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Akce Záchranný kruh, kterou 
město vyhlásilo v polovině ledna, 
má za sebou první krok. Stejný prin-
cip boje proti prostitutkám, který se 
osvědčil v Lipské ulici, se rozšířil do 
Kadaňské ulice. „Boj proti prostitut-
kám neustane, dokud jejich pohyb 
po ulicích Chomutova bude jen 
trochu viditelný,“ řekla primátorka 
Chomutova Ivana Řápková. Výraz-
ně se posílila spolupráce městské 
a republikové policie, aby dohled 
nad prostitutkami byl neustálý. 

Kadaňskou ulici sledují kamery, 
auta zákazníků prostitutek jsou 
zveřejňována na internetových 

stránkách městské policie. „Stejně 
jako Lipská i Kadaňská je osazena 
cedulemi s upozorněním v českém 
i německém jazyce, že ulice je neustá-
le monitorována,“ řekl zástupce veli-
tele městské policie Vít Šulc. Městská 
i republiková policie nyní soustavně 
obě ulice monitorují a výrazně ztě-
žují lehkým ženám jejich obchody. 
„Ženy jsou neustále kontrolovány, 
předváděny na služebny obou policií 
k prokázání totožnosti,“ dodává Šulc. 
Obě policie se střídají v hlídkování 
v jmenovaných ulicích. Za posledních 
14 dní hlídky předvedly prostitut-
ky přímo z ulice v 34 případech. 

Slovo primátorky

V Kadaňské se bojuje s prostitucí stejně jako v Lipské
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Strážníci také neustále zlepšují 
spolupráci s přestupkovou komisí. 
Výjimkou není, když je prostitutka 
odvezena rovnou z ulice před pře-
stupkovou komisi za porušování 
tržního řádu. „Je to další krok, jak 
znepříjemnit život prostitutkám,“ 
dodává primátorka. 

Radnice se nyní připravuje na 
další akce proti nepřizpůsobi-
vým. „Koordinuje kroky všech 
dotčených odborů magistrátu 
a dalších spolupracujících organi-
zací. Chystají se první vystěhová-
ní z bytů u neplatičů. Připravují 
se časté kontroly problémových 
rodin v chomutovských sídliš-
tích,“ řekla primátorka Řápková. 
Tlak na lidi, kteří narušují souži-
tí, musí být opravdu velký. Cho-
mutovská radnice spolupracuje 
s kolegy z Litvínova. „Vyměňuje-
me si zkušenosti. Litvínovští jsou 
dále, ale už nyní připravujeme 
kroky, které zase budou nové pro 
Litvínov, a zkušenosti z nich jim 
poskytneme,“ dodává primátorka. 

Problémy se objevují stejně 
jako v litvínovském Janově 
v chomutovských sídlištích, kde 
bydlí romská menšina. Město jí 
již před časem podalo pomoc-
nou ruku tím, že do ní vyslalo 
terénního pracovníka, který 
pomáhá občanům v nesnázích 
jejich problémy řešit. Situace se 
ale bohužel postupně vyhrocuje. 
Mezi starousedlíky se přistěho-
vávají noví Romové z celé ČR, 
z nichž někteří nehodlají respek-
tovat zákony. Město se snaží 
získat finanční prostředky na 
činnost většího počtu terénních 
pracovníků.                                 (tb)
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Vážení spoluob-
čané, naše nedávno 
zveřejněné rozhod-
nutí postupovat 
mnohem důsledněji 
proti nepřizpůso-
bivým obyvatelům 
našeho města vy-
volalo řadu reakcí. 

Patří k nim i reakce několika rom-
ských organizací z našeho města. 
Na jednání s nimi jsem se dozvě-
děla, že vlastně i tyto organizace 
si kladou za cíl působit na nepři-
způsobivé ze svých řad, a proto by 
také chtěli s městem spolupracovat 
při řešení tohoto problému. V těchto 
organizacích se sdružují především 
ti Romové, kteří se chovají slušně 
a kteří usilují o zachování kultur-
ních a etnických tradic v rámci 
většinové společnosti. I oni vnímají 
nejrůznější negativní jevy spojené 
s příslušníky svého etnika jako 
problém, který zbytečně vyvolává 
ve společnosti protiromské nálady. 
Vážím si nabízené spolupráce těch-
to organizací a vím, že jejich úsilí 
není vůbec jednoduché. Současně 
chci ale říct, že když se naše město 
rozhodlo k tvrdšímu postupu proti 
nepřizpůsobivým, nemělo na mysli 
pouze Romy. Pro naše rozhodování 
není podstatná příslušnost člověka 
k nějaké národnosti či etniku. Pro 
nás je důležité, zda se chová slušně, 
dodržuje zákony a neobtěžuje své 
okolí. A pokud mezi nepřizpůsobi-
vými lidmi, proti kterým hodláme 
zakročit, budou Romové, rozhodně 
odmítám jakékoliv rasistické před-
sudky. Nedělím lidi podle barvy 
kůže, ale podle toho, jak se chovají. 
A chci stát na straně těch, kteří si 
to zaslouží – na straně slušných 
občanů města. 

Hezký den Vám přeje 

                         Vaše Ivana Řápková 

Město Chomutov také letos vyhlašu-
je granty, jimiž chce podpořit rozvoj 
sportovních talentů a také boj proti 
rizikovému chování dětí. Jedná se 
celkem o tři granty. Dva jsou určeny 
dětem a dospělým, kteří patří k na-
daným sportovcům a kteří by měli 
prostředky z těchto grantů využít 
jako kompenzaci na stále dražší vý-
lohy spojené se sportovní činností. 
„Bylo by smutné, kdyby příliš vysoká 
cena vybavení či nákladů na soutěže 
zabránila opravdovému talentu v jeho 
dalším rozvoji,“ soudí Pavel Markvart, 
který je členem grantové komise. 
Třetí grant je pak určen organizaci, 
která dokáže vytvořit pro chomutov-
ské základní školy celoroční projekt 
zaměřený na boj s různými projevy 
rizikového chování dětí, jako je kouře-
ní, alkohol, drogy, šikana a podobně. 
Vyhlášení grantů na straně 4.   (pama)

Granty pro letošní 
rok jsou vyhlášeny

Pracovní skupina zabývající vy-
užitím budoucího relaxačně oddy-
chového centra na Zadních Vinohra-
dech, které bude postaveno v rámci 
Integrovaného plánu rozvoje města, 
dokončila podklady pro projektanty. 
„Skupina je složena z oborníků, pro-
vozovatelů a zástupců organizací, 
které zajišťují plavání pro sportov-
ce, školní děti a veřejnost tak, aby 

Odborníci určili kritéria pro projekt 
relaxačně oddychového centra

nové centrum perfektně sloužilo 
všem obyvatelům města,“ řekla pri-
mátorka Ivana Řápková. 

Při diskuzích pracovní skupiny 
se zohledňovaly nároky všech 
uživatelů budoucího centra. Odbor-
níci určili základní mantinely pro 
projektanty, jako jsou vybavenost 
a představa funkčnosti centra. Cho-
mutované se mají na co těšit. Cen-

trum by mělo obsahovat relaxační 
bazén, dva whirpooly, dětské atrak-
ce. Chybět by nemělo několik druhů 
saun, mokré občerstvení, masáže 
a další zajímavosti pro odpočinek. 
Konečné řešení však bude záviset 
na prostorových možnostech a eko-
nomiky celé stavby. „Skupina řešila 
i takové otázky, jako je dostupnost 
centra městskou hromadnou dopra-
vou, parkování, bezpečnost v okolí 
centra,“ dodává Řápková. 

Plavcům bude sloužit pětadva-
cetimetrový bazén. „Do podmínek 
pro projektanty jsme nechali za-
pracovat takové parametry bazé-
nu, aby mohl sloužit sportovnímu 
i kondičnímu plavání. Bazén bude 
vyhovovat současným moderním 
standardům,“ řekl Petr Neumann, 
předseda Tělovýchovné jednoty 
Slávie Chomutov. Bazén bude mít 
osm drah, hluboký bude jeden 
a půl metru až metr osmdesát. Le-
movat by ho měla tribuna určená 
pro sportovce a diváky. 

Budoucí relaxační centrum by 
mělo mít i ústřední téma, kterému 
by se přizpůsobil interiér zábavné 
části. „Skvěle se nabízí myšlenka 
spojit relaxační centrum s atrak-
tivitou chomutovského zooparku, 
kterou jsou tuleni,“ řekl vedoucí 
odboru rozvoje, investic a majetku 
města chomutovského magistrátu 
Petr Chytra.                                      (tb)

Také v Kadaňské ulici jsou již umístěny varovné cedule.              (foto: MěPo)

Vedení Statutárního města Cho-
mutova přijalo pozvání od pobočky 
Svazu Vietnamců v ČR na oslavu 
vietnamského nového lunárního 
roku, který je letos ve znamení bu-
vola. Bujarých oslav, které začaly 
ohňostrojem a pokračovaly bohatým 
programem, se zúčastnila primá-

Lunární rok slavila i primátorka

torka Ivana Řápková společně s ná-
městkem Janem Řehákem a Kamilou 
Novákovou, předsedkyní výboru pro 
národnostní menšiny. „Vietnamci 
patří mezi velmi dobré obchodníky 
a vaše děti jsou výbornými studen-
ty,“ řekla v proslovu primátorka. Děti 
dostaly od města drobné dárky.  (tb)
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Vstup do vozovky Vstup do vozovky 
se jí stal osudnýmse jí stal osudným

Hodinu po půlnoci přijal velitel 
směny telefonické oznámení, že na 
silnici 1/13 v úrovni Baumaxu leží 
mrtvá srna. Na místo tedy byla vy-
slána motohlídka strážníků. Zde již 
čekal řidič osobního vozidla, který 
strážníkům sdělil, že mu zvíře neče-
kaně vběhlo pod kola. Třicetiletému 
muži z Teplic, který Chomutovem 
projížděl, se nic nestalo. Srna byla 
dle jeho slov na místě mrtvá. Muži 
zákona ji naložili do igelitového 
pytle a odvezli do chomutovského 
psího útulku k likvidaci.

Strážníci dopadli pachateleStrážníci dopadli pachatele
Před osmou hodinou ranní za-

zvonil na služebně městské policie 
telefon. Oznamovatel veliteli směny 
sdělil, že v ulici Svahová se kdosi 
snaží vloupat do garáže. Následně 
udal perfektní popis osoby. Moto-
hlídka tedy neprodleně vystartovala 
a zde zadržela muže odpovídajícího 
popisu. Třicetiletý výtečník z Ka-
daňské ulice stačil vylomit na dve-
řích petlici, dovnitř se ale nedostal. 
Další jeho cesta vedla policejním 
vozem na služebnu PČR.

Strážníci vrátili srnky tam, Strážníci vrátili srnky tam, 
kam patříkam patří

Ve večerních hodinách oznamo-
vatel na služebnu MěPo telefonicky 
sdělil, že má na zahradě u rodin-
ného domku v ulici Lipanská srnu. 
Nevěděl, co s ní. Strážníci mu však 
pomohli. Když přijeli na místo, vidě-
li vyplašené zvíře. Jednalo se o ještě 
nedorostlou srnu. Ta se nechala od-
chytit a poté se nebránila ani odvozu 
služebním vozidlem k lesu. Po vy-
puštění se okamžitě vydala do lesa 
hledat své přátele. V odpoledních 
hodinách se stali muži zákona opět 
zachránci této sympatické zvěře. 
Na telefonické oznámení vyrazili ke 
Kačáku. Zde, jak zjistili, byla srnka 
zakleslá v klestí. Ať dělala, co dělala, 
nemohla ven. Plaché zvíře bylo jistě 
rádo, že nablízku je člověk. Jen co 
však bylo vyproštěno, nejkratší ces-
tou si to namířilo k lesu.                (vv)

Z deníku městské policie

Město Chomutov se snaží již 
delší dobu snížit riziko pádů stro-
mů, aby zabránilo situaci, ke které 
došlo nedávno ve Zlíně, kde bylo 
zraněno několik osob. Všechny 
stromy v majetku města jsou pravi-
delně kontrolovány. „Máme všechny 
stromy v parcích, na hřbitovech 
a v uličních stromořadích zkontro-
lovány a označeny štítky o jejich 
stavu. Letos po kontrolách budou 
údaje o stavu stromů zaktualizo-
vány,“ říká primátorka města Ivana 
Řápková. Celkem je zmapováno 
okolo šesti tisíc stromů. 

Letos se budou navíc kontrolovat 
postupně i všechny vazby korun 
stromů. Lana v korunách udrží 
i několik tun proti pádu, obvykle 
se používají lana dimenzována na 
4 tuny zátěže. „Problémové stromy 
se prohlíží každoročně, i několikrát 
za rok. Ale skutečně se zaručit za 
provozní bezpečnost stromů je 
nemožné,“ řekla pracovnice odboru 
rozvoje, investic a majetku města 
Magistrátu města Chomutova Eva 
Veselá. 

Naposledy se prohlížel tento 
týden veliký topol u zimního stadi-

Město Chomutov se snaží 
pádům stromů předcházet

onu, jeho dutina patří mezi problé-
mové, a proto je strom pravidelně 
kontrolován „Požádáme o posudek 
Agenturu ochrany přírody a krajiny 
z Ústí n. L. a pak určíme postup, 
jak se stromem naložíme,“ dodává 
Veselá. 

Na město se také poměrně často 
obracejí občané, když se jim stav ně-
jakého stromu nezdá. Naštěstí jejich 
obavy jsou většinou zbytečné. „Pro 
město jsou však jejich podněty uži-
tečné, protože se stromy o to častěji 
kontrolují a předchází se právě ne-
čekanému pádu,“ dodává Řápková.

Tento týden byla pokácena prask-
lá lípa v ulici Čelakovského. „Tuto 
havárii mám nahlásily technické 
služby,“ dodala Veselá.

O tom, že ne vždy se dá přesně 
určit, v jakém stavu strom je, svěd-
čí i případ z roku 2007. V parku 
u městských lázní tehdy padl za 
úplného bezvětří jasan a rozbil la-
vičku. Přitom znalecký posudek ho 
nezařadil do problémových stromů 
a byl předtím ošetřen stromolezecky 
v roce 2005. Ihned po jeho pádu měs-
to nechalo ošetřit všechny stromy, 
které rostou v parku kolem cest. (tb)

Město Chomutov chce přilákat 
další studenty, kteří by absolvovali 
studium na detašovaném pracovišti 
ČVUT v Chomutově. Vyhlašuje proto 
soutěž o tři notebooky pro absolven-
ty středních škol, kteří se přihlásí 
ke studiu a absolvují první semestr 
příštího akademického roku. „Vyso-
ké školství patří mezi naše hlavní 
priority. Toto je jeden z kroků, kte-
rým chceme přilákat nové studenty,“ 
řekla primátorka Ivana Řápková. 

Studenti, kteří splní tuto jedinou 
podmínku, mají šanci notebook 
vyhrát v losování, které proběhne 
po řádném ukončení semestru. Tři 
vylosovaní získají notebook v hod-
notě 15 tisíc korun. ČVUT, nejstarší 
technická škola ve střední Evropě, 
bude příští školní rok otevírat již 

Noví a vytrvalí studenti ČVUT mohou vyhrát notebook
4. ročník prezenčního studia Cho-
mutově. 

Studenti mají v Chomutově za-
jištěn kompletní servis. V budově 
detašovaného pracoviště mají 
k dispozici počítačovou učebnu 
vybavenou speciálními programy 
a s připojením na internet, kterou 
mají k dispozici i mimo přednášky 
pro tvorbu studentských prací. Mo-
hou využívat tiskové a kopírovací 
služby přímo ve škole. „Studenti 
mohou využívat ubytování v domo-
vě mládeže jedné z chomutovských 
středních škol za velmi přijatelnou 
cenu 1 300 korun měsíčně. Také na 
pokoji mohou mít rychlý internet,“ 
doplňuje informace vedoucí odboru 
školství chomutovského magistrátu 
Dagmar Mikovcová. 

Radnice má již dlouhodobě snahu 
podporovat vysoké školství ve měs-
tě. Proto také byla zrekonstruována 
budova v Klostermannově ulici. 
„Nově bylo opraveno třetí podlaží, 
kde vzniklo pět učeben. Investice 
na tuto část rekonstrukce se vyšpl-
hala na 2,2 milionu korun,“ dodává 
primátorka. Ve třetím podlaží se 
zrekonstruovala sociální zařízení, 
nechaly se opravit podlahy, vy-
měnily se rozvody elektřiny, vody 
a topení. Objekt je připraven k na-
stěhování studentů.

Absolventi strojní fakulty s dob-
rými mezioborovými znalostmi 
jsou na trhu práce stále žádanější. 
Nacházejí uplatnění v řadě odvětví, 
jako je např. ochrana životního pro-
středí, biomedicína, mechatronika, 

informatika a řada dalších. „V Cho-
mutově podniká 119 zahraničních 
společností a kolem 250 domácích 
firem, z nichž velká část postrádá 
vysokoškolsky vzdělané techniky,“ 
dodává primátorka. Rychle se roz-
víjející chomutovský region nabízí 
do budoucna uplatnění pro vysoko-
školsky vzdělané lidi. Některé firmy 
nabízejí studentům stipendijní pro-
gramy s odbornou praxí ve svých 
provozech a laboratořích. „Dále 
mohou získat stipendia prospěcho-
vá i účelová za vynikající výsledky 
ve výzkumné, vývojové a další čin-
nosti. Studenti se mohou zapojit do 
mezinárodní spolupráce na progra-
mech EU nebo jiných programech 
probíhající formou stáží,“ podotkla 
Mikovcová.                                        (tb)

Na pokladních místech chomutov-
ského magistrátu lze již více než pět 
let platit poplatky, pronájmy, pokuty 
a jiné platby bezhotovostně elektro-
nicky, prostřednictvím platebních 
karet a platebních terminálů. Měst-
ský úřad v Chomutově byl v roce 
2003 vůbec prvním úřadem veřejné 
správy v České republice, který tuto 
možnost svým klientům nabídl. 
Inovace, která mimo jiné získala i 
resortní cenu za inovaci v územní 
veřejné správě od Ministerstva vnit-
ra ČR, se při jejím zavedení poměrně 
rychle ujala a zájem o platby kartou 
rychle rostl, a po čase dosáhl téměř 
stejného procentuálního využití 
jako při platbách v komerční sféře. 

V současné době však zájem o 
tento způsob bezpečných plateb po-
stupně opadá. „Anketou jsme zjistili, 
že si klienti myslí, že kromě platby 
na úřadě zaplatí za použití karty i 
další poplatky bance za transakce 

Za placení kartou na úřadě 
neplatíte žádné poplatky

spojené s použitím platební karty,“ 
řekl vedoucí odboru ekonomiky Jan 
Mareš. 

Tento mýtus však není pravdou. 
Veškeré provize za zprostředko-
vání platby hradí příjemce platby, 
tedy magistrát. Z účtu klienta jsou 
odečteny pouze částky rovnající se 
sumě, kterou má klient magistrátu 
uhradit. „Veškeré náklady za placení 
kartou hradí město, které se neustá-
le snaží obyvatelům zlepšovat po-
skytované služby,“ řekla primátorka 
Ivana Řápková. 

Na možnost platby kartou jsou 
občané upozorněni samolepkami se 
zobrazením karet, které magistrát 
přijímá. „Označení je stejné jako v 
obchodech. Označena jsou všechna 
pracoviště přijímající platební karty. 
Přijímáme všechny nejrozšířenější 
druhy platebních karet, a to jak elek-
tronické, tak čipové a embosované,“ 
dodal Mareš.                           (jmš,red)

Zeleň v okolí budovy magistrátu 
ve Zborovské ulici a v Palackého 
ulici se dost promění. Technické 
služby rázně proberou porost a ra-
dikálně omladí keře. „Změna bude 
patrná především u magistrátu,“ 
řekla náměstkyně primátorky Marie 
Štáfková. V Palackého ulici technic-
ké služby se zeleň naopak dosadí.

Přehoustlý, neproniknutelný po-
rost neumožňoval běžnou údržbu 
ani úklid a přestal působit uprave-
ně. „Musí být odstraněny náletové 
plevelné dřeviny a silně zkráceny 
ty keře, které svým bujným růstem 
potlačují vývin ostatních,“ řekla ná-
městkyně Štáfková. Na úkor azalek, 
pěnišníků a bobkovišní se rozrostly 
zejména skalníky a hlohyně. Ačkoli 

Zeleň u magistrátu se rázně promění
první dojem po zásahu nemusí na 
občany dobře působit, za půl roku 
bude všechno vypadat mnohem lépe. 
Keře by měly znovu obrazit a prázd-
ná místa budou znovu zaplněna tak, 
aby byla krásná celý rok. Změní se 
také výsadby betonových truhlíků 
před budovou, stávající dřeviny už 
svou roli splnily a je čas je nahradit 
novou, pestřejší výsadbou. Vyjmuté 
jehličnany se nebudou vyhazovat, 
budou přesazeny jinam.

Na jaře se promění také prázdná 
místa, která vznikla při opravě hor-
kovodu od budovy Magistrátu města 
Chomutova směrem k Prioru, a také 
se dosadí prořídlé jehličnany u Cho-
mutovky vedle budovy bývalého 
Armabetonu.                               (tb, ev) 

Městská policie letos rozšíří svůj 
preventivní program o přednášky 
pro žáky druhého stupně základ-
ních škol. „Preventistky městské 
policie zaznamenaly nějaké signály 
o šikaně, proto vytvořily nový druh 
přednášek právě pro žáky druhého 
stupně,“ řekl náměstek primátorky 
Jan Řehák. Již sedmým rokem or-
ganizují preventivní přednášky pro 
mateřské školy. „Městská policie 
Chomutov se věnuje přednáškám 
pro základní školy již čtvrtým ro-
kem. Navázali jsme tak na přednáš-
kovou činnost pořádanou ve všech 
MŠ Chomutova pro předškoláky,“ 
sdělila Iva Ejim, manažerka pre-
vence kriminality Městské policie 
Chomutov. 

Během školního půlroku preven-
tistky uspořádají zhruba pětadvacet 
přednášek. Kromě nich pro děti při-
pravují ještě speciální preventivní 
programy a akce. Mimo dětí se měst-
ská policie věnuje v rámci prevence 
také důchodcům a handicapovaným 
občanům. „Dělali jsme již přednášky 
pro slabozraké a nevidomé i tělesně 
postižené ,“ dodává Ejim. 

Během tříhodinové přednášky si 
předškoláci a školáci zahrají plno-
her a soutěží, které mají zábavnou 
formou přiblížit v první části pro-
blematiku silničního provozu. Probí-

Městská policie se zaměří na šikanu

rají se dopravní prostředky, správná 
přecházení vozovky, semafory či 
poznávání dopravních značek. Násle-
duje povídání o cyklistech – správné 
vybavení cyklisty a kola, kde mohou 
děti jezdit a podobně. Závěr přednáš-
ky je vyhrazen řešení nebezpečných 
situací, kde si děti vyzkouší jednání 

s cizími lidmi, kontakt s cizím zví-
řetem, hru s obrázky, nález injekce 
a zahrají si scénku ztracen v obchodě 
a ve městě. Dále se děti učí, co je lin-
ka tísňového volání, její čísla a před-
nášku strážníci končí povídáním 
o šikaně. Na konci děti dostanou dár-
ky za svou šikovnost.               (mk,tb)

Do deseti chomutovských základ-
ních škol se letos při zápisu, který 
probíhal v polovině ledna, přihlásilo 
490 dětí. 

Největší zájem byl o ZŠ v ulici 
Akademika Heyrovského. Zde v září 
do lavic usedne 82 žáků prvních 
tříd. Díky dobré pověsti byl o tuto 
školu tak veliký zájem, že některé 
žáky musela dokonce odmítnout. 
Situaci nám vysvětlil ředitel této 
školy Mgr. Miloš Zelenka: „Celkem 
jsme museli odmítnout sedm dětí. 
Vždy se jednalo o ty, které svým 
bydlištěm nepatřily do naší spádové 
oblasti, a to nejen z Chomutova, ale 
až z Výsluní, Hory Svatého Šebestiá-

Do prvních tříd se zapsalo téměř pět set dětí
na nebo Jirkova. Vždy ale bylo jejich 
rodičům vysvětleno, že mají šanci 
na dobrou dostupnost jiné základní 
školy – například v ulici Kadaňské 
nebo Hornické.“

Druhou školou v pořadí, co se týče 
počtu zapsaných dětí, se stala ZŠ Bře-
zenecká. Zde se v září mohou těšit na 
81 prvňáčků. Co do počtu dětí jsou 
na tom shodně základní školy v uli-
cích Školní a Kadaňská, ty očekávají 
62 žáků prvních tříd. Jen o jednoho 
žáka méně uvítá ZŠ Zahradní. Zá-
kladní školy Na Příkopech, Písečná 
a Hornická bude od nového školního 
roku navštěvovat kolem padesáti 
dětí. Do speciálních základních škol 

bude chodit celkem sedm dětí do 
prvních tříd – čtyři do školy 17. listo-
padu a tři do školy v Palachově ulici. 
Letos se zápis uskutečnil ve čtvrtek 
a v pátek. Ředitelé škol udělali vstříc-
ný krok k rodičům, kteří na víkend 
odjíždějí z města.

Samozřejmě se k zápisu do škol 
nedostavily všechny děti, které 
by dle seznamů tvořených z evi-
dence obyvatel měly. Zápis totiž 
končí podle zákona až 15. února, 
a v této lhůtě mají zákonní zástup-
ci možnost přijít do základní školy 
a zapsat dítě k povinné školné do-
cházce i mimo školou stanovený 
termín.                                            (mk)

Nově od února přichází chomu-
tovský magistrát s novinkou. Každý 
občan, který si přijde vyřídit své 
záležitosti, může ohodnotit práci 
úředníka, se kterým jednal. Kromě 
toho na anketní lístek může dopsat 
jakýkoliv podnět, který chce ma-
gistrátu sdělit. „Chceme občanům 
nabídnout další formu spolupráce 

Schránky pro podněty občanů již fungují 

a komunikace s úřadem,“ řekla pri-
mátorka Ivana Řápková. Od prvního 
únorového úředního dne bude ve 
všech budovách magistrátu umís-
těno na viditelných místech sedm 
sběrných schránek pro hodnocení 
zaměstnanců magistrátu a pro pod-
něty, dotazy a stížnosti občanů na 
činnost magistrátu.                        (tb)

U Chomutovky na Palackého ulici město dosadí jehličnany
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Statutární město Chomutov pravidelně vydává mě-Statutární město Chomutov pravidelně vydává mě-
síční kalendář kulturních, společenských a spor-síční kalendář kulturních, společenských a spor-
tovních akcí na území města. tovních akcí na území města. Zájemci o propagaci 
své akce v tomto kalendáři mohou vždy do 15. dne 
v měsíci předat informace o akci na následující měsíc na 

historické radnici Silvii Škubové (kancelář č. 29) nebo poštou na 
adresu: Statutární město Chomutov – Odbor kancelář primátorky, 
k rukám Silvie Škubové, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, případně 
elektronicky na s.skubova@chomutov–mesto.cz. Podmínkou je uvedení 
názvu akce (stručný popis), datum, hodina a místo konání a také telefo-
nický kontakt na organizátory.  (r)

Líbí se vám webové stránky Magis-
trátu města Chomutova? Pokud ano, 
můžete jim své sympatie vyjádřit 
hlasováním v soutěži Zlatý erb, kte-
rou organizuje už pojedenácté stej-
nojmenné sdružení. Hlasovat můžete 
přes ikonku přímo na chomutovském 
webu www.chomutov-mesto.cz.

Zlatý erb probíhá nejdřív na 
krajské a pak teprve na celostátní 
úrovni. Cílem soutěže je podpořit 
modernizaci místní a regionální 
veřejné správy prostřednictvím 
rozvoje informačních služeb posky-
tovaných občanům i specifickým 

Magistrátní web ve vylepšené 
podobě soutěží o Zlatý erb

DIVADLODIVADLO
•        15. 2. KUMŠT. 15. 2. KUMŠT. Představení v rámci předplatného. Městské divadlo od 19.00 

hodin.
•        16. 2. O BALYNCE, DOBRÉM ŠTĚNĚTI.16. 2. O BALYNCE, DOBRÉM ŠTĚNĚTI. Pohádka pro MŠ, ZŠ a veřejnost. Kul-

turní dům na Zahradní od 8.30 a 10.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY
•        6. 2. ACOUSTIC EVENING.6. 2. ACOUSTIC EVENING. Jakub Alexa, Lukáš Landa, Emozpěv, Marek Dusil. 

Literární kavárna SKKS od 19.00 hodin.
•        17. 2. HVĚZDIČKY, HVĚZDIČKY A HVĚZDY.17. 2. HVĚZDIČKY, HVĚZDIČKY A HVĚZDY. Operní galavečer, vystoupí Marké-

ta Halířová, Juraj Nociar, Alžběta Poláčková a Daniel Hůlka. Městské divadlo 
od 19.00 hodin.

•        20. 2. BASTA FIDEL. 20. 2. BASTA FIDEL. Směs ska, reggae, šansonu, punku, dancehallu a popu. 
Kulisárna u divadla od 20.00 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
•        11. 2. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. 11. 2. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na 

Zahradní od 17.00 hodin.
•        14. 2. MISSIS 2009. 14. 2. MISSIS 2009. Finálový večer tradiční soutěže. Účinkují Martin Dejdar, 

Jiří Korn + 4TET, Martin Maxa a deset maminek s dětmi. Městské divadlo 
od 15.00 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY
•        JOSEF MŽYK - MALBA.JOSEF MŽYK - MALBA. Galerie Špejchar, výstava potrvá do 21. 2. 
•        DANIEL ČERNÝ - AKTY. DANIEL ČERNÝ - AKTY. Výstava fotografií v galerii Lurago, výstava potrvá 

do 26. 2.
•        SETKÁNÍ ČESKÝCH A NĚMECKÝCH MALÍŘŮ.SETKÁNÍ ČESKÝCH A NĚMECKÝCH MALÍŘŮ. Výtvarné práce v galerii na scho-

dech v SKKS, výstava potrvá do 31. 3.
•        HALÓ, PANE KARNEVALE.HALÓ, PANE KARNEVALE. Výstava výtvarných prací dětí z MŠ Radost ve 

výstavní síni knihovny SKKS potrvá do 28. 2.
•        ADRIANA CAHOVÁ - CAHOŽENKY.ADRIANA CAHOVÁ - CAHOŽENKY. Výstava fotografií v salonku A divadla 

potrvá do 27. 2.
•        ZAPOMENUTÍ HRDINOVÉ …I ONI BYLI PROTI FAŠISMU. ZAPOMENUTÍ HRDINOVÉ …I ONI BYLI PROTI FAŠISMU. Oblastní muzeum na 

historické radnici, výstava potrvá do 28. 2.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V JIRÁSKOVĚ ULICIDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V JIRÁSKOVĚ ULICI
•        9. - 13. 2. JARNÍ PRÁZDNINY V DDM.9. - 13. 2. JARNÍ PRÁZDNINY V DDM. Každý den turnaje a soutěže, možnost 

návštěvy herny, posilovny. DDM vždy od 9.00 hodin. 
•        15. 2. KARNEVAL.15. 2. KARNEVAL. Diskotéka a soutěže. Nejlepší masky budou odměněny. 

DDM od 15.00 hodin.    Kompletní program na www.ddm.cz

KINAKINA
Kino Oko Kino Oko (začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).(začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).
                4. 2.  MÁJ.MÁJ. Love story, ČR.
   5. –      8. 2.  SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH. SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH. Drama/komedie, ČR. V sobotu 

a neděli také od 17.00 hod.
   9. –    11. 2.  ČTVERY VÁNOCE. ČTVERY VÁNOCE. Komedie, USA, Německo.
              12. 2.  PROJEKT 100: UPÍR NOSFERATU.PROJEKT 100: UPÍR NOSFERATU. Horor, thriller, němý film, Německo. 
 13. –    15. 2.  ČESKÁ RAPUBLIKA. ČESKÁ RAPUBLIKA. Hudební dokument, ČR.
 14. –    15. 2.  KDOPAK BY SE VLKA BÁL?KDOPAK BY SE VLKA BÁL? Rodinný film/dětský horor/romantické 

drama, ČR. Od 17.00 hod.
 16. –    18. 2.  JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL A ZŮSTAT ÚPLNĚ SÁM.JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL A ZŮSTAT ÚPLNĚ SÁM. Komedie, Velká Británie.

Nejkrásnější a nejsympatičtější 
maminka České republiky bude už 
potřetí vyhlášena v Chomutově. Po 
finálových večerech v letech 2004 
a 2008 vyvrcholí soutěž Missis 
v chomutovském Městském divadle 
i letos, konkrétně v sobotu 14. února 
od 15 hodin. 

Mezi deseti finalistkami a jejich 
ratolestmi jsou také zástupkyně 
Chomutovska. Pětatřicetiletá učitel-
ka Kateřina Bártlová, toho času na 
rodičovské dovolené, a její osmiletá 
dcera Adéla z Jirkova si účast vy-
sloužily druhým místem v zemském 
kole, které v říjnu proběhlo také 
v Chomutově. Stejně jako tehdy 
i tentokrát budou soutěžit s číslem 
jedna, takže vše absolvují jako 
první. Náročné to bude nejen při 
vlastní soutěži, ale i při únavných 
trénincích, které budou přímo na 
místě probíhat už od středy. 

V den D budou soutěžící čekat 
čtyři náročné bloky – představení, 
disciplína, ve které budou poznávat 
neobvyklé nebo historické předmě-
ty, dále volná disciplína a nakonec 
módní přehlídka, při níž jeden 
z dvojice předvádí model a druhý 
to komentuje. Předěly vyplní vy-
stoupení Jiřího Korna a 4TETu, nový 
duet pak zazpívají Martin Maxa 
a Jana Kociánová. Pořadem bude 
provázet osvědčená moderátorská 
dvojice Martin Dejdar a Miloš Skácel 
mladší. 

Jak to maminkám a dětem sluší, 
ale hlavně jak jim to spolu „klape“, 
to bude hodnotit odborná porota, 

Celorepublikové finále Missis 2009 proběhne příští sobotu opět v Chomutově

Kočky Bártlovky: Chceme být co nejlepší

Správa kulturních zařízení Cho-
mutov připravila do galerie Špejchar 
výstavu prací dalšího významného 
českého výtvarníka – Josefa Mžyka. 
Díla tohoto malíře, grafika a ilustrá-
tora jsou zastoupena ve sbírkách 
nejen všech státních a mnoha sou-
kromých galerií v Česku, ale i v řadě 
zahraničních. 

Pro Mžykovo dílo je typické pou-
žívání jasných barev bez přechodo-
vých tónů, jinak je velmi rozmanité, 
tu vrcholně abstraktní, tu s přes-
nými tvary a detaily. Až může mít 
pozorovatel pochybnosti, zda jde 
o výtvory jediného autora. „Když to 
výtvarník ovládá, může styly různě 
zaměňovat, to dělal třeba i Picasso. 
Pro mě je takové střídání lákadlem, 
i když někdy ho určují témata,“ po-
znamenal Josef Mžyk, který shodou 
okolností v den pondělní vernisáže 
slavil pětašedesát let. V Chomutově 
představuje kolekci reprezentující 
tři bloky, expresivní obrazy, obrazy 
ve stylu pop-artu a akty, coby nej-
čerstvější a nejintimnější část své 
tvorby. Podle Mžykových slov se 
jedná o trochu zmenšenou expozici 
předchozí výstavy v Lübecku, přesto 

Ve Špejcharu představuje svou tvorbu Josef Mžyk

Byli aktivními odpůrci nacismu, ale 
po válce je československý stát místo 
vděku perzekuoval. Přitom se „provi-
nili“ jen tím, že národnostně patřili 
k nepřátelům. Ústav pro soudobé dě-
jiny Akademie věd ČR proto vyhlásil 
projekt Zapomenutí hrdinové, v jehož 
rámci úděl antifašistů s jinou než čes-
kou a slovenskou národností zpraco-
vává, medializuje a alespoň částečně 
tak napravuje historické křivdy. Ve 
spolupráci s dalšími institucemi ma-
puje jejich životy, vyhledává pamět-
níky i příslušné dokumenty. Jedním 
z výstupů projektu je expozice, 
kterou v těchto dnech mají možnost 
vidět návštěvníci muzea na chomu-
tovské historické radnici.

Na informačních panelech jsou 
zpracovány životní příběhy šesti 
osob převážně německé národnos-
ti, zejména jejich osudy ve 30., 40. 
a 50. letech minulého století. Pro 
svoje lidské postoje, politické, nábo-
ženské přesvědčení či rasový původ 
trpěli v hitlerovské říši, mnozí do-
konce byli popraveni, ti přeživší pak 
museli snášet zvůli státních orgánů 
v osvobozeném Československu. 
Přesně takový je případ zástupkyně 
Chomutovska, Helmy Studené z Vej-
prt, jejíhož otce, místního německé-
ho sociálnědemokratického politika, 

Bojovali proti nacismu, ale vděku se nedočkali

Středisko knihovnických a kul-
turních služeb na Palackého ulici 
vyvíjí řadu aktivit v oblasti vzdělá-
vání dospělých. V množství kurzů 
a přednášek jsou jednak osvědčené 
a hojně navštěvované programy, 
jako je Akademie třetího věku nebo 
jazykové kurzy, ale také novinky, 
které nabídku rozšiřují a zatím 
o nich veřejnost tolik neví.

Patří mezi ně především Škola 
zdravého životního stylu, což je 
série přednášek zaměřených pře-
devším na střední generaci a probí-
hajících v SKKS každý třetí čtvrtek 
od 16.30 hodin. V těch dosavadních 
se účastníci dozvěděli spoustu uži-
tečných informací o zdraví, o pří-
činách nemocí, o vhodném pohybu 
nebo třeba o stresu a jeho zvládání. 

Zdravý životní styl a origami
novinkami v nabídce SKKS

jejímž předsedou bude tentokrát 
politický komentátor České televize 
Jakub Železný. V hledišti zasednou 
například děti z deseti dětských 
domovů nebo František Václav Lob-
kowicz, biskup ostravsko-opavské 
diecéze, a František Radkovský, 
biskup plzeňské diecéze. Přítomna 
bude i Česká televize, která hodi-
nový záznam odvysílá hned druhý 
den, tedy v neděli od 16.30 hodin.

Kočky Bártlovky, jak Kateřinu 
Bártlovou a Adélku pojmenoval 

transparent v hledišti při říjnovém 
zemském kole, se na celostátní 
finále těší a ani nejsou nervózní. 
„To přijde až na místě, až při na-
cvičování,“ vychází paní Kateřina 
z předchozích zkušeností. Do 
soutěže prý jdou s odhodláním: 
„Spokojené jsme už s tím, že jsme 
se dostaly do finále. Ale protože 
budeme vystupovat na ´domácí 
půdě´ a před svými fanoušky, tak 
se budeme snažit být co nejlepší 
a dostat se co nejdál.“                 (sk) 

Kateřina Bártlová a Adélka při korunovaci. Zaujmou porotu i v celorepubli-
kovém finále?                                                                                                     (foto: sk)

odvlekli nacisté už v roce 1938 do 
koncentráku, kde později zemřel. 
Velmi zajímavý je také příběh Fritze 
Dědka a jeho otce, kteří si zasluhují 
označení hrdinové v pravém slova 
smyslu za to, že kromě jiného na 
sklonku války zachránili Ústí nad 
Labem před zkázou ze zaminova-
ných zdymadel na řece. Informační 
panely doplňují plakátovací plochy 

s kopiemi dobových plakátů a vyhlá-
šek, dále dobové filmové dokumen-
ty a novinové články. Slavnostní 
uvedení výstavy proběhlo minulý 
čtvrtek a přítomným při této příle-
žitosti osudy své i svých blízkých 
v letech nacismu a po nich vyprávě-
la Hedvika Hurníková z Chomutova 
(na snímku). Výstava potrvá do 
28. února.                    (text a foto: sk)

skupinám uživatelů s využitím in-
ternetu a ostatních elektronických 
médií, a přispět tak k rozvoji kvality 
života ve městech, obcích a krajích 
České republiky. Internetové stránky 
Chomutova se soutěže v minulosti 
zúčastnily již několikrát, v roce 
2004 skončily v krajském hodnocení 
druhé. Loni prošly výraznou obmě-
nou jak po stránce grafické, tak po 
stránce obsahové, proto se vedení 
magistrátu oprávněně domnívá, že 
by mohly ve Zlatém erbu opět uspět. 
Svým hlasováním k tomu můžete 
přispět.                                                (sk) 

poskytující reprezentativní pohled 
na jeho tvorbu.

Josef Mžyk samostatně v Cho-
mutově dosud nevystavoval, jen 
několik jeho serigrafií bylo před 
pěti lety ve Špejcharu součástí vý-
stavy Jubilanti Hollaru. Přesto už 
jednu zkušenost s Chomutovem 
udělal, a nedopadla dobře. Jen vel-
mi krátký život měl v roce 1991 na 
tehdy nové budově dnešní pošty 
v Jiráskově ulici jeho monumentál-
ní obraz. Dnes už celou příhodu 
komentuje s úsměvem: „Jednalo se 
o malbu polyuretanovými barvami 
na hliníkových deskách. Umístěna 
byla zezadu budovy, do takového 
volného prostranství. Říkal jsem 
si, že až se upraví okolí, bude to 
tam velmi pěkně působit. Jenže 
po půl roce jsem dostal zprávu, že 
si to mám urychleně odmontovat 
a odvézt, než to jistí spoluobčané 
odvezou do sběru.“ Torzo díla má 
Josef Mžyk dodnes ve svém atelié-
ru, dokonce ho chtěl ve Špejcharu 
vystavit, ale kvůli technických 
překážkám z toho sešlo. Výstava 
s prostým názvem Malba je otevře-
na do 21. února.                              (sk)

Rok 1991 – Josef Mžyk před svým 
dílem na dnešní poště v Jiráskově 
ulici.                                  (foto: archiv) 

Nejnovější přednáška proběhne 
19. února a bude mít název Etika 
v ošetřovatelství a podtitul Uplat-
ňování hledisek ve vztazích mezi 
klientem a zdravotníkem. Další 
novinkou v nabídce SKKS je kurz 
origami, tradiční japonské techniky 
skládání papíru, která se též nazývá 
papiroflexie. Kurz se skládá z deseti 
lekcí a je určen začátečníkům. Pro-
bíhat bude vždy v úterý od 16.30 
hodin, první lekce je na programu 
10. února. Origami není jediným 
kurzem zaměřeným na rukodělné 
práce, už zde probíhají kurzy pa-
tchworku a evropské šité krajky. 
Zájemci o zapojení do vzdělávacích 
aktivit SKKS se mohou přihlásit na 
tel. č. 474 651 250 nebo e-mailu hu-
sakova@skks.cz.                             (sk)
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MĚSTO CHOMUTOV VYHLAŠUJE GRANTY NA ROK 2009
Jako každý rok vyhlašu je i  letos Statutární město Chomutov svů j grantový program . Pro rok 2009 bylo rozhodnuto o vyhlášení následu j ících grantů : 

1) Název: Prevence rizikového chování v základních školách v Chomutově
 Popi s :  G rant je u rčen fyzické č i právn ické osobě, která předloží a zaj ist í  real izaci projektu prevence r iz i kového chován í pro žáky základn ích škol v Chom utově. Mělo by se jednat o celo -

ročn í projekt ( ne jednorázová akce ) ,  který bude aktivně zapojovat škol n í metodi ky prevence více základn ích škol a motivovat je ke konán í v lastn ích dopl ň kových akcí .  Očekávána je aktivn í 
účast zapojených žáků . D í lč í  i  konečné výstu py projektu by měly být kval itně zpracovány a prezentovány. Projekt by měl být garantován kom petentn í m odborn í kem . Pří padné reference 
o žadatel i  a h istori i  jeho č i n nosti  v této oblasti  v ítány. Předběžný sou h las řed ite l ů škol o zapojen í do projektu vítán . Garance spol u práce (f i nančn í ,  odborné ) dalš ích odborn í ků č i organ izací 
v ítána . Vlastn í název a pří p .  logo projektu vítány.

 Fi na nčn í rá mec g ra ntu : 150 000 Kč 

2) Název: Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže
 Popi s :  G rant je u rčen pro organ izace se sportovn í m a tě lovýchovným zaměřen í m , které se věn u j í  péči o děti  a m ládež, a to jako příspěvek u rčený na ú h rad u cestovn ích výloh , dopravy, 

startovného, náku p pom ůcek , sportovn ích potřeb č i náči n í apod . Žadatel předloží kon krétn í návrh čerpán í prostředků z g rantu a rovněž doloží ,  že se jedná o f i nančn í pod poru pro výj i mečně 
talentované a úspěšné d ítě. Jeden žadatel m ůže žádat o g rant pro více dětí  (v takovém pří padě je třeba žádost doložit pro každé d ítě zvlášť ) .  

 G rant nen í u rčen pro organ izace, které jsou zařazeny do systém u preferovaných sportů .
 Fi na nčn í rá mec g ra ntu : 100 000 Kč  ( maxi mál ně 30 0 0 0 Kč pro jednoho žadatele )

3) Název: Podpora a rozvoj sportovních talentů – sporty s převahou individuálního charakteru (např. atletika, cyklistika, kanoistika, 
gymnastika apod.)

 Popi s :  G rant je u rčen pro organ izace se sportovn í m a tě lovýchovným zaměřen í m , v je j ichž řadách jsou č lenové, kteří  ve svých d isci p l i nách dosah u j í  v yn i kaj íc ích v ýs l edků na ú rovn i krajs ké 
a národ n í reprezentace, a to jako příspěvek u rčený na ú h rad u cestovn ích výloh , dopravy, startovného, náku p pom ůcek , sportovn ích potřeb č i náčin í apod . Žadatel předloží konkrétn í návrh 
čerpán í prostředků z g rantu a rovněž doloží ,  že se jedná o f i nančn í pod poru pro výj i mečně talentovaného a úspěšného č lena . 

 G rant nen í u rčen pro kategori i  dětí  a m ládeže. 
 G rant nen í u rčen pro organ izace, které jsou zařazeny do systém u preferovaných sportů .
 Fi na nčn í rá mec g ra ntu : 70 000 Kč 

Žádosti o dotace na granty se podávají nejpozději do 31. března 2009. 
Žadatel musí podat žádost na předepsaném formuláři, k žádosti musí doložit tyto povinné přílohy: 

a ) kopi i  reg istrace žadatele ( právn ická osoba – doklad o přidělen í I Č )
b ) kopi i  ž ivnostenského l istu ( podn i kaj íc í  fyzická osoba ) č i j i né oprávněn í
c ) čestné proh lášen í ,  že žadatel má vyrovnané závazky vůči Statutárn í m u městu Chom utov a jeho organ izací m a vůči státu ( f i nančn í ú řad , okresn í správa sociál n í ho zabezpečen í ,  zdra-

votn í poj išťovny ) – za nevyrovnané závazky se považu j í  i  schválené splátkové kalendáře
d ) kopi i  doklad u o zř ízen í ban kovn í ho účtu ( kopi i  sm louvy nebo aktuál n í potvrzen í o zř ízen í účtu )
e ) kopi i  doklad u o vol bě nebo j menován í statutárn í ho zástu pce organ izace

Žádosti se podávaj í  p ísem ně, a to poštou nebo prostředn ictví m podatel ny M M C H na adresu : Mag istrát města Chom utova , O KP – úsek pro SZM , Zborovská 4602, 430 28 Chom utov ( rozhod u j íc í  
je datu m podán í ,  uvedené na razítku poštovn í ho ú řad u nebo podatel ny Mag istrátu města Chom utova ) .  O bál ku označte s lovy „ N EOTVÍ R AT – G R ANTY“.
Form u láře žádosti jsou k d ispozic i v I nformačn í m centru M M C H ve Zborovské u l ic i  čp. 4602 a v Městském i nformačn í m centru v h istorické budově M M C H v u l .  Chelč ického čp. 99 nebo na 
www.chom utov- mesto.cz . Veškeré dalš í i nformace naleznete na webových strán kách města v doku mentu 021 -11 - 07 Zásady pro poskytován í dotací .  O výsledku g rantové soutěže bude roz-
hod n uto nej pozděj i  do 20. května 20 09. 

OZNÁ MENÍ
Oznamujeme tímto, že ode dne 29. 12. 2008 

je uzavřen úsek bytového hospodářství, který se odstěhoval 
do sídla společnosti 

CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a. s., 
Křižíkova 1098/6, Chomutov 

(za Střední průmyslovou školou).
Od ledna 2009 vyřizují veškeré záležitosti související s bytovou 

problematikou pracovnice výše uvedené společnosti.

Kontakty jsou následující:
telefonní spojení: 474 721 232 – 5

e-mail: info@chomutovska-bytova.cz 
webové stránky: www.chomutovska-bytova.cz

ProdejProdej

• Prodám chalupu,• Prodám chalupu, jednopat-
rová, velká zahrada + pozemek, 
9 km od Chomutova. Cena dohodou. 
Tel. 723 379 556.

• Prodám kuchyňský sporák,• Prodám kuchyňský sporák, plyn 
+ el., kombinovaný. Zánovní, cena 
1 500 Kč. Tel. 604 687 491.

• Prodám nový pánský oblek, • Prodám nový pánský oblek, 
dvouřadý, černý s jemným prouž-
kem, vel. 50 – 52, cena dohodou. 
Tel. 721 385 355.

• Prodám čističku vzduchu• Prodám čističku vzduchu Bio-
naire BAP 1500, nepoužívanou, v zá-
ruce, hepa filtr 99 % účinnost, sleva 
50 %. Tel. 731 417 433.

• Prodám dětské carvingové lyže• Prodám dětské carvingové lyže 
120 cm s vázáním. Cena 500 Kč. 
Tel. 605 454 688.

• Prodám úplně nové, nepoužité • Prodám úplně nové, nepoužité 
péřové polštáře,péřové polštáře, rozměr 87 x 65 cm, 
cena za kus 500 Kč. Tel. 474 652 757.

• Prodám pozemek na Nechrani-• Prodám pozemek na Nechrani-
cích, cích, 260 m2. U Sempry, vlastní sjezd 
z komunikace, voda na pozemku. 
Tel. 606 117 627.

• Prodám Fiat Bravo,• Prodám Fiat Bravo, r. v. 1997, 
STK do 11/2010, dobrý stav, najeto 
100 000 km, šedá metalíza, 2x 
airbag, centrál, cena 25 000 Kč. 
Tel. 724 959 915, Chomutov.

• Prodám tyristorovou nabíječku • Prodám tyristorovou nabíječku 
autobaterií 6 – 12 V/6 A, s plynulou 
regulací, včetně připojovacích kabe-
lů. Cena 300 Kč. Tel. 732 732 343.

• Prodám VHS videokameru• Prodám VHS videokameru 
Panasonic C-MC5, včetně komplet-
ního příslušenství. Cena 500 Kč. 
Tel. 732 732 343.

• Prodám sklo v rámu• Prodám sklo v rámu – bývalá 
výloha prodejny. Nutno vidět, velmi 
levně. Tel. 728 551 819, Perštejn.

• Prodám el. bojler 100 l• Prodám el. bojler 100 l vody, 
nový, nevybalený. Stál 3 600 Kč, nyní 

2 500 Kč. Po domluvě dovezu k vám. 
Tel. 728 551 819, Perštejn.

• Prodám konferenční stolek• Prodám konferenční stolek čer-
no-zlatý, deska sklo, nový, psací stůl 
na zámek, skříň třídílná, zašoupá-
vací, buk, vše nové, stěhování. Dále 
prodám knihy obor kadeřník, 1. – 3. 
ročník, levně. Tel. 777 779 937.

BydleníBydlení
• Prodám byt v osobním vlast-• Prodám byt v osobním vlast-

nictvínictví 2+1 v Kostnické ulici. Cena 
550 000 Kč. Tel. 774 319 959.

• Pronajmu od června byt 2+1• Pronajmu od června byt 2+1 v ul. 
Matěje Kopeckého, nájem 6 500 Kč + 
kauce, možnost odkoupení bytu za 
dva roky. Tel. 608 933 832.

• Prodám byt v os. vlastnictví• Prodám byt v os. vlastnictví 1+1 
na Březenecké. Tel. 605 315 548.

• Prodám byt 3+1• Prodám byt 3+1 v osobním vlast-
nictví v Borové ulici v Chomutově. 
Balkón, plastová okna, zateplený, 
slušný vchod. Volný od 1. 4. 2009. 

Realitky nevolat. Cena 775 000 Kč. 
Tel. 724 959 915.

• Pronajmu byt 1+1• Pronajmu byt 1+1 (větší) v Jirko-
vě na Borku, po rekonstrukci, částeč-
ně zařízený. Tel. 723 363 563.

• Pronajmu byt 2+1 • Pronajmu byt 2+1 u Luny. Po re-
konstrukci. Nekuřákům a bez zvířat. 
Nájem + inkaso 8 000 Kč, vratná kau-
ce 20 000 Kč. Tel. 606 638 215.

• Byt 1+1 • Byt 1+1 v Jirkově. Cena dohodou. 
Tel. 731 122 731.

• Byt 3+1• Byt 3+1 v Jirkově, po rekonstruk-
ci. Tel. 731 122 731.

• Byt 2+1• Byt 2+1 v Chomutově. Cena do-
hodou. Tel. 731 122 731.

• Horský penzion• Horský penzion v Českých 
Hamrech, po celkové rekonstrukci, 
ihned volný. Tel. 731 122 731.

• Mladá rodina hledá byt• Mladá rodina hledá byt 
v Chomutově, slušné jednání. 
Tel. 724 657 425.

• Hledám dům v okolí Chomutova• Hledám dům v okolí Chomutova, 
slušné jednání. Tel. 724 657 425.

• Prodám RD v Chomutově• Prodám RD v Chomutově 2x 3+1, 
velká garáž, zahrada, bazén, odhad 
2 860 000 Kč. Možnost podnikání, 
dohoda jistá. Byt + doplatek možný. 
Tel. 775 977 684.

• Pronajmu byt 3+1• Pronajmu byt 3+1 v centru 
města v rodinném domě. Nájemné 
7 000 Kč + energie, vratná kauce 
2 nájmy. Možno i pro firmy. 
Tel. 777 741 371, 608 403 565.

• Prodám byt v OV 2+1,• Prodám byt v OV 2+1, 64 m2, 
na Dehtochemě, cena 730 000 Kč. 
Tel. 737 835 859.

• Prodám stavební parcelu• Prodám stavební parcelu 
v Chomutově ke stavbě rod. domu, 
rozloha 1 480 m2. Cena 820 Kč/m2. 
Tel. 777 680 096. 

Ostatní Ostatní 
• Koupím zahrádku• Koupím zahrádku v osobním 

vlastnictví v Chomutově. Rychlé jed-
nání. Tel. 776 314 073.

• Krajtu tmavou• Krajtu tmavou, 2 m délka, daruji 
z rodinných důvodů i s teráriem do 
dobrých rukou. Tel. 604 851 178.

• Muž 53 let,• Muž 53 let, 196/97, bez závazků, 
hledá štíhlejší ženu vyšší postavy 
s vyřešenou minulostí. Osobní setká-
ní. Tel. 721 327 460, CV.

• Pronajmu chatu• Pronajmu chatu na Svahové až 
pro deset osob, víkend 3 500, týden 
6 500 Kč. Lyže, běžky, procházky. Tel. 
723 546 456, e-mail bclenkahorniko-
va@seznam.cz.
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Řidiči ,  
chcete zj istit počet 

trestných bodů z po -
hodl í domova?
S M S  ve tvaru : 

CV BODY POZ
pří jmení žadatele čís lo Ř P

zašlete na čís lo

902 09 25

OZNÁM EN Í 
O VYH LÁŠEN Í VÝBĚROVÉHO Ř ÍZEN Í

Mag istrát města Chomutova
ta jem n í k M M C H v yh la šu je pod l e u st . § 7 zá kona č. 312/ 2002 S b. 

v ýběrové ř ízen í na o bsazen í p racovn í ho m ísta 

vedoucí oddělení 
stavební ho řízení

s m ístem výkon u práce Statutárn í město Chom utov.

Před poklady pro vzn i k pracovn í ho poměru : 
• Fyzická osoba , která je státn í m občanem České repu bl i ky, př í padně 

fyzická osoba , která je c izí m státn í m občanem a má v České repu bl ice 
trvalý pobyt , 

• dosáh la věku 18 let ,  je způsobi lá k právn í m ú kon ů m , je bezú hon ná , 
• ovládá jed nací jazyk a spl ň u je dalš í před poklady pro výkon správn ích 

č inností  stanovené zvláštn ími právními předpisy, 
• spl něn í dalš ích předpoklad ů d le zákona č. 451/1 991 S b.

Da l ší požadavky :
• Střed n í vzdělán í s matu ritn í  zkouškou nebo vysokoškolské vzdělán í 

se zaměřen í m na jedn u z oblastí :  veřej ná správa , stavebn ictví ,  právo. 

Výhodou :
• Zkušenosti s ř ízen í m více než 1 0 zaměstnanců , 
• praxe ve státn í správě č i stavebn ictví ,  
• f lexi b i l i ta ,  schopnost pracovat v zátěžových s ituacích , samostatnost 

v rozhodován í ,  
• organ izačn í ,  ř íd íc í  a kom u n i kačn í schopnosti ,  
• aktivn í znalost práce na PC ( M S Off ice, Wi ndows , Excel ,  I nternet) ,  
• zodpovědnost , vysoké pracovn í nasazen í ,  
• ř id ičský průkaz skupiny B . 

Písem ná při h lá ška m u s í obsa hovat :
• J méno, př í j men í a t i tu l  uchazeče, 
• datu m a m ísto narozen í ,  státn í př ís l ušnost ,  
• m ísto trvalého pobytu , 
• č ís lo občanského prů kazu nebo čís lo doklad u o povolen í k pobytu , 

jde - l i  o c izí ho státn í ho občana , 
• datu m a pod pis zájemce.

Výčet požadova ných doklad ů k při h lášce :  
• Profesní ž ivotopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, odborné 

znalost i  a doved nosti ,  
• ověřená kopie nebo orig i nál výpisu z evidence rejstř í ku trestů ne 

starš í než 3 měsíce, 
• ověřená kopie o nejvyšší m dosaženém vzdělán í ,  
• pří pad ně dalš í doklady prokazu j íc í  od bornost uchazeče, 
• ověřenou kopi i  l ustračn í ho osvědčen í d le zákona č. 451/1 991 S b. ,  ve 

zněn í pozdějš ích předpisů .

Platové za řazen í : 9. p l .  tř ída podle nař.  v lády č. 564/20 0 6 S b. ,  o p lato -
vých poměrech zaměstnanců ve veřej ných s l užbách a správě.

Před pokláda ný ná stu p : dle dohody
Písem né při h lášky s uvedeným i doklady v zalepené a označené obálce 
„ N eotví rat - výběrové řízen í - vedoucí OS Ř “  zašlete do 6. března 2009 
na adresu Mag istrát města Chom utova , kancelář tajem n í ka , Zborovská 
4602, 430 28 Chom utov nebo doručte osobně v téže l h ůtě do podatel ny 
Mag istrátu města Chom utova , Zborovská 4602, 430 28 Chom utov. 



strana 6 SPORT  CHN středa 4. 2. 2009

ČtrnáctideČtrnáctideník pro občany statutárního ník pro občany statutárního 
města Cho mu to va.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.

Redakce: Redakce: 
Stanislav Král, Tomáš Branda

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
t.branda@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

První ročník turnaje O putovní 
pohár mateřinek v sálové kopané se 
konal v tělocvičně Základní školy na 
Písečné. Se dvěma vítězstvími a jed-
nou remízou zvítězila MŠ Sluníčko 
Chomutov před MŠ Klíček Chomutov 
a MŠ Kvítek Chomutov, poslední bez 
bodu skončil výběr MŠ z Jirkova. 
Ceny nejmenším fotbalistům předá-
val náměstek primátora města Cho-
mutova Jan Řehák (na snímku). (chl)

jednou ranoujednou ranou22
• Prvoligoví basketbalisté BK • Prvoligoví basketbalisté BK 

Chomutov si v rámci 4. kola České-Chomutov si v rámci 4. kola České-
ho poháru zahráli proti vedoucímu ho poháru zahráli proti vedoucímu 
celku Mattoni NBL ČEZ Basketbalu celku Mattoni NBL ČEZ Basketbalu 
Nymburk.Nymburk. Nejlepšímu českému týmu 
po sympatickém výkonu podlehli 
58:113 (25:29, 37:57, 51:83), když po 
pěti minutách drželi vyrovnaný stav 
15:15. Čtyřmi body přispěl americký 
rozehrávač Samuel Hunter, který je 
v Chomutově na zkoušku.

• Házenkáře HK Chomutov čeká • Házenkáře HK Chomutov čeká 
před startem jarní části 2. ligy utká-před startem jarní části 2. ligy utká-
ní 3. kola Českého poháru.ní 3. kola Českého poháru. Na domácí 
palubovce budou 7. února v 18 hod. 
hostit taktéž druholigový SHC Ma-
loměřice. „Uděláme všechno pro to, 
abychom postoupili. Pak by totiž 
naším dalším soupeřem na domácím 
hřišti byla Tatra Kopřivnice,“ uvedl 
trenér házenkářů Michal Sehrig.  (sk)

Rok 2008 byl pro judisty TJ VTŽ 
Chomutov rokem úspěšným. Svědčí 
o tom přehled dosažených výsledků 
a aktivit. V oddíle je registrováno 
114 členů, z toho 82 sportovců tvoří 
mládež ve věkových kategoriích 
„mláďat“, mladších a starších žáků 
a žákyň, dorostu a juniorů, kteří 
loni úspěšně reprezentovali TJ VTŽ 
a město Chomutov na regionálních 
i celostátních soutěžích. 

Na mistrovství ČR se výrazně 
prosadily mladší žákyně Kateřina 
Kittlerová, která vybojovala 1. místo 
ve váze do 57 kg, a Nikola Marešová, 
jež jako juniorka obsadila v kategorii 
žen 2. místo v soutěži bez rozdílu 
vah a 3. místo ve váze nad 78 kg. Na 
základě těchto výsledků byla nadějná 
chomutovská závodnice zařazena do 
reprezentačního družstva juniorek 
a žen. Svou váhu mají i pátá místa, 
která na republikovém šampionátu 
shodně vybojovali mladší žáci Pavel 
Holý, Vojtěch Trepač a Martin Varmu-
ža. Také výborné výsledky nejmlad-
ších členů oddílu – mláďat výrazným 
způsobem pomohly ke zvýšení počtu 
nově přihlášených členů.

Adeptům juda mohou být vzorem 
muži, kteří léta bojují v první lize, 

Čtrnáctý ročník ankety Nejúspěš-
nější sportovec Chomutovska zná 
své vítěze. Vyhlášeni byli před týd-
nem v Městském divadle v Chomu-
tově. Výkony a výsledky v různých 
sportovních odvětvích jsou obtížně 
poměřitelné, ale protože o umístění 
v anketě rozhoduje stejnou měrou 
mínění veřejnosti, sportovních no-
vinářů, funkcionářů Chomutovské 
sportovní unie a předsedů tělový-
chovných jednot a sportovních klu-
bů, její výsledky o úspěšnosti leccos 
vypovídají. 

Vítězkou hlavní kategorie a tedy 
pomyslnou královnou sportovců na 
Chomutovsku za rok 2008 se stala 
kanoistka Marcela Krauzová, která 
se v předchozích ročnících pravi-
delně umisťovala na medailových 
příčkách v mládežnické kategorii. 
Přechod mezi dospělé jí neublížil 
ani v anketě ani v závodění samot-
ném, z něhož loni vytěžila čtyři 
tituly mistra republiky a účast na 
MS v maratonu. Druhý skončil něko-
likanásobný vítěz ankety softbalista 
Lubomír Vrbenský. Stejně jako jeho 
spoluhráči, čtvrtý Václav Svoboda, 
pátý Jaroslav Mikulec a osmý Jan 
Přibyl, prožil vynikající sezonu 
vyšperkovanou ligovým titulem 
a suverénním vítězstvím v Poháru 
mistrů evropských zemí. Třetí mís-
to obsadil zápasník Vojtěch Kukla, 
dvojnásobný mistr republiky, účast-
ník mistrovství Evropy i kvalifikace 
o olympiádu.

Překvapením nebyli vítězové 
dalších kategorií. Mezi kolektivy 
dospělých se oproti loňsku softba-
listé po zásluze posunuli na vrchol 
před chomutovské hokejisty. Klub 
KLH se zato radoval z prvenství ex-
traligových juniorů v kategorii mlá-
dežnických kolektivů. Jednoznač-
ným vítězem mezi mládežnickými 
jednotlivci se stala sedmnáctiletá 
plavkyně Slávie Chomutov Simona 
Baumrtová, která ve svém věku pa-
tří už k absolutní české znakařské 
špičce v seniorské kategorii. Katego-

Volejbalisty VEROSu Chomutov 
čekají v sezoně už jen dva mistrov-
ské zápasy. Stejně jako loni v nich 
budou bojovat o udržení v 1. lize. 
První zápas série play out sehrají 
7. února v Poštorné, odvetu pak 
14. února od 17 hodin proti stejné-
mu soupeři doma.

Chomutovské družstvo hraje 
druhou nejvyšší soutěž třetím ro-
kem. Zatímco v prvním skončilo po 
základní části sedmé a v prvním 
kole play off vypadlo s tehdy dru-
hými Dobřichovicemi, ve druhém 
obsadilo desáté místo a v play out 
se zachránilo na úkor jedenáctého 
Jablonce nad Nisou. 

Letos je situace ještě o trošku 
horší, chomutovskému týmu patří 
předposlední, jedenáctá příčka. 
„Ono to velkou roli nehraje, zase se 
utkají desátý a jedenáctý celek. Roz-
díl je jen v tom, že začneme venku,“ 
vysvětluje matador týmu Vilém 
Hubka. Důvody špatného umístění 
spatřuje v tom, že se nepodařilo 
adekvátně obsadit post univerzála 

Softbalisté vyhráli kategorii kolektivů, čtyři se umístili v elitní desítce jednotlivců

Žezla se chopila kanoistka Krauzová

rii masters vyhrála další kanoistka, 
Blanka Doležalová. Předěly mezi 
jednotlivými bloky vyplnila pěvec-
ká vystoupení Marcely Holanové, 
Ilony Csákové a cyklotrialová show 
Tomáše Zedka.

Výsledky jednotlivých kategorií Výsledky jednotlivých kategorií 
- jednotlivci dospělí:- jednotlivci dospělí: 1. Marcela 
Krauzová (kanoistika SC 80 Chomu-
tov), 2. Lubomír Vrbenský (softbal 
SC 80 Beavers Chomutov), 3. Vojtěch 
Kukla (zápas ASK Valzap Chomutov), 
4. Václav Svoboda (softbal SC 80 Bea-
vers Chomutov), 5. Jaroslav Mikulec 
(softbal SC 80 Beavers Chomutov), 
6. Václav Jelínek (cyklistika Exejeans 
Chomutov), 7. Michaela Kočkovská 
(atletika TJ VTŽ Chomutov), 8. Jan 
Přibyl (softbal SC 80 Beavers Cho-

Nejúspěšnější sportovkyni Chomutovska 2008 Marcele Krauzové předal po-
hár Petr Doležal, předseda CHSU a donedávna její trenér. S Marcelou Krauzo-
vou připravujeme do příštího čísla rozhovor.                                         (foto: sk)

mutov), 9. Jiří Žák (thaibox ELGO 
Chomutov), 10. Stanislav Mikšovic 
(lední hokej KLH Chomutov). 

Kolektivy dospělých: Kolektivy dospělých: 1. softbalisté 
SC 80 Beavers Chomutov, 2. hokejisté 
KLH Chomutov, 3. zápasníci ASK Val-
zap Chomutov. 

Jednotlivci mládež: Jednotlivci mládež: 1. Simona 
Baumrtová (plavání Slavia Chomu-
tov), 2. Dita Bolomská (kanoistika 
SC 80 Chomutov), 3. Eliška Kučerová 
(kanoistika SC 80 Chomutov). 

Kolektivy mládež:Kolektivy mládež: 1. hokejoví ju-
nioři KLH Chomutov, 2. volejbaloví 
kadeti VK Ervěnice, 3. tanečníci 
Beethoven DC Exe Chomutov, malá 
formace Maybe Last. 

Masters:Masters: 1. Blanka Doležalová (ka-
noistika SC 80 Chomutov).           (sk)

Fotbal mateřinek

Cenné kovy v loňském roce,
mistrovství ČR v letošním

v níž loni skončili šestí. V jedné ze 
dvou základních skupin obsadili 
třetí místo, poslední postupové do 
finálové skupiny. Zde se sice umísti-
li na poslední příčce, ale předsezon-
ní cíl splnili. „Hlavně jsme se chtěli 
vyhnout problémům s udržením 
v soutěži. Několikátý rok doplňuje-
me družstvo dorostenci a ono troš-
ku trvá, než si to sedne. Ale teď už 
kluci nasbírali potřebné zkušenosti, 
takže letos bychom chtěli zkusit po-
vylézt o nějaký stupínek výš,“ uvedl 
vedoucí mužstva Bohuslav Stareček. 

Skutečnost, že je město Chomutov 
příznivě zapsáno v povědomí spor-
tovců, dokládá početná a kvalitní 
účast na Velké ceně Chomutova, 
Memoriálu Helmuta Tauda a Vánoč-
ním turnaji, které oddíl každoročně 
pořádá v Městské sportovní hale. 
Na základě kladných referencí byl 
chomutovský oddíl pro letošní rok 
dokonce pověřen Českým svazem 
juda uspořádáním Mistrovství Čes-
ké republiky v kategorii mladších 
žáků a žaček, které je naplánováno 
na 14. listopad. Tato vrcholná judis-
tická soutěž proběhne v Chomutově 
poprvé od roku 1991, kdy se zde 
uskutečnilo juniorské MČR. (sk, bos)

VEROS Chomutov bude hrát o záchranu s Poštornou
a že se do týmu zapracovávají čty-
ři mladí hráči. „Nám starším občas 
chybí fyzická výkonnost, mladým 
zase zkušenosti. Je dost obtížné 
namixovat sestavu tak, aby vše do 
sebe zapadlo a tým táhl za jeden 
provaz.“

Volejbalisté VEROSu vyhráli 
z dvaadvaceti zápasů jen pět, všech-
ny s týmy, které budou o existenci 
bojovat v play out. Zato jen těsně 
2:3 prohráli pět zápasů, z toho 
jednou s vedoucími Dobřichovi-
cemi a dvakrát s druhou rezervou 
ČZU Praha. S Poštornou, která bude 
jejich soupeřem, mají bilanci vyrov-
nanou – v obou zápasech se radoval 
domácí celek. „Na Poštornou si věří-
me. Doma jsme ji porazili v klidu, 
u nich jsme byli zbytečně nervózní. 
Když budeme fyzicky připravení 
a v pohodě, tak to zvládneme,“ je 
přesvědčen Vilém Hubka.              (sk)

Teď půjde o všechno! Hokejisté KLH 
Chomutov dohráli základní část 
1. ligy a v těchto dnech se připra-
vují na čtvrtfinále. Matné výkony 
a mnohdy nepřesvědčivé výsledky 
mohou být zapomenuty, pokud 
skutečně nastane to, co trenér Mar-
tin Pešout sliboval. Totiž že tento 
oproti loňsku ze dvou třetin obmě-
něný tým se spoustou hvězd stavěl 
na play off, že tam se tito hráči 
a jeho taktika prosadí. Chomutovští 
fanoušci věří, že se čekání a sho-
vívavost vyplatily a že zase uvidí 
výkony, kterými je mužstvo navna-
dilo v létě v Tipsport cupu nebo 
v předposledním domácím utkání 
s Vrchlabím. Chomutov začne cestu 
vyřazovací částí ve středu 11. února 
od 17.30 hodin doma proti sou-
peři, který v tuto chvíli ještě není 
znám. Na snímku ze zápasu proti 
Benátkám nad Jizerou puku z cesty 
uskakuje David Všetečka, vpravo je 
připraven Petr Jíra.    (text a foto: sk)

První zápas série play out sehrají 7. února v Poštorné, odvetu pak 14. února od 17 hodin proti stejnému soupeři doma.

Útok českobudějovického týmu se 
nepodařilo úspěšně zablokovat To-
máši Macalíkovi.                    (foto: sk) 


