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Akciová společnost Chomutov-
ská bytová od počátku příštího 
roku převezme správu a údržbu 
městských bytů. Akciová společ-
nost byla zřízena především pro-
to, aby správa a údržba bytového 
a nebytového fondu přešla pod 
jeden subjekt, který se efektivněji 
bude o vložený majetek starat. „Ak-
ciová společnost není zřizována za 
účelem obchodování s městskými 
byty,“ řekla náměstkyně primátor-
ky Jana Vaňhová.

Na jednání rady města, která je 
zároveň Valnou hromadou společ-

nosti Chomutovská bytová a.s., byl 
navýšen základní kapitál společnos-
ti o 822 300 000 Kč. „Jedná se o ne-
peněžitý vklad ve formě jednoho sta 
budov oceněných soudním znalcem. 
Před valnou hromadou měla společ-
nost jmění dva miliony korun,“ doda-
la Vaňhová. Zisk akciové společnosti 
bude vkládán zpět do oprav a údrž-
by bytového fondu, což má možnost 
hlídat nejen představenstvo a dozor-
čí rada, ale i valná hromada. 

Chomutovská bytová a.s. bude 
spravovat přibližně 1 800 městských 
bytů a 110 nebytových prostor. 

Slovo primátorky

Městské byty bude spravovat akciová společnost
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„Mezi první kroky bude patřit 
vytvoření aktuální pasportizace 
včetně fotodokumentace všech 
uvedených domů a nebytových 
prostorů, z které vyplyne harmo-
nogram středních oprav a rekon-
strukcí,“ řekl Jaroslav Schindler, 
nový ředitel společnosti. Na 
základě harmonogramu budou 
stanoveny priority jednotlivých 
akcí a určen časový horizont 
jejich provedení. Všichni nájem-
níci budou písemně informováni 
o změně majitele.

Dalším důležitým bodem před 
zahájením činnosti společnosti 
je příprava jednotlivých smluv 
s dodavateli služeb tak, aby se 
nepřerušily dodávky tepla, vody 
či plynu a byly zajištěny firmy 
na odstranění případných drob-
ných havárií, například výtahů, 
vody či topení. „Přechod správy 
z města na akciovou společnost 
byl měl být plynulý a neměl by 
se dotknout nájemníků,“ sdělil 
Schindler.

Ředitel společnosti Jaroslav 
Schindler dlouhodobě pracoval 
v Dolech Nástup Tušimice, dále 
ve VTŽ v provozu teplárna, na 
pozici technologa strojní údržby. 
Během této doby se podrobně 
seznámil s problematikou oprav 
a rekonstrukcí bytového fondu. 
Poté pracoval u obchodní firmy 
zabývající se nákupem a prode-
jem hutního materiálu, kde se 
vypracoval na pozici vedoucího 
obchodního oddělení. Součástí 
jeho kvalifikace je také získaný 
diplom o absolvování dvouletého 
kurzu Manažer marketingu.  (tb)

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 
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Vážení spoluob-
čané, je již zvy-
kem, že k nám na 
chomutovský ma-
gistrát zveme žáky 
základních či střed-
ních škol, aby naše 
děti mohly poznat, 
kde a jak funguje 

místní samospráva. Musím přiznat, 
že i pro mě bylo vždy poučné se 
s dětmi či studenty setkávat, proto-
že nikdy nešlo jen o nějaké „škole-
ní“, ale vždy jsme s nimi vedli také 
debaty a ptali se jich na jejich názo-
ry na řešení některých problémů ve 
městě. Návštěvy radnice se po čase 
staly samozřejmou součástí hodin 
občanské nauky a paní učitelky 
nám děti samy začaly vodit, aby 
jim mohly názorně představit chod 
samosprávy. Letos jsme se při těchto 
setkáních zaměřili na problematiku 
dotací a finančních zdrojů pro měs-
ta a konkrétně na Integrovaný plán 
rozvoje města. V těchto dnech k 
nám přicházejí studenti středních 
škol, kterým mimo jiné předsta-
vujeme náš úspěšný projekt IPRM 
a protože jsou to právě oni, jichž 
se tento projekt bude nejvíce týkat, 
zajímá nás, co si oni sami myslí, co 
by vylepšili či třeba i to, jak by měla 
vypadat fasáda některých navrhova-
ných staveb v areálu bývalých kasá-
ren. Jsem ráda, že střední školy vy-
užily naší nabídky a že tak můžeme 
pokračovat v předávání informací 
o této problematice občanům naše-
ho města a jeho okolí. Tuto možnost 
samozřejmě nabídneme i žákům 
základních škol. Myslíme si, že děti 
a mladí lidé jsou stejně důležitými 
občany našeho města jako dospělí 
a že i oni mají právo vědět, co se 
v Chomutově chystá. A taky do toho 
mluvit. Vždyť zde dnes připravuje-
me věci, které budou tvář našeho 
města ovlivňovat na mnoho dalších 
generací. A jen omezený člověk by 
si mohl myslet, že tohle naše děti 
a studenty nezajímá. 

Hezký den Vám přeje 
                         Vaše Ivana Řápková

Veřejná sbírka
na podporu pozůstalé přítel-
kyně zastřeleného policisty 

Romana Jedličky

Číslo konta: 
43–2950540237/0100.

Na sbírku lze přispět také pro-
střednictvím kasiček umístěných 
v marketech Globus a Kaufland 
v Chomutově a Tesco v Jirkově.

Městská rada schválila výpůjčku 
části pozemku v ulici Školní za úče-
lem zřízení pietního místa k uctění 
památky policisty, který byl zabit při 
výkonu služby. Pozemek město bez-
úplatně propůjčí na dobu neurčitou. 
„Je to ta nejzákladnější pomoc, kterou 
město může poskytnout, aby se uctila 
památka člověka, který se postavil na 
obranu obyvatel Chomutova,“ řekla 
primátorka Ivana Řápková.             (tb)

Město propůjčilo pozemek 
pro pietní místo 

Primátorka zve občany Primátorka zve občany 
na další setkánína další setkání

Po delší letní odmlce radnice 
zve chomutovské občany na 
setkání s vedením města. „Opět 
ráda uvítám věcné náměty, při-
pomínky a podněty občanů, kte-
ré nám tolik pomáhají v práci,“ 
řekla primátorka Ivana Řápková. 

Setkání se uskuteční 30. října 30. října 
od 16 do 17 hodinod 16 do 17 hodin v zasedací síni 
č. 13 v prvním patře starobylé 
radnice na náměstí 1. máje.  (tb)

Po necelém první roce, v němž 
jedinečné Kamencové jezero spra-
vuje akciová společnost, se uka-
zuje, že krok Správy sportovních 
zařízení s.r.o., pronajmout areál 
se vyplatil. „Během první sezony 
se udělalo hodně pro bezpečnost 
i zábavu návštěvníků,“ řekl jed-
natel Správy sportovních zařízení 
Petr Chytra. 

Bezpečnost rekreantů zvýšil ob-
služný systém s čipovými kartami. 
Krátkodobé čipové karty slouží pro 

Kamencové jezero se za rok značně proměnilo
rekreanty v kempu k prokazování 
se při vstupu. Dlouhodobé karty 
fungují jako permanentní vstupen-
ky pro návštěvníky z Chomutova 
a okolí. O dvě třetiny snížil počet 
krádeží nově zbudovaný kamero-
vý systém. Pro záchrannou službu 
- plavčíky – nový provozovatel 
zakoupil člun s motorem a vodní 
skútr, aby se zrychlily zásahy na 
vodní hladině. Došlo k novému 
oplocení tzv. plivátka, které slouží 
pro maminky s dětmi.

Ani zábavní část nezůstala bez 
zlepšení. Pořízením vodních atrak-
cí se výrazně zlepšilo možnosti 
zábavy návštěvníků na vodní ploše 
jezera. Nově se objevily lodičky 
a šlapadla. Jedna z věcí, která se sta-
la velkým plusem pro návštěvníky, 
je nákup veškerého vodolyžařského 
náčiní. „Staré dvacetileté lyže byly 
nahrazeny novými a hlavně v dosta-
tečném množství, takže i při plném 
provozu se nestalo, aby rekreant 
musel půl dne čekat, až se nějaké 
uvolní,“ dodává Chytra.

Samozřejmostí pro nového pro-
vozovatele je údržba areálu, ve kte-
rém se objevilo pětatřicet nových 
mobilních odpadkových košů. Na 
začátku sezony společnost opravila 
v chatkách pět sociálních zařízení, 
která byla v havarijním stavu. „S pří-
chodem léta byl navezen nový písek 
na písečnou pláž a cesty, byl dopl-
něn písek na beachvolejbalových 
hřištích,“ vyjmenovává zlepšení 
v údržbě Chytra. 

Započalo se s výstavbou přírodní-
ho letního amfiteátru, který by měl 
zvýšit kulturní vyžití návštěvníků 
jezera.                                                 (tb)

Město Chomutov ocenilo za mimo-
řádnou statečnost hrdiny, policistu 
Romana Jedličku, in memoriam, poli-
cistu Michala Králíka a pana Miroslava 
Koubu (na snímku), kteří zasáhli proti 
vrahovi, jenž zabíjel v centru města, 
a pomohli k jeho zadržení. „Jejich 
odvaha je pro nás všechny zdrojem 
velké inspirace a také úcty. Hluboce 
se skláním před jejich hrdinstvím 
a jsem vděčná za to, že takoví lidé 
jsou mezi námi. Bez takových hrdinů 
by se naše země a naše město staly 
džunglí, ve které již neplatí žádné 
etické normy a ve které si nikdo 

Město ocenilo hrdiny

nemůže být jist svou bezpečností,“ 
řekla primátorka Ivana Řápková. 
Ocenění se uskutečnilo v obřadní 
síni starobylé radnice za přítomností 
členů rady a zastupitelstva města. 
Ocenění obdrželi z rukou primátorky 
Ivany Řápkové pamětní medaili Statu-
tárního města Chomutova a plastiku 
od sochaře Vojtěcha Návrata. Poté se 
podepsali do pamětní knihy města. 

Pozůstalé přítelkyni po zesnulém 
policistovi Romanu Jedličkovi byl pře-
dán šek s první částí veřejné sbírky ve 
výši 70 tisíc korun, kterou město po 
tragické události vyhlásilo.             (tb)
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Ten trapas za to nestál Ten trapas za to nestál 
V prodejně Lidl ve Wolkerově ulici 

si mladý muž při nákupu pod bun-
dou „zapomněl“ dvě šišky drahého 
salámu za 200 Kč. To však naštěstí 
neuniklo ostraze a pobertu čapla. 
Strážníci si dotyčného převzali. 
Zjistili, že jde o 22letého mladíka 
z horské vísky nad Chomutovem. To 
samé se stalo tentýž den v odpoled-
ních hodinách v Bille ve Zborovské 
ulici. Zde byla rovněž bezpečnostní 
agenturou zadržena starší žena 
z Chomutova, která si před placením 
ukryla dva balíčky masa v hodnotě 
150 Kč. Oba případy dopadly stejně. 
S ostudou si nepoctivci přebírali 
bloky nemalé hodnoty. Za pokutu, 
kterou dostali, by si těch šišek sa-
lámu a balíčků masa mohli koupit 
několik. Ještě více je však štvaly oči 
pokukujících zákazníků.

Dětské party niDětské party ničily čily 
popelnicpopelnice

Ve tři hodiny ráno parta mladíků 
převrátila na Březenecké několik 
popelnic a dala se na útěk. Všíma-
vý občan však zavolal strážníkům, 
kteří díky popisu za pár okamžiků 
mladíky zadrželi. Byli tak překvape-
ní, že ani trochu nezapírali a ke vše-
mu se přiznali. Puberťáci ve věku 
15 - 17 let zaplatili blokové pokuty. 
Týž den, ale v pravé poledne, si cho-
mutovský občan všiml třech dětí, 
které na zastávce MHD na Kamenné 
vysypaly odpadkový koš. Samozřej-
mě, že poté se daly na úprk. Infor-
movaní strážníci divokou omladinu 
lapili o pár panelákových bloků 
dále. Děti se po chvilce přiznaly 
a šly si po sobě uklidit. Trestu unik-
ly. Bylo jim totiž 11, 12 a 13 let.

Kradli kvůli babičceKradli kvůli babičce
V prodejně Billa ve Zborovské 

ulici se stala kuriózní krádež. Zdejší 
ostraha má oči na stopkách, když 
tuší nebo vidí možné pachatele 
krádeže. Tentokráte na sebe upou-
taly pozornost dvě roztomilé děti ve 
věku 7 a 9 let. Nakukovaly do regálů, 
až najednou čaply balení kávy v hod-
notě 79 Kč a strčily si ho pod triko. 
U kasy pak zkušeně dělaly, že nic ne-
mají. Děti však z obchodu neodešly, 
protože na ně čekala bezpečnostní 
agentura, následně pak strážníci. 
Těm bylo z jejich úst v klidu řečeno, 
že babička má svátek, tak jí chtěly 
udělat radost. Malé zloděje strážníci 
odvezli k jejich rodičům, kteří sa-
mozřejmě byli obeznámeni s jejich 
chmatáctvím.                                     (vv)

Ve vozovém parku Dopravního 
podniku měst Chomutova a Jirko-
va, a.s. jsou dva nové autobusy. 
„Nákup nových autobusů spadá do 
koncepce obnovy vozového parku, 
v rámci které chceme postupně 
obměnit všechny autobusy a trolej-
busy MHD,“ řekl generální ředitel 
dopravního podniku Jiří Melničuk. 
Dopravce do autobusů investoval 
necelých 13 milionů korun.

Jeden z nových autobusů je klou-
bový, dlouhý osmnáct metrů. Je 
určen pro 166 cestujících, z toho 
44 sedících. „Tento druh autobusu 
si dopravní podnik pořídil napo-
sledy před 17 lety,“ dodal Melničuk. 
Druhý autobus je dlouhý 12 metrů, 
uveze sto cestujících, z toho 29 míst 
k sezení. Oba autobusy splňují přís-
né emisní limity Euro 4.

 Dopravní podnik má v plánu 
v letech 2009 – 2013 každý rok po-
řídit 2 nové sólo autobusy a jeden 
kloubový autobus, všechny nízko-
podlažní. „Nové kloubové autobusy 
postupně nahradí staré typy vozů, 
které jsou zastaralé, poruchové 
a výrazně zatěžují životní prostře-
dí,“ řekl předseda představenstva 
společnosti a náměstek primátorky 
Statutárního města Chomutova Jan 
Řehák. Dopravce také postupně 
nahradí dvacet zastaralých kloubo-
vých trolejbusů. Prioritně zakoupí 
nové, u některých starších trolejbu-
sů provede generální opravu. V roce 
2009 chce společnost nakoupit pět  
nových trolejbusů. 

Dopravní podnik koupil dva nové autobusy

Cestující se také dočkají nového 
elektronického odbavovacího systé-
mu, který by měl být spuštěn v roce 
2010. Systém umožní platit tzv. elek-
tronickou peněženkou. Díky tomu do-
pravní podnik bude moci zavést spra-
vedlivější jízdné, peněženkou bude 
možné platit i u jiných dopravců.

Jedenatřicet autobusů již doprav-
ní podnik koupil v rámci obnovy 
vozového parku od loňského léta na 
meziměstské linky, jež provozuje 
pro Ústecký kraj. 

Chomutovský dopravní podnik 
s 270 zaměstnanci vznikl v roce 
1995. Provozuje autobusovou a tro-

lejbusovou dopravu na území obou 
měst a také linkové spoje. Na zákla-
dě koncesí obsluhuje i autobusové 
linky pro Ústecký kraj ve vybraných 
lokalitách regionů Chomutovska, 
Lounska a Litoměřicka.

Chomutov vlastní 85 procent ak-
cií podniku, 15 procent má v držení 
Jirkov. Města přispívají na úhradu 
prokazatelné ztráty z provozu MHD 
zhruba 30 milionů korun ročně. Pod-
nik vykazuje roční zisk kolem dvou 
milionů korun. Na konci letošního 
roku očekává výnosy zhruba 240 
milionů korun, což je meziroční  
nárůst ve výši 22 procent.           (tb)

Z deníku 
městské policie

O nedávné tragédii, kdy několika-
násobný vrah v Chomutově zastřelil 
v baru vietnamského mladíka Dao 
Van Tinha a následně při útěku smr-
telně zranil zasahujícího policistu 
Romana Jedličku, už bylo napsáno 
mnohé. Jeden aspekt však veřejnosti 
zůstával skryt. Totiž účinná pomoc 
ze strany vietnamské komunity po-
zůstalým po obou obětech.

„Jakmile se ta událost stala, sešli 
jsme se a dohodli, že uspořádáme 
sbírku. Vyzvali jsme vietnamské ob-
čany nejen v Chomutově, ale v celé 
České republice. Objeli jsme rodiny 
a vietnamské obchody v Chomutově, 
Jirkově, Kadani, Klášterci, Vejprtech 
i Hoře Svatého Šebestiána, přispěli 
také Vietnamci třeba z Prahy nebo 
Chebu. Chceme tím vyjádřit solida-
ritu s rodinou zemřelého policisty 
a také chceme změnit mínění veřej-
nosti o naší komunitě,“ vysvětluje 
Duong Viet Dung, předseda územní 
pobočky Svazu Vietnamců v České 
republice. Sbírka vynesla dvě stě 

Finanční sbírka – pro Vietnamce běžný projev solidarity a přátelství
tisíc korun. Organizátoři ji rozdě-
lili na poloviny a sto tisíc věnovali 
rodině zastřeleného policisty. Pře-
dali je jeho rodičům osobně v jejich 
bydlišti. Současně jim i přítomné 
snoubence a několika příbuzným 
vyjádřili soustrast.

Leckerého čtenáře možná ten-
to příkladný čin překvapuje, ale 
Nguyen Hai Quan vysvětluje, že 
v jejich domovině je takový přístup 
samozřejmostí: „Bereme to normál-
ně, ve Vietnamu je to tradice. Podle 
nás to byla velmi vážná situace 
a v takových vždycky hledáme způ-
sob, jak pomoci. Pro nás má oběť 
Romana Jedličky velkou váhu, kdyby 
nebylo jeho obětavosti, mohl ten zlo-
činec zastřelit další nevinné lidi. Tomu 
našemu barmanovi bylo 21 let, byl to 
dobrý kluk, doma na něho čekali rodi-
če. Bohužel stalo se, že ani slovem se 
s blízkými nemohl rozloučit.“ Duong 
Viet Dung doplňuje: „Každý život je 
drahý, to se nedá počítat penězi, ale 
smrt policisty je o něco vážnější, 

protože jeho snoubenka čeká mimin-
ko. Pomohli jsme jim, abychom jim 
ulehčili budoucí život. Je to projev 
přátelství a solidarity.“

Vietnamci se sdružují v již zmí-
něném Svazu Vietnamců v České re-
publice. Tato organizace registrova-
ná ministerstvem vnitra funguje již 
přes deset let a zastřešuje všechny 
oficiální aktivity vietnamské komu-
nity. Občanům vietnamské národ-
nosti pomáhá při řešení životních 
situací a pracovních problémů v ČR, 
pomáhá k jejich integraci do větši-
nové společnosti a zároveň přispívá 
k většímu pochopení mezi oběma 
stranami.

Vzhledem k demografické situaci 
je činnost svazu na Chomutovsku 
velmi prospěšná. Užitečná je také 
jeho spolupráce s Výborem pro 
národnostní menšiny, který je zase 
orgánem Zastupitelstva města Cho-
mutova. Společně se snaží změnit 
tradiční uzavřenost vietnamské ko-
munity a také vylepšit její mediální 

obraz. „Jsme lidi a lidi jsou všelijací, 
dobří, i zlí. My jsme vděční, že tady 
v Čechách můžeme žít a podnikat. Bo-
hužel jsou jedinci, kteří vietnamské 
komunitě kazí jméno. V některých 
sdělovacích prostředcích přitom uve-
řejňují jen negativní věci a když je 
lidé čtou nebo vidí, ovlivňuje to jejich 
názor na celou komunitu. Myslím si, 
že Vietnamci nejsou špatní. Většinou 
jsou to zodpovědní, čestní a pracovití 
lidé,“ soudí Nguyen Hai Quan.

Jak oba čelní představitelé ko-
munity zdůrazňují, Vietnamci žijící 
na Chomutovsku tu chtějí zapustit 
kořeny, chtějí Českou republiku při-
jmout za svůj domov. „Jde nám hlav-
ně o naši druhou generaci, protože 
oni se zde narodili. Chceme, aby se 
tu cítili dobře, aby už neexistovala 
žádná diskriminace. Není veliká, 
ale často cítíme averzi vůči naší 
komunitě. Aby se to změnilo, se my 
musíme snažit, ale také potřebuje-
me pomoc od úřadů a od města,“ 
uzavírá Duong Viet Dung.            (sk)

Chomutovský zoopark oslavil 
Den zvířat. Pestrý program přinesl 
vystoupení taneční skupiny Tarati-
bu, zazpíval Pavel Houfek, finalista 
slovenské pěvecké soutěže Elán je 
Elán, exhibici předvedlo voltižní 
družstvo. Po celý den se konaly sou-
těže pro děti. V dětské zoo probíhal 
bohatý program od deseti hodiny do 
pozdního odpoledne. 

V rámci dne byli vyhlášeni vítězo-
vé výtvarné soutěže, která podpo-
řila kampaň „Žáby bijí na poplach“ 
a které se zúčastnili žáci chomutov-
ských škol. Ceny vítězům předala 
primátorka města Ivana Řápková, 
která také společně s ředitelkou 
zooparku Ivetou Rabasovou odstar-

Základní škola v Zahradní ulici 
bude mít v družině o dvacet žáků 
více. Škola navýší kapacitu školní 
družiny ze 130 na 150 žáků. Zvýše-
ný zájem o umístění dětí do školní 
družiny se projevuje již několik let 
a v letošním školním roce by součas-
ná kapacita dovolila umístit děti jen 
z I. a II. ročníku a pokud by nedošlo 
k jejímu navýšení, tak již žáci III. roč-
níku by museli být odmítnuti. 

Návrh na zvýšení kapacity vychá-
zí z původní koncepce budovy ško-
ly, ve které byl pavilon školní dru-
žiny oddělen od ostatních pavilonů 
a prostorové, hygienické a materiál-
ní podmínky jsou pro činnost školní 

Řápková a Rabasová zahájily kampaň 
na záchranu evropských šelem

Škola na Zahradní navýší kapacitu družiny

tovala novou kampaň na záchranu 
evropských šelem „Carnivore“. 

 Jako novinka byla po návštěvníky 
připravena služba „Výlety do histo-
rie“. „Jedná se o projížďky vozem 
taženým koňmi, který návštěvní-
ky proveze od statku s domácími 
zvířaty na skanzen Stará Ves, kde 
se uskuteční prohlídka interiéru 
skanzenu,“ řekla Martina Pelcová 
z propagace zooparku. 

Vyvrcholením programu bylo 
divadelní představení Noemova Ar-
cha. Ve hře účinkovaly i děti, které 
se nebály vytvořit si masku zvířete 
a přijít v ní do zooparku a neohro-
ženě plout širým mořem vstříc pev-
nině.                                                   (tb)

družiny vyhovující. Pro práci školní 
družiny bude využíváno i stávají-
cích učeben prvního stupně. 

Kapacitu je nutné navýšit již v říj-
nu, aby zvýšený počet dětí mohl být 
bezproblémově zafinancován. Roz-
počet na příští rok se stanovuje pod-
le počtu žáků k poslednímu říjnu. Po 
zapsání změny do školského rejstří-
ku bude možné v rámci dofinanco-
vání tzv. nepředvídatelných událostí 
z rezervy kraje požádat o dotaci 
ještě na období listopad – prosinec 
2008. Proto po vydání usnesení rady 
města byla podána žádost o zápis 
této změny do školského rejstříku 
a žádost o přidělení dotace.           (tb)

Integrovaný operační program 
Sídliště, místo pro život má za se-
bou druhé veřejné projednání. Na 
setkání byla podrobně prezentována 
Brožura IOP pro potenciální žadate-
le, která by měla být kuchařskou 
pro přípravu projektů jednotlivých 
sdružení vlastníků bytových jed-
notek. „Brožura je zveřejněna na 
internetových stránkách www.cho-
mutov-projekty.eu a je přístupná 
na informačních centrech v Chomu-
tově,“ řekla projektová manažerka 
Marcela Kukiová. 

 Zástupci SVJ, bytových druž-
stev a majitelů domů byli vyzváni 
k předkládání vlastních projektů 
v oblasti regenerace bytových domů. 
„V diskusi se přítomní dotazovali na 
správné načasování a postup při 
podávání projektových listů a pro-
jektů, na kritéria výběru jednotli-

Do projektu Sídliště, místo pro život se zapojí 
také obyvatelé chomutovských sídlišť 

vých projektů a další podrobnosti,“ 
dodala Kukiová.

 Po diskusi, kterou bylo jednání 
prokládáno, byl prezentován zásob-
ník projektů města na sídlišti Březe-
necká, Kamenná, Písečná, Zahradní. 
K vidění byly i nákresy s konkrétně 
zpracovanými objekty a lokalitami. 
V závěrečné části setkání byli zá-
stupci organizací seznámeni s tzv. 
projekty pod čarou, které sice nebu-
dou financovány z IPRM IOP Sídliště, 
místo pro život, ale mohou být zvý-
hodněny desetiprocentní bonifikací 
při hodnocení v jiných operačních 
programech. Na tyto operační pro-
gramy bylo upozorněno. Účastníci 
setkání vyplnili anketu, jejímž 
smyslem je získání zpětné vazby 
a názorů při stanovování priorit při 
výběru konkrétních projektů, které 
město Chomutov plánuje.            (tb)

Město Chomutov bylo oceněno 
na veletrhu Invex, kde získalo dru-
hé místo v soutěži Chytrý úřad za 
svou aplikaci Phone Book v konku-
renci dalších pětadvaceti obecních, 
městských a krajských úřadů. 
Phone Book je SMS systém, který 
snižuje fronty u přepážek a ome-
zuje kontakty klientů s úředníky na 
minimum.

Systém spočívá v tom, že některé 
úřední záležitosti za občana automa-
ticky vyřídí, u jiných zahájí proces 
vyřizování a občan si zbytek dovyří-
dí na úřadě. „Některé odbory využí-
vají jen pasivní formu, což znamená, 
že vyrozumí občana SMS zprávou 
o zahájení nějakého úkonu nebo 
o vyřízení žádosti. Aktivní systém 
spočívá v tom, že občan vyzve úřed-
níka, aby pro něj něco udělal, a ten 
mu pak odpoví opět SMS zprávou,“ 
vysvětlil princip fungování systému 
vedoucí ekonomického odboru Jan 

Chomutovský magistrát je druhý 
„nejchytřejší“ v republice 

Mareš. Systém umožňuje dálkové 
objednávání ke konkrétním úřed-
ním úkonům, vyrozumění občana 
o vystavení řidičských a občan-
ských průkazů, pasů či informování 
o možnosti vyzvednutí písemností 
na živnostenském úřadě. SMS info-
centrum poskytuje zprávy o termí-
nech čištění komunikací a přistavo-
vání velkoobjemových kontejnerů. 
Koncept Phone book umožňuje klien-
tům ověřit si počet zapsaných bodů 
za přestupky v dopravě. 

Systém se nyní rozšiřuje také na 
možnost zaplatit správní poplatek 
nutný u některých úkonů. „Poplatek 
se promítne do ceny SMS zprávy. 
Občan, kterému stačí na jeho dotaz 
odpověď prostřednictvím SMS zprá-
vy, tedy nebude muset vůbec úřad 
navštívit,“ upřesnil Mareš. To se vy-
platí především u malých poplatků, 
kdy například výše nákladů na cestu 
je vyšší než samotný poplatek.  (tb) 

Od minulého týdne zprovoznil chomutovský magistrát zcela nové pracoviště 
pro vykonání závěrečných zkoušek žáků autoškol. V adaptovaném prostoru 
bývalé jídelny v budově magistrátu v ulici Zborovská. Žákům autoškol tak 
začaly sloužit nové komfortní prostory, a to jak samotného počítačového 
pracoviště, tak navazujícího odděleného prostoru žáků čekajících teprve na 
zkoušky. Bylo vybudováno také nové pracoviště zkušebních komisařů. Ma-
gistrát takto investoval část finančních prostředků, které za vykonání zkou-
šek vybírá. Tímto soustředěním agendy do jednoho místa se snaží naplnit 
podmínky „obsluhy svých klientů z jednoho místa“.                 (text a foto: br)



vyhlášení čes-
k o s l o v e n s k é 
n e z áv i s l o st i . 
Prvním prezi-
dentem se stal 
po zásluze To-
máš Garrique 
Masaryk. Čes-
koslovenská re-
publika vznikla 
na historickém 
území českých 
zemí, Horních 

Uher a Podkarpatské Rusi, ale již od 
počátku bylo zřejmé, že ne všichni 
obyvatelé nově vzniklého státu 
s vytyčením jeho hranic souhlasí. 
Problémy byly mimo jiné s Němci 
žijícími v pohraničních oblastech 
Čech, kteří žádali revizi hranic 
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Soutěž o nejlepší australský koláč, 
plážový volejbal či klokaní skákání 
v pytli bylo jen zlomkem toho, na co 
se poslední zářijový týden studenti 
Gymnázia v Chomutově mohli těšit. 
Stejně jako předešlé dva roky pro ně 
učitelé připravili tématický den, je-
hož hlavním smyslem bylo vylepšit 
znalosti studentů o další anglicky 
mluvící zemi, procvičit samotnou 
řeč, ale také pořádně odstartovat 
nový školní rok. Po Britském a Ame-
rickém dnu přišel 29. září na řadu 
den Australský a novozélandský.

Koho by ve spojení s touto oblastí 
napadla jen opačná polokoule, Syd-
ney a pár klokanů, byl by asi pře-
kvapen, co všechno se dá k tomuto 
tématu vymyslet. Nejen popové 
hvězdy, zvířata, hobiti či elfové, 
ale především domorodí Aboriginci 
a Maorové se připravovali na od-
polední program na školním hřišti 
a v jeho okolí. Těšit se totiž mohli 
na spoustu věcí od společenských 
tanců přes místní písně po kopy 
ragbyovým míčem. Zlatým hřebem 
dne byl ale bezpochyby maorský 
bojový tanec haka. Po Americkém 
dnu, kdy dívky všem předvedly, 
jak to umí rozpálit americké roz-
tleskávačky, byli teď na řadě kluci. 
A rozhodně se nenechali zahanbit. 
 V publiku se našli i tací, kteří si ne-
byli jistí, co vlastně haka znamená, 
ale po její interpretaci studenty mají 
dozajista jasno všichni. A co teprve 
když na scénu vstoupilo družstvo 
profesorů. Tance a „válečné“ ma-
lování obličejů a těl byly natolik 
bojové a autentické, že by nebylo 
divu, kdyby po jejich vystoupení 
zůstalo před gymnáziem jen prázd-
né hřiště. O těch nejlepších rozhodl 
nemilosrdný prst vrchní porotkyně 

Městská sportovní hala v Cho-Městská sportovní hala v Cho-
mutově bude zastávkou turné Pro mutově bude zastávkou turné Pro 
radost, na které na přelomu října radost, na které na přelomu října 
a listopadu společně vyrážejí kapely a listopadu společně vyrážejí kapely 
Tři sestry a Divokej Bill.Tři sestry a Divokej Bill. Chomutov-
ský koncert se uskuteční 10. listopa-
du od 20 hodin, lístky v předprodeji 
stojí 280, na místě pak 320 korun.

Základní umělecká škola T. G. Ma-Základní umělecká škola T. G. Ma-
saryka v Chomutově pořádá 16. října saryka v Chomutově pořádá 16. října 
koncert Komorních sólistů České fil-koncert Komorních sólistů České fil-
harmonie, harmonie, kteří s vynikajícím hobo-
jistou Janem Adamusem přednesou 
díla W. A. Mozarta, R. Schumanna, 
J. Haydna a B. Martinů. Začátek je 
v 18.30 v koncertním sále školy.

Také středoškoláci z Chomutov-Také středoškoláci z Chomutov-
ska se zapojí do historicky největší-ska se zapojí do historicky největší-
ho turnaje v piškvorkách nazvaného ho turnaje v piškvorkách nazvaného 
pIšQworky.pIšQworky. Nad čtverečkovaným pa-
pírem by se mělo utkat až patnáct 
tisíc hráčů z celé ČR. Oblastní kolo 
pětičlenných týmů pořádá 21. října 
Obchodní akademie, Střední od-
borná škola gastronomie a Střední 
odborné učiliště Chomutov. 

Mateřské centrum Kolibřík, které Mateřské centrum Kolibřík, které 
sídlí v Dřínovské ulici, nabízí dětem sídlí v Dřínovské ulici, nabízí dětem 
předškolního věku a jejich rodičům předškolního věku a jejich rodičům 
řadu aktivit, řadu aktivit, mimo jiných i kroužky 
Hudebníček, Modelínek, Výtvarníček. 
Také organizuje sběr nápojových 
víček a padesátníků. Informace na 
e-mailu mckolibrik@centrum.cz.  (sk)

Statutární město Chomutov získa-
lo ocenění na národním filmovém 
festivalu TOUR REGION FILM 2008 
v Karlových Varech, konkrétně 
3. místo v I. kategorii – nejlepší film 
za DVD Chomutovsko – aktivní dovo-
lená. TOUR REGION FILM je od roku 
2004 součástí tradičního festivalu 
TOURFILM a ve dnech 8. a 9. října 
proběhl v karlovarském Grandhotelu 
Pupp již jeho 41. ročník.

DVD Chomutovsko – aktivní do-
volená vzniklo v loňském roce díky 
finančním prostředkům Evropské 
unie v rámci projektu Propagace 
a prezentace Chomutovska. Film trvá 
cca 4 minuty a je zaměřen nejen na 
zajímavá místa našeho města, jako je 
Městská památková zóna, Podkrušno-
horský zoopark a Kamencové jezero, 
ale i na okolí Chomutova, především 
Bezručovo údolí nebo lyžařské vyžití 
na nedalekém Klínovci.                   (lev)

Chomutov a folklor. Tohle zdán-
livě nelogické spojení díky Kruš-
nohoru funguje. A funguje dobře. 
Už dvacet let. Celé zmíněné období 
se souborem prožila jeho umělecká 
vedoucí Jaroslava Macháčková, která 
je tím pádem nejvhodnější osobou 
k rozhovoru.

Za jakých okolností Krušnohor Za jakých okolností Krušnohor 
vznikl?vznikl?

„Krušnohor byl založen v roce 1988 
při tehdy nově zprovozněném Kul-
turním a společenském středisku na 
Zahradní. Prvním ředitelem střediska 
byl Karel Brožovský, on je původem 
z Domažlicka, takže mu folklor nebyl 
cizí. Ve snaze rozjet tam co nejvíc ak-
tivit vymyslel i národopisný kroužek. 
Jako vedoucího našel Jaroslava Týře, 
který tehdy byl už v důchodu, ale 
předtím řediteloval základní škole 
v Jirkově. Za dob studií byl členem 
legendárního Vycpálkova souboru. 
Brožovský dal do novin inzerát, že se 
koná konkurz mládeže. Já jsem vzala 
tehdy desetiletou dceru a šla se podí-
vat. Tam jsem se seznámila s panem 
Týřem. Já jsem také byla bývalou 
členkou Vycpálkova souboru, ale asi 
o dvacet let později než on. Našli 
jsme společnou řeč a začali kroužek 
dělat spolu. On byl pan vedoucí a já, 
protože jsem neměla zkušenosti s pe-
dagogickou činností, jsem mu dělala 
takové děvče k ruce.“ 

Jaké byly začátky?Jaké byly začátky?
„Amatérské. Vůbec jsme neměli 

muziku, tancovali jsme při harmo-
nice. První čtyři roky fungovala jen 

DIVADLODIVADLO

•        23. 10. O PEJSKOVI A KOČIČCE. 23. 10. O PEJSKOVI A KOČIČCE. Pohádka pro děti z MŠ a ZŠ. Kulturní dům 
na Zahradní od 10.00 hodin.

•        26. 10. NA TÝ LOUCE ZELENÝ.26. 10. NA TÝ LOUCE ZELENÝ. Lidová opereta, v hlavní roli Josef Zíma. 
Městské divadlo od 16.00 hodin.

•        29. 10. BLÁZINEC V PRVNÍM POSCHODÍ. 29. 10. BLÁZINEC V PRVNÍM POSCHODÍ. Divadelní představení v rámci před-
platného. Městské divadlo od 19.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY

•        17. 10. Z KYTICE NEJKRÁSNĚJŠÍ. 17. 10. Z KYTICE NEJKRÁSNĚJŠÍ. Slavnostní koncert k 20. výročí existence 
folklorního souboru Krušnohor. Městské divadlo od 19.00 hodin. 

•        22. 10. KATAPULT V RÁMCI TURNÉ NA ROZLOUČENOU. 22. 10. KATAPULT V RÁMCI TURNÉ NA ROZLOUČENOU. Městské divadlo od 
19.00 hodin. 

•        27. 10. CHÓR URALSKÝCH KOZÁKŮ.27. 10. CHÓR URALSKÝCH KOZÁKŮ. Liturgické písně v kostele sv. Ignáce od 
19.30 hodin. 

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
•        22. 10. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU.22. 10. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na 

Zahradní od 17.00 hodin.
•        31. 10. BRUTUS.31. 10. BRUTUS. Taneční zábava s pravou bigbítovou kapelou. Kulturní dům 

na Zahradní od 19.00 hodin. 

VÝSTAVYVÝSTAVY
•        MÚZA OČIMA MÚZ.MÚZA OČIMA MÚZ. Výstava fotografií v galerii Špejchar potrvá do 18. 10.
•        VLADIMÍR FRANZ – VÁNOCE NA PSÍ ŘECE ANEB NĚCO K SNĚDKU.VLADIMÍR FRANZ – VÁNOCE NA PSÍ ŘECE ANEB NĚCO K SNĚDKU. Výstava 

obrazů v galerii Špejchar, vernisáž 23. 10. v 17.00 hod., výstava potrvá do 
15. 11.

•        ANTON GNIRS.ANTON GNIRS. Významný evropský politik a archeolog chomutovského 
původu. Muzeum na historické radnici, výstava potrvá do 8. 11.

•        CHOMUTOV A VELKÁ VÁLKA.CHOMUTOV A VELKÁ VÁLKA. Chomutované na bojištích I. světové války. 
Oblastní muzeum na historické radnici, výstava potrvá do 1. 11.

•        PŘÍSEČNICE HUDEBNÍ.PŘÍSEČNICE HUDEBNÍ. Oblastní muzeum, areál bývalého jezuitského gymná-
zia na Palackého ulici, výstava potrvá do 25. 10.

•        SVĚT KOLEM NÁS.SVĚT KOLEM NÁS. Prezentace Mateřské školy Abeceda a Pohádka Chomutov 
ve výstavní síni knihovny SKKS. Výstava potrvá do 1. 11.

•        KLUB STARÝCH UMĚLECKÝCH ŘEMESEL.KLUB STARÝCH UMĚLECKÝCH ŘEMESEL. Přehlídka prací v galerii Na scho-
dech v SKKS potrvá do 31. 10.

•        ŠTĚPÁN JIRÁK – ČESKÁ KRAJINA.ŠTĚPÁN JIRÁK – ČESKÁ KRAJINA. Galerie Lurago, výstava potrvá do 29. 10.

KINAKINA
Kino Oko (začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Oko (začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).
           15. 10.  TOBRUK.TOBRUK. Válečné drama, ČR. Také od 17.00 hod.
           16. 10.  INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY.INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY. Akční, USA.
 17. – 19. 10.  KONEČNĚ SPOLU. KONEČNĚ SPOLU. Drama/romantický film, USA.
 20. – 22. 10.  HELLBOY: ZLATÁ ARMÁDA.HELLBOY: ZLATÁ ARMÁDA. Akční, USA.
           23. 10.  ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH. ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH. Drama, Německo. Od 17.00 hod.
 24. – 26. 10.  MÁJ. MÁJ. Lyrické love story, ČR. V sobotu a neděli také od 17.00 hod.
 27. – 28. 10.  ZOHAN: KRYCÍ JMÉNO KADEŘNÍK.ZOHAN: KRYCÍ JMÉNO KADEŘNÍK. Komedie, USA.
 29. –  31. 10.  CESTA DO STŘEDU ZEMĚ. CESTA DO STŘEDU ZEMĚ. Akční/dobrodružný/rodinný film, USA.
   1. –    2. 11.  TROPICKÁ BOUŘE.TROPICKÁ BOUŘE. Komedie, USA.

V Karlových Varech film 
o Chomutovsku zaujal

Krušnohor: z národopisného kroužku mezinárodně uznávaným souborem 

Australský a novozélandský den: klokani, hobiti, ragby, Maorové hraní i jeden skutečný

Maorský bojový tanec předvedli i profesoři

jako na gladiátorských kláních, 
i když vynést verdikt, které druž-
stvo bylo nejlepší, vyžadovalo po-
řádnou dávku odvahy.

 S velkým zájmem haku, ale 
i další body programu zhlédl speci-
ální host, novozélandský softbalista 
Frank Pointon, národností Maor. 
Na gymnázium ho doprovodil spo-
luhráč Václav Svoboda, který také 
k tématu Nového Zélandu měl co 
říct, protože tam půl roku hrál. Oba 
odpoledne stráveného mezi studen-
ty nelitovali. „Strašně se mi líbilo 
malování na obličejích i samotné 
bojové tance. Samozřejmě ne všech-
no bylo úplně tak, jak má podle ma-
orských tradic být, ale práci učitelů 

Haka v podání profesorů aneb Jak si zjednat respekt nekonvenčními pro-
středky.                                                                                                               (foto: fox)

a nadšení studentů musím ocenit. 
Velice dobře jsem se bavil,“ hodnotil 
Frank Pointon. 

Hodiny vyhrazené programu 
utekly, vítězové byli obdarováni 
a úkol užít si Australský a novo-
zélandský den byl se vším všudy 
splněn. Příští rok se chomutovské 
gymnázium zahalí do červeno-bílé 
a do javorových listů a na den se 
promění v gymnázium kanadské. 
A můžeme se nechat překvapit, kdo 
se na chodbách bude procházet 
tentokrát. Sydney Crosby? Wayne 
Gretzky? Nebo rovnou celý hokejo-
vý tým? Už ale teď každý student 
ví, že i ten další, Kanadský den bude 
stát za to.                               (may, sk)

ka na Zahradní. Od roku 2002, kdy 
v důsledku reorganizace v kultuře 
a sportu přešel KaSS pod SKZ, jsem 
nabyli právní subjektivity jako ob-
čanské sdružení.“ 

Kdy přišly první úspěchy?Kdy přišly první úspěchy?
„Hned jak jsme se přihlásili do 

první soutěže, protože jsme v Kruš-
nohoří neměli konkurenci. Na pře-
hlídce v Ústí nad Labem v roce 1989, 
pouhý rok po založení, jsme byli za 
Severočeský kraj druzí a o dva roky 
později v Děčíně už první. Dostali 
jsme se na celostátní přehlídku 
a tím se nám otevřel celý obzor. Zjis-
tili jsme, že už nechceme být krouž-
kem při kulturáku nebo při škole, že 
můžeme být folklorním souborem 
se vším všudy. Takže zhruba od 
roku 1993 jsme začali pracovat na 
tom, abychom se stali tělesem, které 
bude reprezentovat nejen Krušno-
hoří, ale i celou republiku. Dalším 
mezníkem byl rok 1995, kdy jsme se 
shodli, že potřebujeme samostatnou 
hudební složku. Oslovila jsem příte-
le Mílu Rychtu, který píše hudbu 
pro několik souborů. Přestože není 
naším členem, zná nás velmi dobře 
a píše pro konkrétní hudebníky, pro 
Mařenku, pro Pepíka... Zná jejich 
technické možnosti a napíše to 
vždycky na jejich horní hranici, aby 
se museli snažit. S muzikou jsme 
se zařadili mezi skutečné soubory, 
veřejnost nás začala brát, začali 
jsme být zvaní na opravdu fešácké 
přehlídky.“

                     (Pokračování na str. 4)

Krušnohor v atriu SKKS při Viktoriánských slavnostech. (foto: archiv souboru)

jednou ranoujednou ranou44

Dvacátého osmého října si připo-
meneme devadesáté výročí vzniku 
Československé republiky. Devadesát 
let historie našeho společného státu 
je poznamenáno mnoha negativními 
zkušenostmi, ke kterým patří hos-
podářská krize ve třicátých letech 
minulého století, nacistická okupace 
nebo roky komunistické totality. Na 
druhou stranu k těm devadesáti le-
tům naší historie patří i roky budová-
ní demokracie za první republiky či 
doba vzepjetí se našeho národa proti 
totalitám – nacistické i komunistické. 

Československý stát vznikl na 
konci první světové války díky ví-
tězství mocností tzv. Dohody nad 
Německem, Rakouskem – Uherskem 
a Osmanskou říší. Hlavní podíl na 
vzniku Československa měl zahra-

Před devadesáti lety vznikl společný stát Čechů a Slováků
niční odboj vedený Masarykem, 
který od samotného počátku války 
přesvědčoval Anglii, Francii i USA, 
že jedním z cílů války by mělo být 
osvobození středoevropských náro-
dů z nadvlády Rakouska – Uherska 
a podpora vzniku samostatných 
národních států. Díky spolupráci 
Masaryka se Štefánikem se podařilo 
z Čechů a Slováků žijících v zahrani-
čí a z našich frontových přeběhlíků 
a zajatců vytvořit československé 
legie, které se postavily do boje 
po boku Rusů, Francouzů a dalších 
spojenců proti společnému nepříteli. 
Jejich odvaha přesvědčila vlády do-
hodových mocností, že Češi a Slová-
ci míní svůj boj a svou touhu po sa-
mostatnosti vážně. Lidové nepokoje 
koncem října roku 1918 pak uspíšily 

a dokonce usilovali o vznik samo-
statných území, která chtěli později 
přičlenit k Německu. 

Nejinak tomu bylo i na Chomu-
tovsku. Chomutovští Němci patřili 
k těm, kteří zde požadovali vytvo-
ření provincie Deutsch – Boehmen. 
To se projevilo dokonce zakládáním 
ozbrojených jednotek s názvem 
Volkswehr, které měly bránit odvozu 
uhlí do vnitrozemí. Nakonec muselo 
dokonce zasáhnout vojsko a Cho-
mutov byl počátkem prosince 1918 
obsazen. Další vývoj Chomutova 
v letech první republiky byl složitý, 
ale současně také plný pozitivních 
proměn. To je ale již jiná kapitola. 
Republika slaví devadesát let. Popře-
jme jí všichni společně hodně štěstí 
a klidu do dalších let!               (pama)

Vizitka folklorního sdružení KrušnohorVizitka folklorního sdružení Krušnohor
- založen byl v roce 1988, výročí oslaví v pátek 17. října v divadle
- v současné době má 25 členů
- má vlastní lidovou muziku (dudy, klarinety, housle, flétna, kontrabas)
- je pravidelným účastníkem prestižních přehlídek a festivalů v ČR i za-

hraničí
- za dobu existence vystupoval v Maďarsku, Bulharsku, Portugalsku, Ho-

landsku, Polsku, Turecku, Chorvatsku, Německu, Lotyšsku, na Slovensku 
a ve Francii

- sám pořádá každoročně na konci července Viktoriánské slavnosti

tanečnická složka, mělo to formu 
kroužku. Hodně se střídali lidi, když 
jsem to sečetla, tak za těch dvacet 
let jich prošlo souborem kolem tří 
set. V roce 1994 mi pan Týř, unaven 

věkem, vedení kroužku předal. Od 
roku 1995 vystupujeme pod jmé-
nem Krušnohor, předtím jsme byli 
Českým národopisným kroužkem 
Kulturního a společenského středis-
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Jaký původ má váš repertoár, Jaký původ má váš repertoár, 

když vzhledem k německému osíd-když vzhledem k německému osíd-
lení původní český krušnohorský lení původní český krušnohorský 
folklor neexistuje?folklor neexistuje?

„Sbíráme náměty z celých Čech. 
Pro děti, které o folkloru nevěděly 
nic, jsem vybírala tance s typickým 
českým charakterem, které se v růz-
ných drobných obměnách tančí ve 
všech krajích. Byl to jakýsi slabikář, 
podle kterého se učily chodit, držet 
tělo a vystihnout charakter české-
ho tancování. Tady v Krušnohoří 
toho opravdu mnoho není a co je, 
je německé. Až na Chodsko, kde je 
folklor stále živý, čerpají celé Čechy 
z toho, co bylo sesbíráno na přelomu 
19. a 20. století. Zatímco na Moravě 
co ves, to jiný repertoár, v Čechách 
máme v podstatě k dispozici stej-
né prameny. Ale samozřejmě se je 
snažíme obohatit tím, co je pro náš 
region charakteristické.“

Jak jste sháněli členy? Jak je do-Jak jste sháněli členy? Jak je do-
plňujete teď?plňujete teď?

„Ze začátku chodili sami, rozkřik-
lo se to. Ale jak už jsem řekla, byla 
velká fluktuace. O té doby, co máme 
určitou kvalitu, funguje nábor jaksi 
interní, to znamená, že si některý 
z členů souboru přivede kamaráda. 
Je to tak lepší. Ale samozřejmě talen-
tovaní mladí tanečníci a hudebníci 
z řad veřejnosti mají u nás dveře 
otevřené.“ 

Krušnohor: z národopisného kroužku 
mezinárodně uznávaným souborem 

Řekl bych, že mládež má dnes 
úplně jiné zájmy, než je folklor. Jací 
jsou tedy vaši členové „v civilu“?

„Jsou to úplně normální kluci 
a holky. Všichni mají mobil, počítač 
a chodí na diskotéky. Myslím, že se 
jim líbí, že umějí něco navíc. Základ 
souboru tvoří mladí lidé před ma-
turitou, ale vystupují s námi i dva 
původní členové. Fanda Piwowarski, 
který přišel, když mu bylo čtrnáct. 
Tancoval a teď hraje na basu. A moje 
dcera Radka, které tehdy bylo deset. 
Nepřestala chodit, ani když se vdala, 
ani když se jí narodilo miminko.“

Jak se vám vůbec vede v Chomuto-Jak se vám vůbec vede v Chomuto-
vě, v prostředí bez folklorních tradic?vě, v prostředí bez folklorních tradic?

„Jinde bychom to asi měli jedno-
dušší, ale nestěžujeme si. Místo na 
slunci jsme si vydobili, nebo spíš vy-
dupali ze země. Teď máme podmínky 
stejné jako řada jiných sdružení. Cho-
dí na nás čím dál víc lidí a věřím, že 
v tomhle ohledu bude ještě líp. Mys-
lím, že je přitahuje ten kulturní kon-
trast. Důležité je, že se o nás ví nejen 
mezi lidmi, ale i v institucích, které 
pro svou činnost potřebujeme.“ 

K výročí založení pořádáte tento K výročí založení pořádáte tento 
pátek slavnostní koncert. Co před-pátek slavnostní koncert. Co před-
vedete?vedete?

„Především kmenový repertoár, 
který předvádíme léta. Pak několik 
premiérových číslíček a jedno velké. 
Ale to zatím prozrazovat nechci. Naši 
příznivci se mají na co těšit.“        (sk) 

Magistrát města Chomutova, odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví uspo-
řádal 7. října seminář Detekce násilí 
na dítěti. Oddělení sociálně právní 
ochrany dětí se mimo jiné zabývá 
ochranou nezletilých dětí, které jsou 
vystaveny tělesnému a psychickému 
týrání, sexuálnímu zneužívání a kte-
ré jsou zanedbávané.

Přednášejícím byl odborník na 
tuto tématiku MUDr. Pavel Biskup, 
pediatr a ředitel Dětského domova 
ve Stránčicích, kde jsou umisťovány 
převážně týrané a zneužívané děti. 
Účastníky seznámil s tím, co je syn-
drom CAN, představil diagnostiku 
syndromu CAN, rizikové faktory, 
diagnostiku zanedbávaného dítěte, 
jednotlivé kasuistiky. V diskusi se 

Magistrát uspořádal seminář 
Detekce násilí na dítěti

účastníci vyjadřovali ke kresbám 
dětí, které byly buď týrané, zneuží-
vané nebo zanedbávané. 

Semináře se zúčastnili pracovníci 
odboru sociálních věcí, oddělení so-
ciálně právní ochrany dětí, členové 
Komise pro sociálně právní ochranu 
dětí při magistrátu a dále spolu-
pracující organizace v Chomutově 
– zástupci Okresního soudu, Fondu 
ohrožených dětí, Policie ČR, Pedago-
gicko-psychologické poradny, Pro-
bační a mediační služby, Střediska 
výchovné péče a dětské psychiatrie 
a také klinický psycholog, učitelka 
a výchovná poradkyně ZŠ. Všem 
účastníkům semináře se velmi líbila 
forma přednášky, odnesli si mnoho 
zajímavých informací.                   (ve)

Prodej Prodej 
• Prodám šlapací traktůrek s přívěsem, • Prodám šlapací traktůrek s přívěsem, 

rok starý, málo používaný. Původní cena 
1 500 Kč, nyní 850 Kč. Tel. 728 345 385.

• Prodám starší zelenou sedací sou-• Prodám starší zelenou sedací sou-
pravu pravu za 1 000 Kč. Tel. 474 624 939, 737 
504 422. 

• Prodám nový s visačkou,• Prodám nový s visačkou, černý, prý 
kožený pánský 3/4 kabát s kožešinou 
za 1 500 Kč, vel. XL. Nevhodný dárek. 
Tel. 607 586 466, po 14. hod. 

• Prodám nový rozkl. gauč s úložným • Prodám nový rozkl. gauč s úložným 
prostorem,prostorem, psací stůl přírodní dřevo, 
houpací křeslo. Vše nové a velmi levně, 
stěhování. Tel. 777 779 937. 

• Prodám jeden rok staré akvárium• Prodám jeden rok staré akvárium 
š. 30, d. 60, v. 40 cm + příslušenství. Cena 
dohodou. Tel. 721 385 355. 

• Prodám třímístnou rozkládací sedač-• Prodám třímístnou rozkládací sedač-
ku a 2 křeslaku a 2 křesla medové barvy, velmi zachova-
lé. Lze rozkládat na 2 lůžka. Cena 3 000 Kč 
s možností slevy. Tel. 604 775 753. 

• Prodám telefonní záznamník• Prodám telefonní záznamník Casio, 
cena 200 Kč. Tel. 737 475 869. 

• Dvojlůžko 160 šíře• Dvojlůžko 160 šíře světlé dřev. lak. 
komb. s černým kovem čistá jen vážné-
mu zájemci prod. dle dohody pros. volat. 
Tel. 605 704 239. 

• Prod. telev. zn. Sony• Prod. telev. zn. Sony pěkný obraz dů-
vod mám dvě pros. volat. Tel. 605 704 239. 

• Prodám 4x pneumatiky zánovní,• Prodám 4x pneumatiky zánovní, lev-
ně – 165/70/R14, letní. Tel. 737 608 512. 

• Prodám komplet ložní soupravu• Prodám komplet ložní soupravu vy-
šívanou, novou, poř. cena 2 500, nyní za 
1 500 Kč. Dále telefon Siemens za 300 Kč. 
Tel. 739 920 285. 

• Prodám dětskou autosedačku 9 – 18 kg • Prodám dětskou autosedačku 9 – 18 kg 
po jednom dítěti, málo používaná, pův. cena 
1 900, nyní 900 Kč. Tel. 731 030 473. 

• Prodám staré fotosoubory Presfoto, • Prodám staré fotosoubory Presfoto, 
sbírka něm. fotografie Třetí říše, r. 1942, 
černobílé, 100 let staré mapy Rakousko-
-Uhersko, svět. Tel. 474 542 772. 

• Prodám rozkl. sedačku, • Prodám rozkl. sedačku, 3/4 roku 
stará, rozlož. na 2 široká lůžka, pěkná, 
pův. cena 5 800, nyní 4 800 Kč. Houpa-
cí křeslo, 2 roky staré, pův. cena 2 600, 
nyní 1 200 Kč. Čaloun. bl. modrá válenda, 
pěk. s ÚP, pův. cena 3 000, nyní 1 500 Kč. 
Tel. 605 806 665, volat 11 – 18 hod. 

• Daruji starší ušák otáčivý• Daruji starší ušák otáčivý na chatu 
– odvoz, prodám kancelářské vysoké křeslo 
starší, funkční za 200 Kč, klekačku starší za 
100 Kč. Tel. 605 806 665, volat 11 – 18 hod. 

• Prodám garáž v Dukelské ul. • Prodám garáž v Dukelské ul. Cena 
dohodou. Tel. 721 247 267. 

• Prodám zánovní mechanický sa-• Prodám zánovní mechanický sa-
telitní přijímač Teslatelitní přijímač Tesla vč. univerzální-
ho snímače LN. Cena 450 Kč, spěchá. 
Tel. 728 997 604. 

• Prodám novou dvokolovou káru,• Prodám novou dvokolovou káru, nová 
4 200 Kč, nyní 1 500 Kč. Tel. 737 018 222. 

• Prodám tlakovou lahev, obsah 10 • Prodám tlakovou lahev, obsah 10 
l l kyslíku + chrom. manometr, cena asi 
1 200 Kč. Tel. 474 625 796. 

• Prodám Renault Laguna 2i, r. v. 1995,• Prodám Renault Laguna 2i, r. v. 1995, 
nové pneu, rozvod., řemen, nástřik spod-
ku, cena 25 000 Kč. Tel. 608 435 089. 

• Prodám nebo pronajmu garáž • Prodám nebo pronajmu garáž v Čer-
novicích. Tel. 721 677 527. 

• Prodám ořechy z Rakovnicka,• Prodám ořechy z Rakovnicka, kg za 
20 Kč. Tel. 721 677 527. 

• Prodám rotoped Kettler GT, • Prodám rotoped Kettler GT, v záruce, 
pův. cena 24 000, nyní 13 000 Kč. Perfekt-
ní stav, nášlapy. Tel. 602 622 128. 

• Prodám indukční vařič,• Prodám indukční vařič, nový, vhod-
ný na chatu, v domácnosti i na dovole-
nou. S 50% slevou, nyní 1 000 Kč, možná 
i dohoda. Tel. 606 648 644. 

• Prodám pěknou zděnou chatu, • Prodám pěknou zděnou chatu, pat-
rová, 5 místností, se zahradou, oplocený 
pozemek u lesa, klidné prostředí nad 
Perštejnem. Tel. 474 542 772. 

• Prodám Peugeot 406 kombi 2LHDI, • Prodám Peugeot 406 kombi 2LHDI, 
nafta, r. v. 2001, nebouraný, koupený 
v ČR, servisní knížka, 160 000 km, světle 
modrá metal., plná výbava, STK 09, cena 
138 000 Kč. Tel. 777 096 620. 

• Prodám klavír – krátké černé křídlo, • Prodám klavír – krátké černé křídlo, 
celopancéřové, vídeňská značka, zacho-
valé, naladěné. Tel. 776 335 440. 

Bydlení Bydlení 
• Pronajmu byt 2+1 v centru CV,• Pronajmu byt 2+1 v centru CV, zre-

konstruovaný, částečně zařízený. Nájem 
7 500 Kč vč. energií. Tel. 733 156 328. 

• Pronajmu byt 2+1 po rekonstrukci • Pronajmu byt 2+1 po rekonstrukci ve 
Spořické ulici. Ihned volný. Tel. 603 184 007. 

• Pronajmu byt 2+1, • Pronajmu byt 2+1, řadový dům 
u Luny, po rekonstrukci. Podmínka – ne-
kuřák a bez zvířat. Nájem + inkaso 8 000 
Kč, kauce 20 000 Kč. Tel. 606 638 215. 

• Koupím rod. dům • Koupím rod. dům (i na rekonstrukci) 
v okr. Chomutov. Tel. 739 500 609. 

• Vyměním st. byt 1+1 v centru CV, • Vyměním st. byt 1+1 v centru CV, Po-
děbradova ul. za větší ve stejné lokalitě. 
Tel. 605 979 425. 

• Pronajmu byt 1+1 v osob. vlast. • Pronajmu byt 1+1 v osob. vlast. za 
6 000 Kč/měs., dlouhodobě, s kaucí 
10 000 Kč. Jiráskova ul., klidné prostředí. 
Tel. 731 240 708, 737 805 421. 

• Prodám družstevní byt 3+1 s bal-• Prodám družstevní byt 3+1 s bal-
konem konem v CV na Zahradní, 80 m2, cena 
510 000 Kč. Tel. 739 500 601. 

• Prodám byt 1+1 na Březenecké,• Prodám byt 1+1 na Březenecké, nej-
vyšší nabídce. Tel. 605 742 684. 

• Koupím byt, neupravený, • Koupím byt, neupravený, možno s dlu-
hem. Realitky nevolat. Tel. 723 798 475. 

• Prodám rod. dům 4+1 v CV • Prodám rod. dům 4+1 v CV na Zátiší, 
cena 3 350 000 Kč. Tel. 739 500 609. 

• Prodám byt 3+1 v soukromém vlast-• Prodám byt 3+1 v soukromém vlast-
nictví nictví na Písečné za 750 000 Kč. Podlahy, 
obklady. Tel. 721 305 112. 

• Prodám byt 2+1 v os. vl.,• Prodám byt 2+1 v os. vl., 64 m2, na 
Dehtochemě, slunný, klidná lokalita. 
Cena 790 000 Kč. Tel. 737 835 859. 

• Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví • Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví 
na Písečné, 76 m2 + balkon, překrásný vý-
hled. Cena 880 000 Kč. Tel. 721 305 112. 

• Prodám vilu z 30. let v Jirkově.• Prodám vilu z 30. let v Jirkově. 
Tel. 724 657 421. 

• Prodám parcelu ke stavbě rod. • Prodám parcelu ke stavbě rod. 
domu, domu, 1 480 m2, zpevněná cesta, rovný 
povrch, velmi lukrativní místo, částečně 
zastavěno novými domy, inženýrské sítě 
na hraně pozemku. Cena 1 650 000 Kč. 
Tel. 777 680 096. 

• Prodám pěkný zařízený byt • Prodám pěkný zařízený byt v osob-
ním vlastnictví 3+1+2 balkony v CV na 
Březenecké, 2. patro, 80 m2. Nutno vidět. 
Tel. 739 500 601. 

• Pronajmu dlouhodobě byt u Kamen-• Pronajmu dlouhodobě byt u Kamen-
cového jezera cového jezera v CV, 2+1 – 56 m2, 2. patro 
bez výtahu, balkon, sklep, nezařízený. 
Cena 6 200 Kč + energie, vratná kauce 
12 000 Kč. Tel. 736 684 174. 

• Podnikatelka koupí byt• Podnikatelka koupí byt v CV. Nabídněte, 
seriózní jednání. Děkuji. Tel. 724 657 421. 

Ostatní Ostatní 
• Garáž – koupím v Chomutově.• Garáž – koupím v Chomutově. V osob-

ním vlastnictví, na vlastním pozemku. Za 
nabídky děkuji. Tel. 728 766 628. 

• Student gymnázia doučí matematiku • Student gymnázia doučí matematiku 
pro ZŠ a SŠ (jen okr. Chomutov). Cena 
dohodou. Tel. 736 725 743. 

• Hledám spolužáky – rok ukončení • Hledám spolužáky – rok ukončení 
9. A 19659. A 1965 – 9. ZŠ Havlíčkova ul. Kontakt 
dastin01@seznam.cz, Jiří Kubíček, Tom. 
ze Štítného 3998, Chomutov. 

• Ztratil se nám šedý sibiřský kastr. • Ztratil se nám šedý sibiřský kastr. 
kocourkocour ze zahrádkářské kolonie Nar-
cis v Nových Spořicích. Kdo ho našel, 
prosím vraťte za odměnu. Děkuji. 
Tel. 775 231 207. 

• Hledám pronájem garáže• Hledám pronájem garáže v oko-
lí Luny, nebo i koupě. Vážný zájem. 
Tel. 737 225 130. 

• Koupím housle, violu, violoncello, • Koupím housle, violu, violoncello, 
kontrabas, vše i staré a poškozené. 
Tel. 604 737 990. 

Systém zjednosměrnění ulic pod nemocnicí
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kojenecké pot eby / zimní fusaky / 
ko árky pro dvoj átka / ko árky hluboké, 

sportovní, kombinované / golfky / 
postýlky / autoseda ky / jídelní žídle / 

hra ky zam ené na vývoj d tského intelektu

Otevírací doba:  Po–Pá: 9–12, 13–17 / Pod bradova 897, Chomutov

T: 774 897 774 / W: chickocarky.estranky.cz

LIKVIDACE SKLADOVÝCH ZÁSOB
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Chomutovské novinyjednou ranoujednou ranou33

Po loňské velmi úspěšné sezoně 
zahájilo v září již devátý soutěžní 
ročník vrcholové taneční centrum 
Beethoven D.C. Exe. I když trvá 
jen pár týdnů, už se chomutovští 
tanečníci mohou pochlubit ziskem 
prvních medailí, které si vybojovali 
na Zemské a Regionální lize v disco 
dance a hip hopu (sóla, dua, malé 
skupiny) v Ústí nad Labem. 

Zlaté medaile získali J. Kovács 
v hlavní věkové kategorii hip hopu 
– výkonnostní třída B, malá skupin-
ka 8letých tanečnic Popsies v kate-
gorii hobby disco dance, duo hobby 
děti K. Bodnárová – K. Kotrčová, 
duo děti třídy B v sestavě N. Nová-
ková a T. Topolančin, dále A. Kol-
lárová v kategorii sólo děti třídy C 
a K. Fantová v dospělé kategorii 
třídy B. Druhá místa si vytancovala 
v kategorii mini do 8 let K. Klöpscho-
vá a v dětské kategorii B sóla D. Šve-

První medaile tanečníků v nové sezoně
cová. Bronzovou medaili si odvezla 
N. Steinerová v juniorské věkové 
kategorii třídy B v sólové disciplíně. 
Další taneční soutěž čeká Beethoven 
tuto neděli.                                     (šáh)

Ve sportovním areálu v Mostecké 
ulici sehráli hokejbalisté HBC North 
Stars Chomutov čtvrtý zápas le-
tošního ročníku oblastní ligy proti 
týmu TJ Baník Mezihoří. Šlo o první 
vzájemné měření sil, protože hosté 
ještě loni startovali ve 2. lize. Domá-
cím se tentokrát střelecky nedařilo, 
jediný gól jim v prostřední třtině 
nebyl uznán pro údajné postavení 
útočícího hráče v brankovišti, a tak 
po třetinách 0:1, 0:0 a 0:1 prohráli 
0:2. V tabulce klesli na pátou příč-
ku. Na snímku rozhozená obrana 
soupeře nepokryla domácího hráče 
Petra Müllera (zcela vpravo), ten se 
ale k ohrožení branky nedostal. „Po 
úvodních dvou výhrách jsme teď 
dvakrát prohráli. Nutno ale říct, že 
všechny čtyři týmy byly loni nad 
námi, takže to je spíš úspěch mít 
šest bodů,“ hodnotí dosavadní bi-
lanci North Stars Chomutov útočník 
Václav Přenosil.         (text a foto: sk)

Generální partnerStatutární m sto
Chomutov

STATUTÁRNÍ M STO CHOMUTOV; eský svaz bojovník  za svobodu – OV Chomutov; eskoslovenská obec 
legioná ská – Jednota Chomutov; eská obec Sokolská – T locvi ná jednota SOKOL Chomutov; eský svaz PTP;
Konfederace politických v z R – pobo ka 17; Svaz osvobozených politických v z ,
ád rytí  radiotechnického vojska; VÚ Žatec; KVH ARMUS; KVH NORD SEVER; M stská policie Chomutov;

Policie R; St ední škola energetická a stavební Chomutov, Na Pr hon  4800

zvou ob any m sta

v úterý 28. íjna 2008 od 9:30 hodin na nám stí 1. máje
na

OSLAVU 90. VÝRO ÍOSLAVU 90. VÝRO Í
VZNIKU REPUBLIKYVZNIKU REPUBLIKY
Program:

09:30 – 11:15 hod. SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ A OCEN NÍ VYZNAMENANÝCH,
PR VOD K POMNÍKU T. G. MASARYKA – nám stí 1. máje

11:35 – 11:50 hod. POLOŽENÍ KV TIN A V NC  U POMNÍKU T. G. MASARYKA – Školní ulice

14:00 – 16:00 hod. SLAVNOSTNÍ PROGRAM – nám stí 1. máje
 (Hornický dechový orchestr SD a.s. Chomutov, FS Krušnohor, FS Skejušan,

Beethoven EXE D. C., TŠ Stardance, P vecký sbor a Skupina bicích nástroj
Základní um lecké školy T. G. M., tane ní skupina Medovina)

prezentace vybavení M Po a Policie R. Ve vojenském stanu je p ipraven vojenský guláš a aj.

Softbalisté SC 80 Beavers Cho-
mutov sklízeli po šesti týdnech 
další sladké plody svého vítězství 
v Poháru mistrů evropských zemí 
v belgických Antverpách. V rozpětí 
necelých čtyřiadvaceti hodin je na 
historické radnici přijala primátorka 
Ivana Řápková a poté za nimi přímo 
na hřiště přijel hejtman Jiří Šulc.

Slavnost na radnici byla spojena 
se zápisem do Pamětní knihy města 
Chomutova, který se softbalisty pro-
vedla primátorka Ivana Řápková. Spo-
lu s radním a předsedou Komise pro 
podporu občanských aktivit Jindři-
chem Stádníkem hráčům za dobrou 
reprezentaci poděkovala a popřála 
jim hodně úspěchů v další činnosti. 
Oba zástupci radnice jim předali 
drobné dárky a pak je pozvali na 
pohoštění, při jehož konzumaci si se 
softbalisty neformálně popovídali.

Druhý den se situace obrátila, 
když posezení s pohoštěním při-
pravili hráči a jejich partnerky pro 
hejtmana Ústeckého kraje Jiřího 
Šulce. Softbalisté ho pozvali do pro-
středí, kde se cítí nejlépe – na hřiště 
a do klubovny. Také hejtman předal 
softbalistů drobné dárky a pamětní 
listy a se zájmem si prohlédl vysta-
vené trofeje. Na oplátku se pochlubil 
vlastnoručně sestavenou kuchařkou 
a nahraným hudebním albem. Obou 
akcí se Bobři zúčastnili v klubových 
tričkách s nápisem We changed histo-
ry – Změnili jsme historii, který sym-
bolizuje jejich pozici nejúspěšnější-
ho klubového mužstva v Evropě. Jako 
pozornost je také věnovali vedoucím 
představitelům města a kraje, kteří 
několikrát dali najevo, že si úspěš-
né reprezentace váží. „Jsme rádi za 
zájem, za to, že na vyšších místech 
se o nás bude vědět víc než dosud,“ 
shrnul dojmy z návštěv předseda 
softbalového oddílu Josef Griml.

Softbalisté SC 80 Beavers jsou 
zařazeni do systému podpory pre-
ferovaných sportů a město Chomu-
tov jim tak každoročně příspívá na 
činnost v řádu statisíců korun. Stej-
ně tak jim v srpnu přispělo na cestu 
do Belgie.                                           (sk) 

Slavnostní zápis, poděkování primátorky a hejtmana za úspěšnou reprezentaci na PMEZ 

Bobři si užili pozornosti představitelů města a kraje

Zápis do Pamětní knihy města Chomutova proběhl v obřadní síni starobylé 
radnice, kde na závěr předseda oddílu Josef Griml předal primátorce Ivaně 
Řápkové klubová trička a knihu fotografií. 

Se softbalisty zapózovali hejtman Jiří Šulc i chomutovský zastupitel Rudolf 
Kozák, specialista odboru komunikace Severočeských dolů.             (foto: sk)

V kuželně VTŽ Chomutov ve V kuželně VTŽ Chomutov ve 
Sportovním domě bude v listopadu Sportovním domě bude v listopadu 
poosmé rozehrána liga neregis-poosmé rozehrána liga neregis-
trovaných v kuželkách. trovaných v kuželkách. Zájemci 
o účast se mohou už nyní hlásit 
u vedoucího soutěže Arnošta Fila, 
tel. 605 179 271. Liga neregistro-
vaných je soutěží dvojic hráčů 
libovolné kombinace obou pohlaví. 
Zahájena bude základními koly, na 
jaře bude následovat play off. 

Sportovně střelecký klub Magnum Sportovně střelecký klub Magnum 
Jirkov zahájil tradiční zimní ligu.Jirkov zahájil tradiční zimní ligu. Na 
jeho střelnici se k soutěži ve střelbě 
z velkorážných pistolí a revolverů 
sešlo šestnáct závodníků nejen 
z Jirkova a Chomutova, ale i Kadaně, 
Kladna, Duchcova a Litvínova. Vítě-
zem se stal Karel Turek z Kladna, 
který získal 232 bodů. 

Na hřišti u Kamencového jezera Na hřišti u Kamencového jezera 
v Chomutově se odehrál turnaj v Chomutově se odehrál turnaj 
Bohemia Tour + 1. liga v dráhovém Bohemia Tour + 1. liga v dráhovém 
golfu.golfu. Domácí hráči bojovali pouze 
v soutěži jednotlivců. V kategorii 
mužů obsadil Radek Luxa pátou 
příčku, mezi ženami skončila Lucie 
Kubantová osmá a Marcela Zachová 
třináctá.                                             (sk)

Tělesná výchova v mateřské škole 
je zaměřena na rozvoj fyzické a psy-
chické zdatnosti dítěte, na podporu 
a rozvoj jeho pohybových, manipu-
lačních a koordinačních dovedností 
pomocí různých sportů a sportov-
ních aktivit. Nejčastější formou jsou 
ranní rozcvičky, pohybové hry a dal-
ší činnosti, odehrávající se převážně 
venku na školních zahradách.

V Mateřské škole Chomutov zača-
la pracovat sekce pro tělovýchovu 
a sport. Vedoucí sekce je J. Himmlová 
a členkami jsou vždy z každé ma-
teřinky jedna učitelka. Cílem jejich 
práce je nejen předávání si a šíření 
cenných metodických informací, 
předkládání návrhů na sportovní vy-
bavení škol, ale také příprava akcí. 

Společně s KLH Chomutov sekce 
TV připravila pro předškoláky od 

Sport pro děti z mateřských škol
října do března bruslení na zim-
ním stadionu. Od října do května 
ve spolupráci s plaveckou školou 
se mohou děti účastnit předplavec-
kého výcviku. Učitel M. Novotný 
a J. Březák pravidelně trénují s ma-
lými fotbalisty z MŠ Šafaříkova a MŠ 
Písečná. Mateřinky v Šafaříkově, Za-
hradní a Kundratické ulici se mohou 
pochlubit pohybově tanečními celky. 
Učitelky z MŠ Třebízského připravily 
pro děti a jejich rodiče cyklistický 
výlet Bezručovým údolím.

TV sekce ve spolupráci s SSZ 
Chomutov organizuje několik akcí, 
kde děti mohou celoroční sportovní 
aktivity zúročit - v březnu Zimní 
hrátky aneb Na bruslích z pohádky 
do pohádky, v květnu Letní sportov-
ní mateřinkové slavnosti a v červnu 
Vodní hrátky.                                   (mi)


