cm do 
dálky a 150 cm do výšky, Veronika 
Matošková za běhla 60 m za 8,78 vt. 
a 150 m za 21,67 vt.

„Tyto výkony a devatenáct překo-
naných osobních rekordů za letošní 
halovou sezonu dávají příslib do letní 
sezony, která začne v závěru dubna,“ 
okomentoval bilanci právě skončené-
ho období trenér Jiří Hyjánek.       (sk) 

Malé ceny Chodska v Domažlicích 
se zúčastnilo třináct plavců TJ Slávie 
Chomutov. Výprava přivezla tři me-
daile za celkové umístění a patnáct 
za jednotlivé závody, ale potěšili i ti, 
kteří zůstali pod stupni vítězů.

V kategorii mladších žáků startují 
ročníky 1996 a 1997 dohromady. 
Dvanáctiletá Natálie Zábrodská 
obsadila v celkovém hodnocení 
33. místo, jedenáctiletí skončili takto: 
Libor Kašpar 14., Nikol Schindlerová 
15., Kristýna Pěnkavová 25., Radka 
Matuščinová 31. Mezi desetiletými 
děvčaty nejvíc zazářila Štěpán-
ka Šilhanová (na snímku), která 
v celkovém hodnocení zvítězila 
a z jednotlivých závodů přivezla 
čtyři medaile, zlato za 100 metrů 
znak, stříbro za 100 metrů motýl, 
100 metrů kraul a 100 metrů polo-
hově. Z desetiletých chlapců zvítězil 
celkově Tomáš Franta, když z dílčích 
závodů přivezl medailí pět, dvě zla-
té za 100 metrů znak a polohově, 
dvě stříbrné za 100 metrů motýl 
a 100 metrů kraul a bronz za 
100 metrů prsa, Martin Lacina na me-
daile nedosáhl, ale celkově skončil na 
pěkném pátém místě.

Mezi devítiletými a mladšími 
závodníky dominoval Jakub Volf, 
který se celkově umístil na druhém 
místě, když získal čtyři medaile, 

Šilhanová a Franta celkovými vítězi, ale potěšili i další

zlatou za 50 metrů prsa, stříbrné 
za 50 metrů znak a 50 metrů kraul 
a bronzovou za 50 metrů motýl. On-
dřeji Slabihoudovi uniklo třetí místo 
v celkovém pořadí jen velmi těsně. 
Skončil čtvrtý, ale vybojoval zlatou 
medaili ve své parádní disciplíně 
50 metrů znak. Bronz za 100 metrů 
znak získala i Barbora Holá. Nej-
mladší plavci, teprve osmiletí Libor 
Duchoň a Kristián Kolumber se 
umístili na sedmé a deváté příčce.

Nepočetná výprava chomutov-
ských plavců obstála na Malé ceně 
Chodska velmi dobře. „Všichni 
závodníci prokázali, že žákovská 
družstva pracují dobře. Svými vý-
sledky potěšili trenéry i ti, u nichž 
by se mohlo zdát, že jejich umístění 
není příliš povzbudivé. Ne každý 
může vyhrát, ale každý může své 
osobní výkony neustále vylepšo-
vat,“ hodnotil Petr Neumann, trenér 
družstva mladších žáků.            (neu)

Oblastní muzeum ve spolupráci s 
hokejovým klubem KLH připravilo 
výstavu mapující historii ledního 
hokeje v Chomutově. Ve výstavních 
prostorách kostela sv. Kateřiny bu-
dou po celé jaro k vidění poháry, 
fotografie, dresy, dobové plakáty a 
vstupenky. K tomu je na panelech 
zpracován průřez historií klubu. 
Expozice má být základem budoucí 
síně slávy na připravovaném novém 
stadionu. Výstava začne vernisáží 
8. března v 10 hodin a přítomni by 
na ní měli být spolu se současnými 
představiteli klubu také hráči ze 
slavné éry v čele s kanonýrem Miro-
slavem Klucem.                                (sk)

Hokej ve sv. Kateřině

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALAMĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
  8. 3. judojudo – chlapecký Memoriál Helmuta Tauda             8.00 - 16.00
  8. 3. Chomutovská liga malého fotbaluChomutovská liga malého fotbalu – 2. liga            15.00 - 21.00
  9. 3. Chomutovská liga malého fotbaluChomutovská liga malého fotbalu – 3. a 4. liga      8.00 - 21.00

NOVÁ HALA VE SPOŘICÍCHNOVÁ HALA VE SPOŘICÍCH
  9. 3. házená 1. liga:házená 1. liga: HK Chomutov – Přerov                                  11.00
  30. 3. házená 1. liga: házená 1. liga: HK Chomutov – Královo Pole                       17.00

ZIMNÍ STADIONZIMNÍ STADION
  23. 3. lední hokej:lední hokej: žákovský turnaj Memoriál Vladislava Maška 

LETNÍ STADIONLETNÍ STADION
  15. 3. fotbal divize:fotbal divize: FC Chomutov – FK SIAD Most B                    10.15
  29. 3. fotbal divize:fotbal divize: FC Chomutov – Český Brod                            10.15

MĚSTSKÉ LÁZNĚMĚSTSKÉ LÁZNĚ
  8. 3. plavání:plavání: Mistrovství České republiky žactva

V PŘÍRODĚV PŘÍRODĚ
  22. 3. turistika:turistika: Jarní setkání turistů na Hasištejně                     13.00 


