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Poklepáním na základní kámen 
a lidovou veselicí byla zahájena 
realizace Integrovaného plánu 
rozvoje města – Areál bývalých 
kasáren a přilehlého okolí. Pro 
obyvatele Chomutova bude po-
stupně vybudováno sportovně, 
kulturní a společenské centrum 
obsahující zimní stadion a trénin-
kovou halu, aquapark plný atrakcí 
a pětadvacetimetrovým bazénem 
pro závodní a kondiční plavání, 
společenské a kulturní centrum 
s dvěma kinosály a klubovnami 
a letní stadion s tréninkovým záze-
mím. Celkové náklady se vyšplhají 

na 1,5 miliardy korun, přičemž se 
radnici podařilo více než miliardu 
korun získat z fondů Evropské unie. 
Město bude investovat půl miliardy 
ze svých prostředků.

„Vybudováním celého areálu 
občané získají moderní zónu pro 
odpočinek a sport. Bude to největší 
proměna Chomutova realizovaná 
v tak krátké době v celé historii 
města a lidem se podstatně zlepší 
komfort žití ve městě,“ dodala pri-
mátorka města Ivana Řápková. 

Jako první se začne stavět zimní 
stadion a tréninková hala. Následo-
vat bude atletický stadion, oddy-
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chově relaxační centrum a kul-
turně společenské centrum.

Zimní stadion a tréninkovou 
halu bude stavět firma Northstav, 
která zvítězila ve výběrovém ří-
zení. Stadion bude postaven za 
520 milionů bez DPH za 87 týd-
nů. Tréninková hala přijde město 
na 128 milionů korun bez DPH 
a bude postavena za 76 týdnů. 

„Zahájení výstavby je výsled-
kem více než tříleté usilovné 
práce na přípravě projektů a sna-
ze získat pro město tak obrovské 
finanční prostředky,“ dodává pri-
mátorka Řápková. 

Budova nového zimního sta-
dionu bude mít vstupní část 
prosklenou, bude překlenuta 
obloukovým zastřešením. Vedle 
standardní ledové plochy s dvou-
úrovňovým hledištěm budou 
v konstrukci obsaženy všechny 
nezbytné prostory pro techniku 
zaledování i pro divácký servis, 
šatny pro hokejisty a pro veřej-
nost. Čtyři tribuny po stranách 
ledové plochy budou odděleny 
čtvercovými věžemi a jejich 
celková kapacita bude 5 000 
diváků. V jedné části stadionu 
nebudou umístěny sedačky, ale 
bude zde volný prostor ke stání, 
čímž se kapacita počtu diváků 
ještě zvýší. 

K vlastní hale budou přiřa-
zeny dvoupodlažní objekty 
s šatnami pro žáky, dorostence, 
rozcvičovny a posilovny. Na tyto 
objekty navazuje tréninková 
hala. Zastavěná plocha zimního 
stadionu bude přibližně 24 000 
m2 a tréninkové haly 6 000 m2. 
K budově bude přiléhat parko-
viště s kapacitou 251 parkova-
cích míst z toho jedenáct pro 
imobilní občany.                      (tb)
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Vážení spoluobča-
né, jsem moc ráda, 
že se nás tak hodně 
sešlo 4. dubna na 
slavnostním zahá-
jení výstavby spor-
tovního a spole-
čenského centra 
na Zadních Vino-

hradech. Teď už se výstavba rychle 
rozjíždí a můžeme se těšit, že už 
brzy tam bude stát nové fotbalové 
a atletické hřiště, kulturní a relaxač-
ní centrum a hlavně nový zimní sta-
dion. Všichni si přejeme, abychom 
v něm viděli chomutovské hokejisty 
hrát extraligu. Na tyto stavby jsme 
získali již vloni miliardu korun 
z Evropských fondů, ale neusnuli 
jsme na vavřínech a rozhodli jsme 
se žádat další peníze, které chceme 
použít na zlepšení života na našich 
sídlištích, která byla bohužel až 
dosud poněkud ve stínu jiných akcí. 
Projekt Sídliště, místo pro život je 
unikátní v tom, že se v něm spojí 
prostředky města s penězi vlastní-
ků domů a s evropskými financemi. 
A právě díky zapojení společenství 
vlastníků se nám podařilo získat 
sto sedmdesát milionů korun. My 
se zaměříme hlavně na společná 
prostranství, společenství vlastníků 
se zase soustředí na rekonstrukce 
domů. Tyto prostředky nám ne-
mohou stačit úplně na všechno, co 
bychom si přáli změnit, ale věříme, 
že se nám i tak podaří Březeneckou, 
Kamennou, Písečnou a Zahradní 
oživit, zpříjemnit a přeměnit je 
v „sídliště, místa pro život“. 

Hezké dny Vám přeje 

Vaše Ivana Řápková

Primátorka Ivana Řápková a stavitel stadionu Luboš Pešek poklepávají na 
základní kámen sportovně a kulturně společenského areálu.             (foto: tb)

Strážníci chomutovské městské 
policie zadrželi trojici mladých 
mužů, kteří fetovali na dětském 
hřišti. „Zadržení narkomanů přímo 
na dětském hřišti je výsledkem 
projektu Záchranný kruh, v rámci 
kterého se strážníci ještě důkladně-
ji zaměřují na místa, kde se fetující 
scházejí. Zároveň je to jasný signál 
toho, že narkomané nemají v Cho-
mutově místo,“ řekla primátorka 
Ivana Řápková. 

Dva mladíci ve věku 22 let a devě-
tadvacetiletý muž si přímo na hřišti 
v Bezručově ulici minulý týden 
připravovala dávku drogy. „Narko-
many objevila obsluha kamer, která 
v přímém přenosu sledovala již 
přípravu dávky a píchnutí do žíly. 
Okamžitě se rozjela akce k jejich 
zadržení,“ řekl zástupce ředitele 
městské policie Vít Šulc. Narkomani 
drogy také čichali. Strážníci hřiště 
vyčistili od použitých stříkaček. 
Veškeré poznatky o zadržených 
narkomanech hlídka předala Policii 
České republiky. 

Chomutovská radnice společně 
s republikovou policií proti narko-
manům, kteří obtěžují obyvatele 
Chomutova, provádí v rámci projek-
tu Záchranný kruh pravidelně akce. 
„Strážníci a policisté kontrolují bary, 
hospody a nejrůznější doupata, kde 
se narkomani scházejí,“ dodal Šulc. 
„Policistům se podařilo nedávno vy-
bílit jednu varnu drog. Spolupráce 
s republikovou policií je naprosto 
vynikající,“ zhodnotila primátorka 
Řápková.                                            (tb)

Narkomani fetovali
na dětském hřišti

Po čtyřech měsících se vrátil 
z generální opravy první kloubový 
trolejbus chomutovského dopravní-
ho podniku. Trolejbus byl při opravě 
celý odstrojen až na skelet, opravá-
renská firma vyměnila veškeré 
zrezivělé části, slabo i silnoproudou 
elektroinstalaci a zabezpečila tro-
lejbus, který dostal i nové lakování, 
proti korozi. Oprava přišla DPCHJ 
na více než tři miliony korun. Na 
generálku již odjel další trojlebus 
a na podzim pojede třetí. Kromě 
toho dopravní podnik zakoupí pro 
MHD jeden nový kloubový trolejbus, 
dva sólo a kloubový autobus. „V po-
dobném rozsahu chceme doplňovat 
vozový park každý rok, abychom 
zajistili jeho nejzákladnější obno-
vu,“ řekl generální ředitel podniku 
Jiří Melničuk.                                    (tb)

Tak se to konečně stalo. Ministr 
pro lidská práva a menšiny Michael 
Kocáb dorazil do Chomutova. 

Po dvou měsících, kdy neustále 
kritizoval exekuce finanční hoto-
vosti po výplatě sociálních dávek 
a další kroky chomutovské radnice 
v rámci projektu Záchranný kruh 
pro slušné lidi, se na chvíli zastavil 
ve městě, kde jinak odmítal zůstat 
na týden na zkušené, aby mohl oku-

Jak to bylo s bobříkem mlčení Michaela Kocába v Chomutově
sit život obyčejných lidí na chomu-
tovských sídlištích. 

K výzvě primátorky se nedoká-
zal chlapsky postavit. Místo toho 
do Chomutova přijel se lží, že mu 
primátorka zakázala na oslavě Dne 
Romů mluvit. Asi si chtěl hrát na 
bobříka mlčení. Je naprostý ne-
smysl, aby v dnešní době kdokoliv 
a komukoliv zakazoval kdekoliv 
mluvit, zvláště pak ministrovi. Ni-
kdo mu nic nezakázal. Ministr Kocáb 
si mohl říci, co chtěl. Evidentně mu 
v Chomutově ale nebylo do řeči. Na 
otázku novinářů, proč do Chomuto-
va přijede na oslavu, ale bydlet tu 
na pozvání primátorky nechce, se 
otočil a beze slova odešel. Nechtělo  
se mu na nepříjemné otázky odpo-
vídat. A opětovně ukázal, jak si cení 
slušných Chomutovanů. 

Jednoduše se mu mezi nepřizpůso-
bivými nechce žít ani chvíli. Tomu se 
není co divit, komu by se chtělo. Mís-
to toho se ohání další smyšlenkou, 
že v Chodově, kde vyrůstal, se s ne-
přizpůsobivými setkával a podobné 
prostředí, jako je v Chomutově, zná. 
„Jako začínající učitelka jsem shodou 
okolností působila v Kocábem zmiňo-
vaném městě Chodově. Jeho tvrzení 
o zkušenostech s romskou komuni-
tou jsou směšné. On s rodiči bydlel 
na evangelické faře vedle kostela 
a parku v zóně, kde tato komunita 
nebydlela. Nehledě na skutečnost, že 
chování tehdejších Romů a dnešních 
je nesrovnatelné. Ani na škole nepři-

šel s nimi téměř do styku. Navštěvo-
val nejstarší základní školu, na které 
jsem působila i já. Jejich počet tu byl 
opravdu zanedbatelný, takže závažné 
problémy nemohly vznikat,“ řekla Ji-
řina Hochová, Kocábova učitelka. 

Některé romské rodiny prý odešly 
do Anglie kvůli akci Záchranný kruh, 
kterou Kocáb kritizuje. U těch, kteří 
odcházejí, by bylo zajímavé vědět 
proč. Jestliže odcházejí kvůli akci 
Záchranný kruh, tak nemají určitě 
své záležitosti v pořádku a bojí se 
následků. Jejich způsob života se 
v Anglii příliš nezmění. Potvrzuje 
to i šokující reportáž britské tele-
vize Channel 4 o chování českých 
Romů v zahraničí, která je k vidě-
ní na http://www.youtube.com/
watch?v=d1bylX1tVuI. „Dá se přepo-
kládat, že ti, co odcházejí do Anglie, 
jdou pouze zneužívat tamní sociální 
systém, naši britští kolegové by si na 
ně měli dávat pozor,“ řekla primátor-
ka Ivana Řápková. Pokud by se pan 
Kocáb zastával i těchto lidí, zastával 
by se zřejmých mafiánů a kriminální-
ků. Britský systém je v tomto ohledu 
benevolentnější, protože na takové 
parazity nebyli zvyklí. „My, jsme na 
ně ostražití, to se musí v Británii také 
naučit,“ dodává primátorka.            (tb)

První trolejbus 
po generálce
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Návrh 9. změny Územního 
plánu sídelního útvaru 

Chomutov – Jirkov
Návrh 9. změny Územního 

plánu sídelního útvaru Chomu-
tov – Jirkov je veřejně vystaven 
v hale Magistrátu města Cho-
mutova v ulici Zborovská od od 
20. 3. 2009 do 22. 4. 2009.20. 3. 2009 do 22. 4. 2009. Dále je 
tato dokumentace přístupná na 
internetových stránkách odboru 
rozvoje investic a majetku města 
a uložena k nahlédnutí v kance-
láři č. 29A v budově historické 
radnice magistrátu na náměstí 
1. máje. Kontaktní osobou je Ing. 
Petříková na telefonním čísle 
474 637 427 (e-mail: l.petriko-
va@chomutov-mesto.cz). Veřejné 
projednání se koná 22. 4. 2009 od 22. 4. 2009 od 
16.30 hod.16.30 hod. v zasedací místnosti
č. 13 v budově historické radnice 
na náměstí 1. máje.

Ve výše uvedené lhůtě může Ve výše uvedené lhůtě může 
každý uplatnit své připomínky každý uplatnit své připomínky 
k návrhu, nejpozději na veřej-k návrhu, nejpozději na veřej-
ném projednání dne 22. 4. 2009.ném projednání dne 22. 4. 2009.

Ke skutečnosti, že zahájení stavby se 
stalo opravdovou veselicí, přispěl kro-
mě takřka letního počasí také dopro-
vodný kulturně-sportovní program.

Centrem dění bylo pódium, na 
kterém proběhly jednak veškeré ofi-
ciality a jednak vystoupení místních 
hudebních skupin. Všechny přítom-
ným rozproudily krev v žilách, ať 
už se jednalo o svěží pop-rock v po-
dání Innominado, bubenickou palbu 
Oklepu, tvrdý rock pardálů Pell Mell, 
živé country Úletu nebo strhující 
rytmy orchestru Red Dwarf band (na 
snímku). Je možné, že některé z nich 
ještě neměly příležitost vystupovat 
před tak početným publikem. 

Diváci ale nebyli odkázáni jen 
na pódiu, také na dalších místech 
areálu bylo živo. Permanentně obsa-
zená byla umělá ledová plocha, kde 
během odpoledne proběhly exhibice 

K pohodě přispěl kulturní program
malých hokejistů i krasobruslařek, 
příležitost zabruslit si pod rozpále-
ným sluncem dostali i návštěvníci. 
S obrovským zájmem se setkala au-
togramiáda hráčů KLH Zdeňka Sko-
řepy, Standy Mikšovice, Petra Jíry, 
Martina Ťupy a Petra Domina. Pětice 
hokejistů přesilovku fanoušků ustá-
la, byť je to stálo namožená zápěstí. 
Mrňousové se vyřádili na nafukova-
cí klouzačce, povozit se mohli i na 
hřbetech poníků z lesoparku.

Taktovku celé akce drželi v ru-
kách moderátoři Patrik Hezucký 
a Tomáš Fíla. Podle očekávání vsa-
dili na humor, jejich legrácky byly 
osvěžující. Taškařici nejtěžšího kali-
bru, a to doslova, si ovšem připravili 
na primátorku, které při poklepání 
na základní kámen lehké kladívko 
vyměnili za mnohakilogramovou 
ocelovou palici.                               (sk)

Neuvěřitelné devadesáté naroze-
niny oslavila v Domově pro seniory 
na Písečné Anna Křečková. Narodila 
se 5. dubna roku 1919 na Náchodsku, 
kde také strávila své dětství a mlá-
dí. V jedenadvaceti letech dala své 
srdce manželovi Miloši. S ním se od-
stěhovala do Velkých Popovic, kde 
se dvěma narozenými syny žila asi 
5 let. Poté se přestěhovala s rodinou 
do Chomutova, kde pracovala jako 
vychovatelka na učilištním internátě 
a toto povolání pak vykonávala celý 
život. Mezi tím si sice odskočila pra-
covat do mateřské školky, ale radši 
se vrátila zpět na internát. „Člověk 
musí být stále veselý a nikomu nic 
nezávidět,“ odpověděla paní Anna 
na otázku, jaký má recept na dožití 
tak vysokého věku. 

Po smrti manžela zůstala sama. 
„Mojí radostí se stalo hlídání vnou-
čat,“ říká Anna Křečková. Dnes už 
má dokonce čtveřici pravnoučat. 
Do Domova pro seniory na Písečné 
nastoupila před pěti lety. „Jsem tu 
spokojená. Pěkně v klidu si tu na 
stará kolena žiju,“ dodává velmi čilá 
babička. 

Dobrá nálada je receptem na dlouhá léta života

Oslavenkyni přišla popřát k velké-
mu životnímu jubileu náměstkyně 
primátorky Marie Štáfková. „Je až 
neuvěřitelné, jakými životními pří-

běhy lidé projdou, jakou mají v tak 
vysokém věku vitalitu, pro mnohé 
z nás je to inspirující,“ řekla na ad-
resu oslavenkyně Štáfková.         (tb)

Hned několik chovatelských 
úspěchů se podařilo pracovníkům 
Podkrušnohorského zooparku. Po 
více než deseti letech úspěšně uměle 
odchovali pelikána bílého. Na konci 
února se v líhni vylíhl malý pelikán 
za pomoci ošetřovatele Petra Hory, 
který ho doslova vysvobodil z vajíč-
ka. Mládě vážilo pouhých 120 gramů. 
Za necelých šest týdnů se jeho váha 
vyšplhala na více než 5 kg. „Mládě 
krmíme rybami, jejichž velikost 
postupně zvětšujeme,“ řekla mluvčí 
zoo Martina Pelcová. Pelikáni se ro-
dili také přirozenou cestou o měsíc 
později. „Poslední přirozený odchov 
pelikánů bílých se zde podařil před 
více než 20 lety,“ dodává Pelcová. 

V zooparku se s příchodem jara rodí mláďata 

Výtěžek z Reprezentačního ple-
su Statutárního města Chomutova 
ve výši šedesáti tisíc korun získal 
chomutovský Klokánek provozo-
vaný Fondem ohrožených dětí. 
„Peníze použijeme na dovybavení 
naší druhé budovy na Kamenném 
vrchu, kterou nyní rekonstruujeme,“ 
řekla vedoucí chomutovského Klo-
kánku Karin Sobotková. Po celkové 
rekonstrukci by Klokánek mohl mít 
v Chomutově jedenáct bytů a mohl 
tak přijmout pod svá ochranná kří-
dla na čtyřicet dětí. Nyní Klokánek 
v Chomutově provozuje dva byty. 

Klokánek rekonstrukci rozdělil na 
několik etap. „Nyní potřebujeme zís-
kat finanční prostředky na výměnu 
oken, abychom mohli zprovoznit 
první dva byty,“ dodává Sobotková. 
Město Klokánku poskytlo nábytek 
na vybavení kanceláří. Opravy 
objektu na Kamenném vrchu jsou 
před dokončením. Stavební firma 
nyní finišuje opravami veškerých 

Výtěžek z Reprezentačního plesu 
pomůže ohroženým dětem

rozvodů, instalací obkladů a ostat-
ními dokončovacími pracemi. 

Nové prostory Fond ohrožených 
dětí v Chomutově potřebuje jako sůl. 
„Vozíme děti až na Moravu, když se 
vyskytnou v tíživé situaci a musíme 
je u nás okamžitě ubytovat. Velice 
nám chybí takzvaná akutní lůžka,“ 
popisuje situaci Sobotková. 

V opravené budově získá fond 
nejen nové byty pro děti, ale také 
potřebné zázemí, jako je sklad pro 
ošacení, hračky a kočárky, které 
Klokánek sbírá pro své děti, ale 
i děti sociálně slabých rodin. „Nutně 
potřebujeme prostory pro soudem 
nařízený asistovaný styk rodičů 
s dětmi, například po rozvodech 
nebo v případech, kdy jeden z rodi-
čů dítě dlouho nebo nikdy neviděl,“ 
říká Sobotková s tím, že poptávka 
po službách Klokánku a fondu 
ohrožených dětí stále narůstá. Fond 
proto také potřebuje místnosti pro 
sociální práci a kancelář.             (tb)

Chomutov zahájil největší investici ve své historii

Podkrušnohorský zoopark chová 
tento druh pelikánů od roku 1981 
a návštěvníci je i v letošním roce 
budou moci pozorovat na ostrůvku 
uprostřed Kamenného rybníka. 

Jedním z prvních mláďat, která se 
narodila v letošním roce v zooparku, 
je samička takina indického. Na svět 
přišla na konci března. „V současné 
době je s matkou oddělena od stáda. 
Obě mají k dispozici stáj a malý dvo-
rek,“ sdělila mluvčí. Je to druhé na-
rozené mládě v PZOO od roku 2005, 
kdy byl do Chomutova přivezen 
mladý chovný pár takinů indických 
z pražské zoo. Takin indický je za-
řazen v Červené knize ohrožených 
druhů světové fauny.                     (tb)

Chomutovská bytová společnost 
pokračuje ve výměně oken a vcho-
dových dveří. „V současné době 
probíhá druhá etapa výměny oken 
v domech Za Zborovskou u popis-
ných čísel 3607 až 3609 a 3610 až 
3612,“ řekla náměstkyně primátorky 
Marie Štáfková. Nově vzniklá společ-
nost Chomutovská bytová, a.s., tak 
navazuje na činnost zrušeného úse-
ku doplňkové činnosti chomutov-
ského magistrátu, který měl správu 
bytového fondu na starosti. 

Ke konci roku 2008 byla dokonče-
na výměna oken a vchodových dve-
ří v domech v ulici Karolíny Světlé 
v č.p. 3623 až 3629 a v domech v uli-
ci Vršovců č.p. 1101 a 1141. Celkově 

společnost investovala do výměny 
oken a dveří 1,2 milionu korun.

„S ohledem na investiční možnos-
ti jsme vytipovali další tři lokality 
vhodné pro plošnou výměnu stáva-
jících oken za okna plastová. Další 
investiční akce závisí tom, jak se 
bude CHB dařit výběr nájemného,“ 
dodává Štáfková. Nyní jsou uzavřeny 
smlouvy na další tři investiční akce, 
které proběhnou v letošním roce. 
Okna budou vyměněna na domě na-
proti Prioru, v domech v ulicích Za 
Zborovskou a Revoluční. Na tyto akce 
má Chomutovská bytová, a.s., vyčle-
něno téměř čtyři a půl milionu korun. 
Do běžné údržby firma dá letos přes 
šestnáct milionů korun.                   (tb)

Stavba zimního stadionu a trénin-
kové haly bude jednou z největších 
staveb města Chomutova. Luboše 
Peška, předsedy představenstva 
firmy Northstav, která bude stadion 
stavět, jsme požádali o rozhovor. 

Kdy přesně začne výstavba sta-Kdy přesně začne výstavba sta-
dionu?dionu?

 Zítra a pozítří přebíráme stave-
niště. Nejprve se musí stavba přes-
ně zaměřit a provést další přípravné 
práce. Skutečné kopnutí do země se 
odehraje příští týden. 

Jde o obrovskou stavbu, nezatíží Jde o obrovskou stavbu, nezatíží 
nějak stavba život obyvatel v okolí?nějak stavba život obyvatel v okolí?

V areálu kasáren bude probíhat 
běžný stavební ruch. Tomu se nelze 
vyhnout. Přesto se budeme snažit 
dopady stavby minimalizovat. Na-
příklad o víkendech stavební čin-
nost omezíme. Pokud by se zvýšila 
prašnost, vůbec není problémem 
stavbu a její okolí zkrápět. 

A co omezení dopravy v okolí Zad-A co omezení dopravy v okolí Zad-
ních Vinohrad?ních Vinohrad?

Také v této oblasti se budeme sna-
žit vliv stavby omezit. Je pravdou, 
že ze staveniště a na něj bude jezdit 
hodně nákladních automobilů s ma-
teriálem. Naší snahou bude vytvořit 
takový harmonogram prací, aby 
zvýšená doprava na stavbu nezasa-
hovala do dopravních špiček. 

Co je největším rizikem této stav-Co je největším rizikem této stav-
by stadionu?by stadionu?

Dlouhá zima, která by zastavila 
stavební práce. Stadion je velkou 
stavbou, která ale není až tak složi-
tá. Proto se nemusíme bát zpoždění 
kvůli náročným technologiím. Do 
začátku zimy musí být stadion pod 
střechou.                                           (tb)

Stavitel stadionu 
má obavy ze zimy

Chomutovští hokejisté ukázali, co umí na umělé ledové ploše.        (foto:  sk)

Chomutovská bytová pokračuje ve výměně oken

Město Chomutov uspělo se žádostí 
o dotaci se svým projektem Integro-
vaný plán rozvoje města – Sídliště, 
místo pro život z Integrovaného 
operačního programu. Ministerstvo 
pro místní rozvoj rozdělilo 192,5 
milionu euro. Chomutov může zís-
kat 6,5 milionu euro. To představuje 
zhruba 170 milionů korun. Město 
a sdružení vlastníků bytových jed-
notek do projektů vloží 96 milionů 
korun. Celkový objem prostředků, 
které by měly být vloženy do IPRM 
– Sídliště místo pro život, je 266 mi-
lionů korun. Chomutov získal jednu 
z nejvyšších dotací. „Další úspěch 
Chomutova v získávání evropských 
peněz pomůže především lidem 

Město má dalších 170 milionů z EU na sídliště
v sídlištích. Snahou města je, aby se 
v nich život podstatně zlepšil,“ řekla 
primátorka Ivana Řápková. 

Město plánuje vystavět kruhový 
objezd na křižovatce mezi sídlišti 
Březenecká a Kamenná, upravit pro-
stranství v okolí Kulturního domu 
Zahradní. Zrekonstruují se ulice 
Kyjická, Dřínovská, Hutnická. Re-
konstrukcí projdou sportoviště pro 
děti na sídlištích Kamenná, Zahradní 
a Písečná. Vybuduje se další část ka-
merového systému. 

Do projektu je předběžně zapoje-
no 20 sdružení vlastníků jednotek. 
Ta se do projektu přihlásila s opra-
vami fasád, výtahů, střeh a dalšími 
rekonstrukcemi jejich domů.      (tb)

Na zahájení výstavby zimního stadionu přišly na dva tisíce lidí.     (foto: tb)
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Nejlepší dětské divadelní soubory 
a recitační kolektivy Ústeckého kra-
je se už popáté v řadě představily 
v Městském divadle v Chomutově. 
Před přísnou porotou a dobře se 
bavícím publikem tvořeným pře-
vážně chomutovskými školáky se 
o postup do celostátního kola Dět-
ské scény utkalo jedenáct divadel-
ních a osm recitačních skupin. „Mám 
radost z toho, že čtyři divadelní sou-
bory jsou z Chomutovska,“ vyzdvihl 
účast kolektivů chomutovských 
Základních škol ve Školní ulici, na 
Písečné, Základní školy ve Vejprtech 
a kadaňského Divadla Navenek Jo-
sef Griml, garant krajské přehlídky 
a člen poroty. Nicméně dodal, že 
porota jako nejzdařilejší výkony 
ohodnotila a pro národní přehlídku 
v Turnově doporučila dvě představe-
ní Základní školy Na Stráni v Děčíně, 
hříčku druháků na motivy anglické 
písničky We are Indians a muzi-
kál deváťáků Škola, ach jo, škola… 
„Smekám před všemi kantory, kteří 
se s dětmi divadlu věnují, protože 
vím, jak náročná je to práce,“ ocenil 
přínos kolegů Josef Griml, učitel 
pořádající Základní školy v ulici 
Akademika Heyrovského. Spolu s ní 
krajskou Dětskou scénu připravily 

Chomutovsko v Dětské scéně reprezentovaly čtyři soubory

Diváci se výborně bavili při pohádce O zlobivé Barče, kterou s plným nasa-
zením zahráli žáci ZŠ na Písečné.                                                                (foto: sk)

také Dům dětí a mládeže a Správa 
kulturních zařízení Chomutov. 

Letos v Chomutově vystoupilo 
okolo tří stovek dětí, celkem za pět 
ročníků už 1 250 účinkujících. K těm 
je potřeba připočíst ještě další zruba 

stovku žáků, kteří se představí ve 
druhé části Dětské scény, soutěži 
nejlepších sólových recitátorů Ústec-
kého kraje. Ta v Chomutově proběh-
ne 18. dubna ve Středisku knihovnic-
kých a kulturních služeb.               (sk)

25. – 26. 4. 10:00 – 17:0025. – 26. 4. 10:00 – 17:00
•          ZLATÉ ČASY POD BUŘINKOUZLATÉ ČASY POD BUŘINKOU - jarmark s programem na náměstí 1. máje
        Prohlídky městské věže netradiční formou, tradiční krušnohorské pokrmy, 

pouťový kabaret, soutěže pro děti, dobytčí trh, podomní prodej, kolotoč, Cir-
kus Berto, Čupr Báby, silák Fiodor, spolek Domovina a TŠ Stardance Chomu-
tov, Divadlo Bída, ekvilibrista a kouzelník Rudi, medvědář Eda, Chomutovské 
divadlo Pohoda, DNO, hudební skupina Těžká pára, fakírské duo In Flamenus, 
taneční skupina Harja, podskalák Standa 

25. 4. 10:0025. 4. 10:00 
•          FOLKLÓRNÍ DOPOLEDNE SE SOUBORY KRUŠNOHOR A JIRKOVÁKFOLKLÓRNÍ DOPOLEDNE SE SOUBORY KRUŠNOHOR A JIRKOVÁK – atrium SKKS

25. 4. 11:00 25. 4. 11:00 
•          SRAZ HISTORICKÝCH VOZIDELSRAZ HISTORICKÝCH VOZIDEL – parkoviště Severočeských dolů a.s.

 25.4. 15:00  25.4. 15:00 
•          ROCKOVÉ ODPOLEDNE - APRIL OPEN AIR 2009ROCKOVÉ ODPOLEDNE - APRIL OPEN AIR 2009 - atrium SKKS
        – vystoupí hudební skupiny: Whisperin of soul, Quite Quiet, CZ-menu (Eržika 

a Míra Vorlíček), Mean on eyes, Noční klid, Spath) 

26. 4. 13:30 26. 4. 13:30 
•          SOUTĚŽ DRUŽSTEV – CECHŮ „O ZLATOU BUŘINKU“SOUTĚŽ DRUŽSTEV – CECHŮ „O ZLATOU BUŘINKU“ pod vedením radních

náměstí 1. máje

26. 4. 14:3026. 4. 14:30
•          POKUS O REKORD „CO NEJVÍCE LIDÍ V BUŘINCE NA JEDNOM MÍSTĚ“ POKUS O REKORD „CO NEJVÍCE LIDÍ V BUŘINCE NA JEDNOM MÍSTĚ“  

náměstí 1. máje

28. 4. 8:00 – 17:00 28. 4. 8:00 – 17:00 
•          DEN PLNÝ SPORTUDEN PLNÝ SPORTU – sportoviště ZŠ a SSZ Chomutov s.r.o.
        - sálová kopaná, atletika dívek, chlapců a plavání žáků základních škol

29.4 10:00 29.4 10:00 
•          MALUJEME PRO RADOSTMALUJEME PRO RADOST – malování dětí mateřských škol v městském parku

29.4. 19:0029.4. 19:00
•          JARNÍ TRUBKOVÝ KONCERT – BOŘIVOJ ČECHJARNÍ TRUBKOVÝ KONCERT – BOŘIVOJ ČECH – kostel sv. Ignáce

30. 4. 20:00 30. 4. 20:00 
•          SLET ČARODĚJNIC – LAMPIONOVÝ PRŮVOD SLET ČARODĚJNIC – LAMPIONOVÝ PRŮVOD – sraz u divadla, průvod směr 

letní kino – čarodějnické pohádky, hudební skupina Makovec, opékání buřtů

1. 5. 10:00 – 12:001. 5. 10:00 – 12:00
•          PŘEHLÍDKA MAŽORETKOVÝCH SKUPIN TŠ STARDANCEPŘEHLÍDKA MAŽORETKOVÝCH SKUPIN TŠ STARDANCE – náměstí 1. máje 

1. 5. 13:00 – 18:001. 5. 13:00 – 18:00
•          CHOMUTOVSKÝ DRAGON CUP – O POHÁR PRIMÁTORKY MĚSTA CHOMUTOVA CHOMUTOVSKÝ DRAGON CUP – O POHÁR PRIMÁTORKY MĚSTA CHOMUTOVA 

–  1. závod dračích lodí firemních posádek na Kamencovém jezeře

1. 5. 19:00 – 24:001. 5. 19:00 – 24:00
•          DRAGON FEST DRAGON FEST - vyhodnocení posádek dračích lodí, hudební večer, kde vy-

stoupí Makovec, bubenický soubor ZUŠ Oklep, Rapanui, CV Relax, host večera Josef 
Alois Náhlovský a Josef Mladý  – Letní scéna Banda Kamencové jezero

Projekt je realizován 
za fi nanční podpory 
Ústeckého kraje

Generální sponzor: Severočeské doly a.s. ChomutovGenerální sponzor: Severočeské doly a.s. Chomutov

Než na bývalém Žižkově náměstí 
mohla začít vyrůstat nákupní ga-
lerie s bytovým domem, činili se 
na ploše pracovníci Ústavu arche-
ologické památkové péče severozá-
padních Čech v Mostě. Výsledky své 
třičtvrtěroční mravenčí práce teď 
ve spolupráci s Oblastním muzeem 
v Chomutově předkládají veřejnosti 
v kostele svaté Kateřiny.

Výstava Zapomenutá tvář města 
ukazuje všechny významné i laicky 
atraktivní předměty nalezené na 
místě, které bylo osídleno nepřetrži-
tě od samých počátků historie měs-
ta, tedy od první poloviny 13. století. 
Autor výstavy a jeden z vedoucích 
výzkumu v Chomutově Milan Sýko-
ra říká: „Chtěli jsme vyvolat diskuzi, 
zaměřit se na ožehavá témata, ale 
i přiblížit život tehdejších obyvatel 
Chomutova, ukázat, že přestože 
nás oddělují stovky let, tak spous-
tu věcí máme společných.“ Mezi 
exponáty jsou tak předměty běžné 
denní potřeby, jako různá jídelní 
keramika, části oděvů nebo hračky. 
Dá se z nich vyčíst, že díky čilým 
stykům se Saskem si chomutovští 
měšťané žili nad obvyklé poměry. 
Špičkovou úroveň odvedené práce 
a často i saský rukopis vykazují také 
vystavené architektonické prvky, 
například střední část renesanční-
ho schodiště nebo bohatě zdobený 
kamenný sloupek. Svým rozměrem 
ale všem vystaveným předmětům 
vévodí plechový dvouhlavý orel, 
který si v době vyzvednutí ze země 

Výstava odhaluje zapomenutou tvář města

získal značnou mediální pozornost. 
„Nejcennější nález to není, přesto 
jsme pochopitelně z něj měli velkou 
radost. Jedná se o habsburského 
orla se znakem rodu na prsou. Patr-
ně byl umístěn na budově nějakého 
c.k. úřadu,“ podotkl Milan Sýkora, 
kterému s instalací výstavy pomá-
hala Helena Jonášová. Jak dodal, na 
výstavu se dostal jen zlomek nale-
zených předmětů. „Je toho hodně 

Návrat do srpna loňského roku. Archeologický průzkum Žižkova náměstí je 
v plném proudu.                                                                                                (foto: sk) 

a nešlo vystavit všechno. Snažili 
jsme se ukázat to, co je koukatel-
né a co se nám podařilo slepit do 
nějakých relativně celých tvarů.“ 
Výstava Zapomenutá tvář města 
v kostele svaté Kateřiny potrvá do 
28. dubna. O archeologickém výzku-
mu v Chomutově jsme si s Milanem 
Sýkorou povídali obšírněji, proto do 
příštího čísla CHN s ním připravíme 
rozhovor.                                           (sk)

Chomutov se tuto sobotu opět Chomutov se tuto sobotu opět 
připojí k oslavě Mezinárodního dne připojí k oslavě Mezinárodního dne 
památek a sídelpamátek a sídel a všechny architek-
tonické a kulturní památky a muzejní 
a galerijní expozice na území města 
zdarma zpřístupní veřejnosti. Volný 
vstup platí od 9 do 17 hodin, jen 
kostel Nanebevzetí Panny Marie bude 
otevřen až od 11 a kostel sv. Barbory 
pouze od 13 do 15 hodin.

Nadějná bluecoreová skupina Nadějná bluecoreová skupina 
X-Left to Die pouští do světa první X-Left to Die pouští do světa první 
oficiální CDoficiální CD nazvané Potešma, které 
se jim podařilo nahrát po vítězství 
v soutěži Rocková liga. Křest proběh-
ne v sobotu 2. května od 20 hodin v 
Kulisárně u divadla, hostem budou 
spřízněné bandy Bahrainn z Klášter-
ce nad Ohří a Hot Pants z Kadaně.

Pod dohledem náměstka primá-Pod dohledem náměstka primá-
tora Jana Řeháka byly rozpečetěny tora Jana Řeháka byly rozpečetěny 
kasičky Velikonoční sbírky pro hu-kasičky Velikonoční sbírky pro hu-
manitární organizaci ADRA.manitární organizaci ADRA. Po se-
čtení vyšlo najevo, že studenti SZŠ 
dokázali mezi obyvateli Chomutova 
vybrat 12 960 korun. To je víc než 
loni, ale jen necelá polovina rekord-
ní částky z předchozích let. 

Švédsko-norská metalová ka-Švédsko-norská metalová ka-
pela Clawfinger odehraje v rámci pela Clawfinger odehraje v rámci 
turné jediný koncert v Česku,turné jediný koncert v Česku, a to 
25. dubna od 20 hodin v kadaňském 
Orfeu. Kapele proslulé politickými, 
sociálními a antirasistickými texty 
budou předskakovat havlíčkobrod-
ští Pop-Porn.                                      (sk)

DIVADLODIVADLO
•        20. 4. ESKYMÁK Z AMSTERODAMU. 20. 4. ESKYMÁK Z AMSTERODAMU. Divadelní představení komedie. Měst-

ské divadlo od 19.00 hodin.
•        26. 4. HONZA NEBOJSA.26. 4. HONZA NEBOJSA. Nedělní pohádka pro děti a rodiče. Kulturní dům 

na Zahradní od 15.00 hod.
•        29. 4. PETROLEJOVÉ LAMPY.29. 4. PETROLEJOVÉ LAMPY. Divadelní představení. Městské divadlo od 

19.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY
•        29. 4. JARNÍ TRUBKOVÝ KONCERT – BOŘIVOJ ČECH.29. 4. JARNÍ TRUBKOVÝ KONCERT – BOŘIVOJ ČECH. Kostel sv. Ignáce od 

19.00 hod.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
•        16. 4. LADIES PARTY.16. 4. LADIES PARTY. Erotická show skupiny The Rangers pro dámy. Kul-

turní dům na Zahradní od 19.00 hod.
•        22. 4. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. 22. 4. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na 

Zahradní od 17.00 hod.

VÝSTAVYVÝSTAVY
•        ZAPOMENUTÁ TVÁŘ MĚSTA. ZAPOMENUTÁ TVÁŘ MĚSTA. Výsledky archeologického průzkumu Žižko-

va náměstí. Výstava v kostele sv. Kateřiny potrvá do 28. 4. 
•        MALÍŘ GUSTAV ZINDEL.MALÍŘ GUSTAV ZINDEL. Život a dílo významného malíře Krušnohoří. 

Výstava v muzejních prostorách na historické radnici potrvá do 13. 6. 
•        JIŘÍ KOLBABA – FOTOGRAFIE.JIŘÍ KOLBABA – FOTOGRAFIE. Galerie Špejchar, výstava potrvá do 25. 4. 
•        ŽIVOT S. PRCHLÍKOVÉ - OBRAZY.ŽIVOT S. PRCHLÍKOVÉ - OBRAZY. Galerie Lurago, výstava potrvá do 29. 4. 
•    JAN ŠTĚCHOVSKÝ – KRESBY PRO RADOST.JAN ŠTĚCHOVSKÝ – KRESBY PRO RADOST. Výstavní síň knihovny, výstava 

potrvá do 30. 4.
•    J. KŘIVANCOVÁ – SOCHY, KRESBY.J. KŘIVANCOVÁ – SOCHY, KRESBY. Kostel sv. Ignáce, výstava potrvá do 31. 5.
•        JITKA DOČKALOVÁ, VÁCLAV LAHMER – POHLEDY (NE)VŠEDNÍ. JITKA DOČKALOVÁ, VÁCLAV LAHMER – POHLEDY (NE)VŠEDNÍ. Fotografie 

v galerii na schodech v SKKS, výstava potrvá do 30. 6. 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V JIRÁSKOVĚ ULICIDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V JIRÁSKOVĚ ULICI
•        21. 4. DEN ZEMĚ. 21. 4. DEN ZEMĚ. Přírodovědné soutěže, hádanky, poznávačky, přehlídka do-

mácích mazlíčků. DDM od 15.00 hod. Kompletní program na www.ddmcv.cz.

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).

jednou ranoujednou ranou44

             16. 4.   P100: SEDM SAMURAJŮ. P100: SEDM SAMURAJŮ. Drama, Japonsko. Od 18.00 hod.
             17. 4.   STRÁŽCI – WATCHMEN.STRÁŽCI – WATCHMEN. Akční sci-fi, Velká Británie.
 18. –   19. 4.   PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI.PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI. Animovaná komedie, USA. Od 17.00 hod.
 18. –   19. 4.   HLÍDAČ Č. 47. HLÍDAČ Č. 47. Drama, ČR.
 20. –   22. 4.   VALKÝRA.VALKÝRA. Drama, USA.
 23. –   26. 4.   VÉVODKYNĚ.VÉVODKYNĚ. Historické drama, Velká Británie, Itálie, Francie, Dánsko. 
             27. 4.   VÝMĚNA.VÝMĚNA. Drama, USA.
 28. –   29. 4.   MARLEY A JÁ. MARLEY A JÁ. Rodinná komedie, USA.
             30. 4.   DREAMGIRLS.DREAMGIRLS. Muzikál/drama, USA.
               1. 5.   MÁJ. MÁJ. Love story, ČR.
   2. –     3. 5.   MILIONÁŘ Z CHATRČE.MILIONÁŘ Z CHATRČE. Romantické drama, Velká Británie, USA.

Milým vytržením z pracovních po-
vinností bylo pro primátorku Ivanu 
Řápkovou (na dolním snímku), oba 
její náměstky a řadu zaměstnanců 
magistrátu tradiční Vítání jara, se 
kterým na historickou radnici přišly 
děti z Mateřské školy v Chomutově. 
Divákům předvedly výpravnou zhu-
debnělou legendu o Kamencovém 
jezeře a poté přednesly pásmo ve-
likonočních říkanek. Jako každý rok 
se také spolu se svými učitelkami 
postaraly o půvabnou jarní výzdobu 
Rytířského sálu radnice. Za obojí je 
vrcholní představitelé města odmě-
nili sladkostmi.                                 (sk) 

Už jen pár dní zbývá do letošních Chomutovských slavností, které budou mít 
prvorepublikový ráz. Ve stejném duchu je vyhlášen i pokus o zápis do české verze 
Guinnessovy knihy rekordů. Předchozí dva pokusy se solí a dobovým oblečením 
uspěly, teď má Chomutov šanci vstoupit mezi rekordmany v disciplíně „co nejvíc 
lidí v buřince na jenom místě“. A není přitom třeba prohledávat zaprášené kufry na 
půdách. Repliky buřinek se dají už nyní zakoupit v Městském informačním centru 
v Chelčického ulici, k mání budou i přímo při slavnostech. Shromáždění lidí v bu-
řinkách a jejich sčítání proběhne v neděli od 14.30 hodin.  (sk) 

Ozdobíme Chomutovské slavnosti rekordem?
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Ceník plošné inzerce: 20 Kč/cm2 nebo 30 Kč/cm2 + 19 % DPH
Sídlo redakce: historická radnice, nově kancelář č. 29, přístup z nám. 1. máje.

Po a St: 8.00 – 17.00 hod., Út, Čt, Pá: 8.00 – 14.30 hod. Tel.: 474 637 444 nebo 474 637 433. E–mail: s.kral@chomutov–mesto.cz.

Uzávěrka inzertních stran dalšího čísla CHN: 29. 4. v 10 hod.

BYTY NA SVÉ POMOC
– oprava bytu na vlast ní náklady

D ne 12 . 5 . 2009 v 1 5 .00 hod i n se koná v za sedac í m í stnosti č . 1 01 v 1 .  patře b u dov y M ag i strátu města C hom utova , 
Zborovs ká 4602 veřej né v ýběrové řízen í ( dá l e jen V VŘ ) by tů na op ravu na vla stn í ná klady.

Reg istrace zájemců o by t na svépomoc se koná d ne  12 . 5 . 2009 v době od 12 . 30 hod . do 14 . 30 hod .  v s íd le společnosti 
C H O M UTOVS K Á BYTOVÁ a . s . ,  Křiž í kova 1 098/ 6, C hom utov (za prů mys lovou š ko lou )

Zájemci o z ís kán í by tu formou V VŘ jsou povi n n i ,  ved le povi n ností uvedených v č l .  4 „ Pravidel pro pronaj í mán í by tů v majetku 
s po lečnosti “,  p ř i  reg istraci p řed ložit p latný občans ký prů kaz a pot vrzen í peněžn í ho ústavu o zap lacen í d ražeb n í j istot y ve v ýš i 
1 0 % v y vo lávací ceny by tu .
I nformace : 474 721 233 – p. E l i sová

Č í s l o ú čt u - 21 034802 37/ 01 00, va ri a b i l n í sym bo l – 2 2 2 21 2 05 , s pec i fi c ký sym bo l – rod né č í s l o

ad resa Č. p. /č. b. vel i kost Vy vo lávac í cena N á klady na op ravu

Poděb radova 1308/ 7 1 +1 14 570 Kč 84 9 0 0 Kč

Nám . D r.  Beneše 3836/ 5 1 +1 1 0 770 Kč 183 30 0 Kč

Nám . D r.  Beneše 3836/ 6 1 + 2 14 550 Kč 221 30 0 Kč

Leg ionářs ká 3878/12 1 + 2 1 5 320 Kč 142 9 0 0 Kč

Ško l n í 3635/ 8 1 + 2 1 5 520 Kč 247 70 0 Kč

N a Pří kopech 3817/ 3 1 + 2 1 6 4 30 Kč 24 5 40 0 Kč

Za Zborovs kou 3611 / 7 1 + 2 1 5 2 1 0 Kč 246 70 0 Kč

Za Zborovs kou 36 03/ 7 1 + 2 1 5 4 50 Kč 135 1 0 0 Kč

S po řická 381 9/ 6 1 + 3 1 8 61 0 Kč 208 0 0 0 Kč

Pionýrů 3875/4 1 + 3 1 8 31 0 Kč 2 1 0 20 0 Kč

Proh l íd ky na bízených bytů u možn í Domovn í s práva QAR K - u l .  Na Běl id le tel . :  474 651 163 , 474 624 124

ProdejProdej
• Prodám kočárek • Prodám kočárek trojkombinace, 

tmavě modrý, po jednom dítěti, vč. 
tašky na miminko a tašky na rukojeť. 
Cena 1 000 Kč. Tel. 728 345 385

• Prodám bílý rohový sprchový • Prodám bílý rohový sprchový 
koutkout 90 x 90 cm, cena 1 500 Kč. 
Tel. 602 435 616.

• Prodám vlašské ořechy,• Prodám vlašské ořechy, 
celé i vyloupané, velmi chutné. 
Tel. 605 806 665.

• Prodám Volvo V40TDi, • Prodám Volvo V40TDi, klima, 
alu. kola, tažné zař., centrál, vše 
v elektr. Super stav, r. v. 1998, 
cena 92 000 Kč (sleva možná). 
Tel. 605 161 727.

• Prodám kuch. linku,• Prodám kuch. linku, velmi pěkná, 
zak. práce, variabilní sed. soupravu, 
rok starý koberec, hnědé a medové 
barvy, pěkný. Tel. 728 627 134.

• Prodám zahradu• Prodám zahradu se zděnou cha-
tou z důvodu nemoci. Cena dohodou. 
Tel. 721 974 211.

• Vířivou a masážní vaničku.• Vířivou a masážní vaničku. Má 
tři funkce, nová. Prodám za 300 Kč. 
Volat, ne SMS. Tel. 605 704 239.

• Prodám válendu s úložným pro-• Prodám válendu s úložným pro-
storem,storem, levně. Kožený pánský kabát 
na 180 cm výšku, také levně. Volat 
večer. Tel. 603 343 412.

• Prodám sat. parabolu,• Prodám sat. parabolu, novou, 
průměr 80 cm včetně LNB a držáku 
za 550 Kč, sleva možná. Spěchá. 
Tel. 728 997 604.

• Prodám aut. pračku na 5 kg• Prodám aut. pračku na 5 kg prá-
dla, italská, funkční, jako nová, za 
1 500 Kč. Dále pípu s dvěma kohouty 

za 3 000 Kč, dvě narážečky, 1 na zá-
vit, 1 šroubovací. Tel. 606 208 801.

• Prodám na Škodu Felicia• Prodám na Škodu Felicia letní 
pláště na plech. disku 5 ks, střešní no-
sič, sněhové řetězy. Tel. 607 155 671.

• Prodám Citröen ZX 14i,• Prodám Citröen ZX 14i, r. v. 
1991, po GO, vyměněný olej, cen-
trál, el. střešní okno, zimní pneu, 
TK do 10/2009. Cena 10 000 Kč. 
Tel. 731 026 345.

• Prodám ekologický malý ruční • Prodám ekologický malý ruční 
bezsáčkový vysavač,bezsáčkový vysavač, nový, v záru-
ce. Postele, auto, sedací soupravy. 
Tel. 775 231 207.

• Prodám digitální fotoaparát Ni-• Prodám digitální fotoaparát Ni-
kon Coolpix 2000kon Coolpix 2000 včetně příslušen-
ství. Cena 500 Kč. Tel. 605 705 855.

• Prodám kočárek zn. DORJAN,• Prodám kočárek zn. DORJAN, 
červeno-béžové barvy, trojkombi-
nace, velká nafukovací kola, velmi 
dobrý stav, málo používaný. Cena 
4 200 Kč. Tel. 602 408 481.

• Prodám dětské kopačky• Prodám dětské kopačky 
zn. ADIDAS, velikost 31, černé, ko-
žené, velmi málo používané. Cena 
500 Kč. Tel. 602 408 481.

• Prodám levně lednici Minsk• Prodám levně lednici Minsk 
s mrazákem, spolehlivá. Za 700 Kč, 
dohoda. Tel. 739 551 232.

• Prodám válendu,• Prodám válendu, úložný prostor, 
pružinová matrace, rok stará, cena 
1 300 Kč. Tel. 731 284 963.

• Prodám auto veterána Renault • Prodám auto veterána Renault 
4F6, rok výroby 1985 a 1983, oba 
na číslech s doklady, t. č. deposit, 
pojízdný jeden, druhý časem zpo-
jízdním (drobné úpravy). Oba kupé 

a zamykání volantu. Cenu nabíd-
něte, prodám nejvyšší nabídce. 
Tel. 723 729 832, Po – Pá 9 – 17 hod.

• Prodám Fiat Cinquecento,• Prodám Fiat Cinquecento, r. v. 
1994, bílý, hezký, dobrý stav. Cena 
15 000 Kč. Tel. 607 229 153.

• Škoda Felicia 1.3 LX• Škoda Felicia 1.3 LX trvale ga-
rážovaná, 1. majitel, TK do r. 2011. 
Tel. 723 327 344.

• Prodám minibike 50 cross.• Prodám minibike 50 cross. Cena 
4 500 Kč. Tel. 607 229 153.

• Prodám hydraulické zvedáky• Prodám hydraulické zvedáky 
na auto, jednopístový 3T za 250 
Kč, dvoupístový 8T za 500 Kč. 
Tel. 732 732 343.

BydleníBydlení

• Prodám byt v os. vlast. • Prodám byt v os. vlast. o veli-
kosti 1+1 v ul. Dřínovská, Chomutov. 
Tel. 605 315 548.

• Prodám byt v os. vlastnictví • Prodám byt v os. vlastnictví 
o velikosti 2+1 velký na sídlišti Březe-
necká. Dům zateplen, plastová okna, 
běžné úpravy. Tel. 605 315 548.

• Prodám dům na bydlení • Prodám dům na bydlení na Ne-
chranicích, Lomazice – Dubina. Elek-
třina, voda. Tel. 604 625 212.

• Vyměním státní byt 1+1 v Pra-• Vyměním státní byt 1+1 v Pra-
ze ze 5 za státní byt v Chomutově. 
Tel. 607 673 680.

• Pronajmu byt 1+1, Jirkov,• Pronajmu byt 1+1, Jirkov, ul. 
SNP, solventní a slušní zájemci. Cena 
6 500 Kč včetně energie, kauce 
12 000 Kč. Tel. 607 646 099.

• Hledáme pronájem bytu 1+1• Hledáme pronájem bytu 1+1 
v centru CV. Levně, spěchá. Tel. 725 
513 190.

Razítko
Ano! 
Vaše nové moderní razítko vyrobíme, 
než si u nás vypijete kávu. S naší 

připravíme za pouhých 10 minut! 

Kostnická 4103, Chomutov
tel.: 474 624 434, 773 110 001
www.sopko.cz

v e l k o p l o š n ý  t i s k         v ý ro b a  re k l a m y         t i s k o v i n y         g r a f i k a   

Inspirujte se.
Kompletní portfolio reklamních 
služeb naleznete na našich webových 
stránkách www.sopko.cz
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Nepropásněte dotační BOOM!

Zateplete se STOMIXem
svůj dům!
Jste majitelé rodinného domu a trápí Vás každoročně 
se zvyšující ceny energií na vytápění?
Využijte státní dotace pro rok 2009 na zateplení 
Vašeho domu!

Sleva 15% 
při odběru celého vnějšího tepelně izolačního 
kontaktního systému stomixTherm®alfa nebo 
stomixTherm®beta

ZDARMA:
• Poradenství přímo v místě stavby
• Předběžná kalkulace nákladů na zateplení
• Servisní dohled nad prováděním prací
• Doprava materiálu (při odběru nad 48 000,-Kč)

Zavolejte a ušetříte!

STOMIX Děčín, s.r.o.
Dělnická 691, 405 02  Děčín 6
tel./fax: 412 540 912

www.stomix.cz

Pozemky
v Chomutově
u Globusu

Více na www.adaz.eu

Pozemky jsou rovinaté,

vzdálené 800 metrů

od školy a školky, 1000m

od nákupního centra Globus,

400m od autobusové zastávky

městské hromadné dopravy.

Parcely od 192 do 1400 m
2

Telefon 733 133 228

rok správy
My Vám nabízíme

ZDARMA!
+ jednu revizi plynu a elektro také ZDARMA!

Vašeho domu
Tak na co ještě  čekáte?
Pokud s námi Vaše společenství vlastníků bytových jednotek uzavře smlouvu na správu Vašeho domu,

získáte 1 rok komplexní správy ZDARMA a k tomu ZDARMA jednu revizi plynu a elektro. 

Po uplynutí této doby zaplatíte měsíčně za jednu bytovou jednotku POUZE 99,- Kč bez DPH. Neváhejte a rozhodněte se včas! 

Se změnou správce Vám naši pracovníci pomohou a vyřízení všech náležitostí pro Vás samozřejmě provedeme zcela zdarma. 

Víte, že platíte 
každý měsíc za správu 

Vašeho bytu v rámci 
společenství vlastníkůjednotek?

volejte 800 260 300 www.mestskaenergie.cz    info@mestskaenergie.cz

servis, pronájem a prodej kancelářské a výpočetní techniky

Jediný místní autorizovaný partner společnosti
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• Prodám byt větší 1+1,• Prodám byt větší 1+1, Jirkov, ul. 
SNP, zateplený, plast. okna, zděné jádro, 
kam. systém, čistý vchod. Cena k jedná-
ní 300 000 Kč. Tel. 607 646 099.

• Pronajmu garsonku v CV • Pronajmu garsonku v CV - Horní 
Ves, cena dohodou. Tel. 382 336 699.

• Prodám byt v OV 4+1 v CV• Prodám byt v OV 4+1 v CV na 
Kamenné, výjezd k zooparku. Volný 
od 1. 5. 2009, za 600 000 Kč + převod. 
poplatky. Tel. 777 110 499.

• Prodám chalupu 2 x 2+1• Prodám chalupu 2 x 2+1 vč. zaří-
zení ve Vejprtech. Vhodné i k trvalé-
mu bydlení. Tel. 725 223 006.

• Pronajmu od května byt 3+1• Pronajmu od května byt 3+1 v CV, 
po rekonstrukci, MHD, škola a obcho-
dy v těsné blízkosti. Cena 7 000 Kč. 
Tel. 725 649 519.

• Hledáme pro německé kli-• Hledáme pro německé kli-
enty důmenty dům v okolí Chomutova. 
Tel. 724 657 421.

• Podnikatelka koupí byt 2+1• Podnikatelka koupí byt 2+1 nebo 
3+1. Tel. 728 255 237.

• Prodám byt v osobním vlastnictví • Prodám byt v osobním vlastnictví 
3+1+2 3+1+2 lodžie – 1 zasklená, ul. Březe-
necká – experiment. Plastová okna, 
zateplený, se zařízením. Cena doho-
dou, RK nevolat. Tel. 720 573 267.

• Prodám garsonku s balkonem • Prodám garsonku s balkonem 
v OV v CV u Jitřenky. Plast. okno, 
sklep, nová fasáda, volná od 1. 7. 2009. 
Nabídněte. Tel. 606 323 822.

• Prodám RD 4+1• Prodám RD 4+1 v CV na Zá-
tiší. Přímý prodej – RK nevolat! 
Tel. 777 684 946, po 14. hod.

• Nabízím byt 2+1 • Nabízím byt 2+1 v centru měs-
ta. Jedná se o cihlový byt před 
rekonstrukcí. Cena 500 000 Kč. 
Tel. 777 660 020, po 18. hod.

• Prodám garsonku• Prodám garsonku na Březenecké 
– experiment. Tel. 605 168 012.

• Prodám rod. domek 6+1• Prodám rod. domek 6+1, velká ga-
ráž, zahrada, bazén. Odhad 2 860 000 
Kč. Možnost podnikání. Dohoda jistá, 
v dubnu sleva 10 %. Tel. 775 977 684.

• Prodám byt 2+1• Prodám byt 2+1 s balkonem na 
Dehtochemě. Nová plastová okna. Tel. 
777 282 333.

• Prodám stavební parcelu• Prodám stavební parcelu v CV, 
příjemné prostředí u lesa. Rozloha 
1 000 – 1 600 m2. Tel. 603 341 832.

• Pronajmu byty v CV.• Pronajmu byty v CV. Dlouhodobě. 
Tel. 606 923 620.

• Hledám pronájem bytu 1+1,• Hledám pronájem bytu 1+1, 
lokalita Zahradní, Písečná, Jirkov. 
Tel. 604 737 990.

• Zájemci z Holandska koupí dům• Zájemci z Holandska koupí dům 
v Chomutově a okolí. Tel. 721 992 567.

• Prodám byt• Prodám byt v centru Chomutova. 
Tel. 724 657 425.

• Pronajmu byt 2+kk v CV,• Pronajmu byt 2+kk v CV, v blíz-
kosti nemocnice. Částečně zařízený, 

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
možno ihned. Nájem 9 000 Kč včetně 
poplatků + kauce. Tel. 737 410 320.

• Prodám rodinný dům• Prodám rodinný dům se zahradou 
a garáží v Místě u Chomutova, cena 
1 500 000 Kč. Tel. 724 657 407.

• Vyměním zrekonstruovaný byt • Vyměním zrekonstruovaný byt 
4+1+B za menší RD. Tel. 733 155 557.

• Prodám byt 2+1 • Prodám byt 2+1 v osobním vlast-
nictví v centru Chomutova. Jedná se 
o cihlový byt v původním stavu (par-
ketové podlahy) před rekonstrukcí. 
Topení plynem a krbovými kamny. 
Parkování na vlastním pozemku 
s možností postavení garáže. Volný po 
1. dubnu 2009. Tel. 777 605 613.

• Prodám byt v osobním vlastnic- Prodám byt v osobním vlastnic-
tví 4+1+Ltví 4+1+L na Hutnické v Chomutově. 
Byt je z větší části po rekonstrukci, 
plastová okna, nové koupelnové 
jádro, nové dlažby, nové stropy, pod-
lahy, v obývacím pokoji a na chodbě 
minerální stropy. Přípojka na inter-
net, pevná linka, kabelová televize. 
Ne realitní kancelář. Cena dohodou. 
Tel. 720 300 992.

OstatníOstatní

• Muž 67 let, 70/172 hledá ženu• Muž 67 let, 70/172 hledá ženu 
k vážnému seznámení, nekuř., abstin., 
nefet. k založení rodiny, z Jirkova, 
Chomutova nebo blízkého okolí, 

s vlastním bytem, 1 bejby nevadí, 
s pochopením pro mé hobby. Doporu-
čení nebo tip na ženu po svatbě odmě-
ním dle dohody. Tel. 723 729 832, Po 
– Pá 9 – 17 hod.

• Koupím garáž v Chomutově,• Koupím garáž v Chomutově, ve 
středu města na vlastním pozemku. 
Děkuji za nabídky. Tel. 728 766 628.

• Pronajmu dlouhodobě garáž • Pronajmu dlouhodobě garáž bez 
elektřiny pod a nad hřbitovem v Chomu-
tově. E-mail: cen.janik@centrum.cz.

• Koupím zahrádku• Koupím zahrádku v Chomutově, 
rychlé jednání. Tel. 776 314 073.

• Koupím garáž v CV • Koupím garáž v CV – soud, 
Monika, Bělidlo. Děkuji za nabídku. 
Tel. 607 229 153.

• Koupím HAKI lešení,• Koupím HAKI lešení, i více 
jednotek. Děkuji za nabídku. 
Tel. 607 229 153.

• Student gymnázia nabízí doučo-• Student gymnázia nabízí doučo-
vání matematikyvání matematiky pro střední školy. 
Tel. 736 725 743.

• Muž 53 let, 196/97,• 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 na Svahové• 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.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBOZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Magistrát města Chomutova
tajemník MMCH vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

projektový manažer/ka projektový manažer/ka 
na odbor kancelář primátorana odbor kancelář primátora

s místem výkonu práce Statutární město Chomutov. 
Úplné znění oznámení o výběrovém řízení je zveřejněno na interne-

tových stránkách www.chomwww.chomutov-mesto.cz.utov-mesto.cz.

Chomutovský hokej se vydává 
vstříc další sezoně. Podle dosud 
dostupných informací to vypadá, že 
i vstříc dalšímu pokusu o proniknutí 
mezi tuzemskou elitu.

Předchozí sezona skončila neú-
spěchem, stejně jako úsilí o odkou-
pení extraligové licence od Znojma. 
Další zprávy, novinky a aktivity 
klubu jsou ovšem podstatně opti-
mističtější. Klub především angažo-
val renomovaného trenéra Radima 
Rulíka. Ten v minulosti úspěšně 
vedl v nejvyšší soutěži Karlovy 
Vary a Plzeň, naposledy v nelehké 
situaci přivedl k záchraně hokejisty 
Znojma. Největšími úspěchy kariéry 
trenéra z nedalekého Ostrova jsou 
ovšem zlaté medaile z MS dvacítek 
v roce 2000 a z MS dospělých v roce 
2005 ve Vídni, kdy v roli asistenta 
stál po boku trenérům Jaroslavu 
Holíkovi a Vladimíru Růžičkovi. 
„Přesvědčilo mě korektní jednání 
a také to, že to budu mít blízko 
domů. Zapomenout nesmím ani na 
to, že Chomutov patří mezi kvalit-
ní týmy v první lize,“ svěřil Radim 
Rulík důvody svého rozhodnutí ho-
kejovému serveru hokej.cz. 

V době uzávěrky tohoto vydání 
intenzivně probíhaly pohovory 
vedení klubu s jednotlivými hráči. 
Klub ukončil spolupráci s třemi 
finskými hokejisty, rozloučil se 
i s obránci Angelem Nikolovem 
a Lukášem Chmelířem. Naopak na-
dále stojí o služby Václava Eiselta, 
který hostoval z Mladé Boleslavi. 
V Chomutově budou pokračovat 
také Michal Jeslínek, Martin Ťupa, 

Novým trenérem je Radim Rulík, držitel zlatých medailí z MS dvacetiletých i dospělých

Lední hokej: Zase je na co se těšit

Lukáš Pulpán, Petr Domin, Petr 
Míka, David Všetečka a Josef Révay. 
V těchto dnech už by ale o tom, kdo 
ze stávajícího kádru zůstane a kdo 
ne, mělo být jasno.

O poslední dobrou zprávu pro 
chomutovský hokej se postaralo 

město Chomutov, jež na Zadních Vi-
nohradech rozjelo fyzickou realizaci 
výstavby nového zimního stadionu, 
do kterého by se hokejisté měli stě-
hovat už za rok a půl. Podrobnější 
informace o akci zveřejňujeme na 
stranách 1 a 2.                                  (sk)

Autogramiáda hráčů při akci na Zadních Vinohradech. V popředí Petr Domin, 
s nímž se klub už dohodl na dalším působení v modro-bílém dresu.   (foto: sk)

• TJ Sokol Chomutov pořádá • TJ Sokol Chomutov pořádá 
v neděli 19. dubna již 32. ročník v neděli 19. dubna již 32. ročník 
tradičního jarního Běhu Bez-tradičního jarního Běhu Bez-
ručovým údolím. Délka trati je ručovým údolím. Délka trati je 
obvyklých 15 km. obvyklých 15 km. Start závodu je 
v 11.00 hodin před hřištěm ZŠ 
v ulici Ak. Heyrovského. Vyhlá-
šeno je deset kategorií, od deva-
tenácti let až po veterány starší 
sedmdesáti let. Součástí jsou tak-
též závody dětí a mládeže, které 
začínají již v 8.30 hodin. Závod je 
tradičně zařazen do Severočeské 
běžecké ligy a každoročně se ho 
účastní více než 150 běžců z celé 
republiky a ze zahraničí.           (r)

Úplný závěr sezony na chomu-
tovském zimním stadionu poosmé 
obstaral krasobruslařský závod 
mládeže Chomutovská bruslička. 
Děvčata z KK Chomutov si vedla 
se střídavými úspěchy, dvě z nich, 
Tereza Bendlová a Monika Humlová, 
svou kategorii vyhrály.

Výsledky domácích závodnic: Výsledky domácích závodnic: Mo-
nika Humlová - přípravka - 1. místo, 
Natálka Mikšovicová - přípravka - 
9. místo, Barborka Budínská – pří-
pravka - 11. místo, Tereza Přikrylová 
- nováček mladší - 10. místo, Tereza 
Bendlová - nováček - 1. místo, Eliška 
Roštášová - nováček - 4. místo, Ště-
pánka Přikrylová - žačka nejmladší 
- 5. místo, Kristýna Brůhová - žačka 
nejmladší - 5. místo, Iveta Bendlová 
- žačka mladší - 3. místo, Daniela Ču-
haničová - žačka mladší - 7. místo.

„Pro nás tímto sezona skončila. Pro 
některé byla úspěšná, pro některé 
méně, ale naše děti bruslí hlavně 
proto, že je to baví. I když musí tak 
brzo ráno vstávat na tréninky,“ doda-
la trenérka Iveta Bendlová, jejíž dcera 
Terezka se letos umístila v žebříčku 

Brusličkou skončila sezona

Českého poháru krasobruslení na 
krásném 9. místě. Nyní mají cho-
mutovští krasobruslaři měsíc volno, 
pak zahájí přípravu na další sezonu 
tréninkem na suchu.                         (sk)

Štěpánka Přikrylová skončila na Cho-
mutovské brusličce pátá.      (foto: sk)

Stalo se tradicí, že kantoři na Cho-
mutovsku slaví Den učitelů volejba-
lovým turnajem. Letos proběhl jeho 
už 38. ročník. 

Opět se hrálo v devíti výkon-
nostních skupinách, kde se do bojů 
zapojilo 41 družstev s 298 hráči. Byl 
mezi nimi zakladatel turnaje Josef 
Märc starší, který startoval ve všech 
předchozích ročnících a letos se ujal 
role rozhodčího. Pamětníky prvního 
ročníku jsou i další tři aktivní účast-
níci - Jarmila Štulcová, Josef Dvořák 
a Jan Křeček. Kromě organizačního 
pole se pořadatelé ze SŠEaS Cho-

Volejbalový turnaj ke Dni učitelů 
poprvé vyhrála pořádající škola

mutov vytáhli i přímo na palubov-
ce, když poprvé v historii vyhráli 
výkonnostně nejvyšší 1. skupinu 
a zvítězili tak v celém turnaji ke Dni 
učitelů. Druhé místo obsadilo loni 
vítězné družstvo ZŠ Písečná. Rado-
vat se může i jeden z mála neučitel-
ských týmů, volejbalisté Magistrátu 
města Chomutova. Ti navázali na 
předchozí postupy, bez ztráty bodu 
vyhráli 4. výkonnostní skupinu 
a pro příští ročník si tak vybojo-
vali účast ve třetí skupině. Celkově 
bylo odehráno 78 zápasů a v nich 
187 setů.                                            (sk) 

Kuželkáři VTŽ Chomutov v březnu 
úspěšně absolvovali několik turnajů 
jednotlivců. V krajských přeborech 
uspěli dorostenec Stanislav Šmíd 
a žákyně Marie Rychtecká, kteří 
shodně získali stříbro. Starší žák 
Karel Valeš pak vybojoval bronz. 
Smíšené pocity měl mezi dospělými 
Arnošt Filo, který v silné konkurenci 
obsadil čtvrté místo, ale o jednu po-
zici mu unikl postup na mistrovství 
republiky. Tam naopak postupují 
kromě Stanislava Šmída také Karel 
Valeš a starší žákyně Kateřina Tichá, 
oba díky umístění v Poháru mladých 
nadějí. Tichá v konečném žebříčku 
obsadila dvanácté místo, Valeš je-
denácté, když ve finálovém turnaji 
v Olomouci skončil třetí.                 (sk) 

Pod pořadatelskou taktovkou BK 
Bižuterie proběhlo v Jablonci nad 
Nisou osmé kolo mládežnické ligy 
v boxu. Borci VEKIBOXu Chomu-
tov potvrdili, že se jim na úplném 
severu republiky daří. Stejně jako 
v prosincovém pátém kole se i ten-
tokrát v součtu obou kategorií stali 
nejúspěšnějším klubem.

Průběžné pořadí ligy – kadeti: Průběžné pořadí ligy – kadeti: 
1. BK Baník Most 52 b., 2. VEKIBOX 2. VEKIBOX 
Chomutov 41 b.,Chomutov 41 b., 3. SKP Sever + BK 
Barkas Ústí nad Labem 34 b. (celkem 
10 družstev); junioři: 1. VEKIBOX junioři: 1. VEKIBOX 
Chomutov 47 b.,Chomutov 47 b., 2. SKP Sever + BK 
Barkas Ústí nad Labem 38 b., 3. Iron 
KB Rádlo Jablonec nad Nisou 33 b. 
(celkem 10 družstev). 

„Z kadetů bych vyzdvihl hlavně 
Ruslana Sofrančuka, Pavla Kašpara 
a Jakuba Veselého, z juniorů si zase 
pochvalu zaslouží Jan Kováč, Lukáš 
Baláž a Radek Giessmann,“ uvedl 
trenér Vladimír Šťastný.                (sk) 

Kuželkáři VTŽ uspěli 
v přeboru i poháru

V Jablonci opět první


