
č. 14

Stavba zimního stadionu a tré-
ninkové haly je v plném proudu. 
Během prvních tří měsíců staveb-
níci založili velkou část základů 
stadionu. Práce probíhají podle 
časového harmonogramu. „Stavba 
je dokonce mírně v předstihu,“ říká 
primátorka Ivana Řápková. 

Zimní stadion má zapuštěno 319 
železobetonových pilot, na kterých 
bude budoucí stavba stát. Hotova 
je také ležatá kanalizace a vodo-
vod. „Stavebníci položili na 1 000 
metrů kanalizačního a přes 680 
metrů vodovodního potrubí,“ řekla 

Monika Macherová z odboru rozvoje, 
investic a majetku města chomutov-
ského magistrátu, která vykonává 
stavební dozor. Nyní se instalují dal-
ší části základů obou staveb, jako 
jsou základové pásy a technologické 
kanály. Do konce srpna by měla být 
dokončena první etapa výstavby sta-
dionu a v září tréninkové haly. ČEZ 
Teplárenská započala s výstavbou 
přípojky horkovodu. 

Počátky stavby se však neobešly 
bez technických problémů. „Věděli 
jsme, že v lokalitě je spodní voda, 
překvapilo nás ale její množství. To 
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zpozdilo pokládku kanalizačního 
potrubí,“ říká Monika Macherová. 
Situaci zkomplikovalo také jílové 
podloží, na kterém se voda drží. 
Stavebníci museli vodu odčerpávat 
a podél kanalizačních trubek po-
kládat drenážní potrubí. „Stavba se 
tím zpozdila, ale zpoždění se rych-
le dohnalo,“ dodala Macherová. 

V druhé etapě stavební firma 
bude na hlavice pilotů připev-
ňovat táhla střešní konstrukce. 
Navazovat bude výstavba hrubé 
stavby. „Stavět se budou stěny, 
sloupy, podlahy, stropy a pak 
proběhne montáž schodišť a nos-
níků tribun,“ popisuje Macherová. 
Stavba bude pokračovat montáží 
ocelových nosných konstrukcí, 
které se skládají z páteřního 
oblouku střechy a hlavní nosné 
konstrukce arény. Uvnitř stadionu 
se budou budovat rozvody sítí 
a rozvod chlazení hlavní plochy. 
Druhá etapa výstavby bude hoto-
va do února příštího roku a celá 
stavba zimního stadionu a trénin-
kové haly by měla být dokončena 
na podzim příštího roku. 

Zimní stadion a tréninková 
hala jsou prvními stavbami, kte-
ré město Chomutov staví v rámci 
Integrovaného plánu rozvoje 
města Areál bývalých kasáren 
a přilehlého okolí. Městu se poda-
řilo na všechny projekty v rámci 
IPRM získat přes jednu miliardu 
korun z fondů Evropské unie. 
V rámci projektu město postaví 
také aquapark, letní fotbalový 
a atletický stadion a kulturně 
společenské centrum se dvěma 
kinosály.                                      (tb)
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Vážení spoluob-
čané, určitě jste už 
také někdy udělali 
zkušenost s „popel-
nicovými hraboši“. 
Vyjdete před dům 
a ve vaší popelnici 
se hrabe cizí člověk 
a vybírá odtud růz-

né věci. Každému normálnímu člo-
věku je nepříjemné, když se někdo 
hrabe v jeho odpadcích. Jakoby tím 
přehrabováním plechovek, starých 
papírů či ohryzků od jablek hrabal 
ve vašem soukromí. No, obvykle ne-
jde o nic tajného, ale ani tak to není 
nikomu milé. Ještě mnohem horší ale 
je, že tihle „hraboši“ po sobě nechá-
vají spousty nepořádku. Co se jim v 
popelnicích nehodí, vyhazují prostě 
kolem sebe na chodník a pak jdou 
zase o popelnici dál. Zvláště kolem 
velkých kontejnerů je kvůli tomu 
často hromada odpadků. Výhodou je, 
když zrovna v den po nájezdu „hra-
bošů“ jezdí popeláři, kteří obvykle 
alespoň ten největší nepořádek kolem 
popelnic uklidí. Ale někdy všechny ty 
odpadky leda rozfouká vítr. Na tyhle 
povedené hledače pokladů se snaží 
dohlížet naše městská policie. Pokud 
někoho z nich přichytí při hrabání 
v popelnicích, donutí ho k úklidu ko-
lem popelnic. Pravda ale je, že se to 
nestává často, protože dopadnout ty-
hle „hraboše“ není jednoduché. Pokud 
se vám nelíbí, že si nějaký cizí člověk 
prohlíží vaše věci, třebas i vyhozené 
do popelnice, nebo že z okolí vašeho 
kontejneru dělá skládku, neváhejte 
zavolat na linku městské policie. Ti 
už si s „hrabošem“ poradí. A třeba 
pak bude město zase o trochu čistší! 

Hezké letní dny vám přeje 
                             vaše Ivana Řápková
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Dělníci stavebních firem pracují na základech zimního stadionu.     (foto: tb)

Město Chomutov uspořádalo ve dnech 23. a 24. července humanitární sbírku 
pro lidi postižené červnovými povodněmi. Jako v minulých letech, byla i letos 
sbírka uspořádána ve spolupráci s Diakonií Broumov. Celé dva dny přinášeli 
Chomutováci na magistrát pytle s oblečením, ručníky, povlečením a dalším 
textilem. „Stále se tvořily takové fronty, že jsme dary ani nestíhali přebírat,“ 
uvedla Alena Nováková z magistrátu. Opravdu velkoryse pojal sbírku jeden 
muž, který textilu přivezl dokonce celý tranzit. „Velice ráda bych poděkovala 
všem dobrosrdečným občanům Chomutova, kteří tímto podali pomocnou 
ruku lidem zasaženým tragédií, kterou si nikdo, kdo ji sám nezažil na vlastní 
kůži, nedokáže asi ani představit,“ řekla primátorka města Ivana Řápková. Za 
tyto dva dny Chomutováci přinesli obětem povodní plnou Avii všemožného 
textilu. Ten si Diakonie Broumov odvezla do svého sběrného střediska v Pra-
ze, odkud již poputuje do jednotlivých postižených oblastí.                        (mk)

Chomutov uspořádal charitativní sbírku

Statutární město Chomutov získa-
lo grant od společnosti RWE Transgas 
Net, s.r.o., na dva projekty v celkové 
výši 1,4 milionu korun. Za milion 
a padesát tisíc korun město postaví 
dětské hřiště pro děti od 2 do 15 let 
v komplexu bytových domů Dehto-
chema. Druhé sportoviště radnice 
vybuduje v areálu Základní školy 
v ulici Ak. Heyrovského. Za 350 tisíc 
korun tu vznikne nový sektor pro 
skok daleký a sprinterská dráha. 
Současné sportoviště již nevyhovuje 
z bezpečnostních důvodů. 

Severočeské doly, a.s., darovaly 
Statutárnímu městu Chomutovu 
finanční dar ve výši čtyř milionů. 
Radnice sponzorský dar rozdělila 
svým organizacím. Milion korun 
obdrží Správa sportovních zařízení 
Chomutov na pořízení rolby. Druhý 
milion je určen pro jednotku Sbo-
ru dobrovolných hasičů na nákup 
cisternové automobilové stříkačky. 
Zbylými dvěma miliony podpoří 
Severočeské doly Správu kulturních 
zařízení Chomutov, která za ně na-
koupí sedačky do divadla.           (tb) 

Sponzorské dary použije 
město na sport a kulturu

Radnice stále pokračuje v projektu 
Záchranný kruh. Strážníci městské 
policie zkontrolovali přes 260 bytů. 
Řadu z nich navštívili také pracov-
níci odboru ekonomiky a odboru 
sociálních věcí. Ustavičně probíhají 
kontroly heren a doupat bezdomovců 
a narkomanů. Z ulic mizí prostitutky. 
„Snažíme se vyvíjet tlak na ty, kteří 
porušují zákony a soužití, páchají 
přestupky či jinak obtěžují na veřej-
nosti,“ řekla primátorka Ivana Řápko-
vá. Na e-mail Záchranného kruhu již 
přišlo na sedmdesát podnětů. 

Záchranný kruh: Nepřizpůsobiví odcházejí z bytů 
Při kontrolách bytů strážníci zjisti-

li desítky přestupků a dalších nešva-
rů. „Objevili jsme nepřihlášené psy, 
řadu záškoláků, odběry elektřiny na 
černo, zanedbané děti, osoby pracují-
cí na černo,“ vyjmenovává jen někte-
ré přestupky Petr Zálešák, zástupce 
ředitele městské policie. Strážníci 
zasahovali proti pachatelům, kteří 
porušovali občanské soužití či byli 
podnapilí. Řešili také ženu, která 
obtěžovala sousedy hromaděním od-
padků v bytě. Společně s pracovníky 
odboru ekonomiky se snaží vymoci 

dluhy na pokutách a poplatcích pří-
mo v bytech neplatičů. 

Díky tlaku radnice se podařilo 
donutit tři nejhorší narušitele sou-
sedského soužití, aby se vystěhovali 
z bytů. Z ulice Za Zborovskou odešla 
rodina, která terorizovala sousedy. 
Z jednoho bytu na Březenecké odešla 
osoba, která měla problémy s droga-
mi, a v domě docházelo k vykrádání 
sklepů. Z centra města se odstěhovala 
žena, která výrazně obtěžovala sou-
sedy a na černo odebírala plyn.

Městská policie také zasáhla proti 
bezdomovcům, kteří znečišťovali 
veřejné prostranství, když si po-
stavili stanové tábory v lesících ve 
městě. Policie ČR na podnět občanů 
prošetřuje na 15 případů výroby 
a distribuce drog. V inkriminova-
ných ulicích jako je Lipská a Ka-
daňská, strážnici řešili již přes 250 
přestupků, kdy prostitutky nabízely 
sexuální služby.                              (tb)

V srpnu Technické služby města 
Chomutova pokácejí 29 bříz bělo-
korých, rostoucích ve Vilové ulici. 
Stromy jsou napadeny houbovými 
chorobami, celkově jsou ve špatném 
stavu a hrozí jejich spadnutí. Kácení 
povolil odbor Stavební úřad a život-
ní prostředí chomutovského ma-
gistrátu. Technické služby nahradí 
pokácené stromy novou výsadbou 
v příštím roce.                                 (tb)

Břízy je třeba pokácet 
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PRÁZDNINOVÉ SNÍ ENÍ CENŽ
NOVÉ CENY NA OKNA Z 5-TI KOMOROVÉHO PROFILU

V ceně oken a balkónových sestav je zahrnuto:
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5-ti komorový německý profil Aluplast z nerecyklátu v barvě bílé
sklo 4-16-4 s argonem U=1, 1 W/M2K německé kování G-U s bezpečnostními prvky
mikroventilace teplý plastový rámeček pojistka chybného otevření

Zaměření, cenová nabídka, doprava a likvidace oken ZDARMA
Louny, Chomutov, Most - Černovická 523, 430 03 Chomutov
(areál HUŽ, vedle hypermarketu Globus)
tel.: 800 170 700, 474 621 058, 474 333 734, 739 691 818

e-mail: adaz1@adaz.cz

www.adaz.cz Volejte zdarma 800 170 700
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Pomozte městu v akci Záchranný kruh
Na e-mailové adrese zachrannykruh@chomutov-mesto.czzachrannykruh@chomutov-mesto.cz můžete 
zanechat vzkazy týkající se problémových sousedů či informace 
o nekalých činnostech, jejichž jste svědky na chomutovských sídlištích.

Ekonomové vyčíslili výsledky 
hospodaření města za první polole-
tí roku 2009. Z prvních čísel je více 
než patrné, že ekonomiku města 
výrazně ovlivňuje hospodářská 
krize, která vrcholila na konci loň-
ského roku. Dopady na hospodaření 
města nejsou kritické především 
kvůli včasnému zavedení krizové-
ho řízení a dobrým hospodářským 
výsledkům z minulých let. Za první 
pololetí chybí v pokladně města 
oproti loňské skutečnosti plných 
27,5 milionu korun. 

„Ty představují propad v daňo-
vých výnosech, které obce dostávají 
přerozdělovány ze státem vybí-
raných daní,“ řekl ekonom města 
Jan Mareš. Nejvyšší propady město 
zaznamenává u daní z příjmů ze 
závislé činnosti (pokles o 9%) a daně 
z příjmů osob samostatně výdě-
lečně činných (pokles o 18%). Nižší 
než očekávané plnění je též u daně 
z příjmu právnických osob. Relativně 
dobře se zatím vyvíjí daň z přidané 
hodnoty. Magistrát zaznamenal po-
klesy u příjmů z vlastní činnosti, 
např. jsou nižší výběry správních 
poplatků či stále rostou dluhy na po-
platku za komunální odpad a dalších 
povinných platbách. „V době krize 
občané méně dovážejí automobily, 

Kvůli ekonomické krizi teče 
do městské kasy méně peněz

provádějí méně správních úkonů, ale 
i méně vydávají za kulturní a spor-
tovní aktivity, z nichž jdou městu 
poplatky,“ vysvětluje Mareš. 

Pro hospodaření města v letoš-
ním roce bude rozhodující léto. 
V letních měsících se totiž v roz-
počtu měst promítne daň z příjmů 
právnických osob, která měla splat-
nost do konce června. „Také u této 
daně očekáváme záporný výkyv až 
o 10 %“, řekl Mareš. Dodal však, že 
díky krizovému řízení veřejných 
výdajů, které nastavilo zastupitel-
stvo města, není celkový výsledek 
tak drastický. Pololetní hospo-
dářský výsledek představuje plus 
77,8 milionů korun, což je v podstatě 
téměř na korunu stejně jako v roce 
předcházejícím. Velmi nepříjemné 
však je, že je tento výsledek učiněn 
na úkor pozastavených investic. Bo-
hužel lze rovněž předpokládat, že 
i tento výsledek bude do konce roku 
téměř vymazán, a to kvůli dalšímu 
poklesu příjmů a zvyšujícím se vý-
dajům, které s sebou pravidelně při-
náší druhé pololetí. „Nyní, více než 
kdy jindy, můžeme kvitovat šetrné 
a odpovědné hospodaření města 
v předcházejících letech, kdy si měs-
to udělalo poměrně vysoké finanční 
rezervy,“ vysvětluje Mareš.         (red)

Od začátku srpna mohou děti 
z chomutovských sídlišť navštěvo-
vat nízkoprahový klub občanského 
sdružení Světlo, který byl otevřen ve 
spolupráci z městem Chomutovem 
v budově bývalé školky v Dřínovské 
ulici na sídlišti Březenecká. Potřebu 
nízkoprahového centra radnice cítila 
již dlouhou dobu. „Konečně se nám 
zhruba po třech letech podařilo najít 
partnera, který byl schopen centrum 
otevřít,“ řekla primátorka Chomuto-
va Ivana Řápková. Město již mělo 
partnera, který se zavázal vybudo-
vat nízkoprahové centrum, ale přes 
sliby se mu to nepodařilo. 

Nízkoprahový klub mohou navště-
vovat děti, mladiství a mladí dospělí 
ve věku od 6 do 26 let, kteří nechtějí 
volný čas trávit jen venku, nenavště-
vují jiné instituce, jako jsou krouž-
ky a kluby. „Nebo mají problémy, 
o kterých si nemají s kým popoví-
dat, chtějí být v kontaktu se svými 
vrstevníky. Mají chuť zapojovat se 
do různých aktivit, jako jsou spole-
čenské hry, výtvarné a taneční akti-
vity, besedy na různá témata, stolní 
fotbálek, stolní tenis,“ popisuje 
činnost klubu Jan Hudák, předseda 
občanského sdružení Světlo. Kromě 
klubu bude občanské sdružení pro-
vádět také terénní práci. „Tyto služ-
by budou doplňovat sociální služby 
poskytované Městským ústavem so-
ciálních služeb a řadou neziskových 
organizací,“ dodává Řápková. 

Nízkoprahové zařízení bude usi-
lovat především o předcházení nebo 

Děti mohou navštěvovat nízkroprahový klub

snížení sociálních a zdravotních rizik 
dětí, mládeže a mladých dospělých, 
kteří jsou ohroženi sociálně nežádou-
cími jevy, jako jsou např. problémy 
ve škole, v rodině nebo s kamarády, 
problémy se zákonem, násilí a šika-
nování, rasismus, týrání a zneužívá-
ní, experimentování s návykovými 
látkami nebo jen nuda. Snahou bude 
také sociální začlenění a zlepšení 
kvality života mladých lidí.

„Budeme fungovat na principu 
nízkoprahovosti. Klub se bude sna-
žit v co největší míře přizpůsobit 
cílové skupině a to například svým 
umístěním či otevírací dobou. Jde 
o anonymní službu, návštěvník 
tedy nemusí nikomu sdělovat žádné 
údaje o sobě. Vše záleží na dobro-

volnosti zájemců o klub. Za pobyt 
v klubu a aktivity s ním spojené se 
nic neplatí, jde o bezplatnou služ-
bu,“ dodává Hudák. 

V budoucnu se předpokládá přestě-
hování nízkoprahového klubu na síd-
liště Kamenná, kde bude sídlit několik 
neziskových organizací poskytujících 
sociální služby. „V prostorách, které 
se uvolní po ústavu sociální péče pro 
mentálně postižené, jež by se měl na 
podzim přestěhovat. Potřeba otevře-
ní nízkoprahového zařízení je však 
v Chomutově velmi vysoká, proto 
jsme občanskému sdružení Světlo 
nabídli prozatím prostory ve školce 
na Březenecké, aby se klub mohl 
otevřít co nejdříve,“ vysvětlila Řáp-
ková.                                                   (tb)

Prodala cigarety Prodala cigarety 
nezletilcinezletilci

Po osmé hodině večer prováděli 
strážníci kontrolu ulice Kadaňská, 
když si povšimli děvčete vycházejí-
cího z jednoho podniku. To drželo 
v ruce cigarety. Protože bylo zřejmé, 
že jde o nezletilce, byla provedena 
kontrola totožnosti. Čtrnáctiletá 
dívka uvedla, že jí cigarety prodala 
prodavačka. Následně byla prove-
dena konfrontace. 39letá žena za 
barem nezapírala. Věc tedy byla 
zdokumentována a zaslána přísluš-
nému správnímu orgánu.

Rušili noční klid, Rušili noční klid, 
zaplatili pokutuzaplatili pokutu

Těsně po půlnoci přijal velitel 
směny telefonické oznámení, že 
v jednom bytě na Kamenné dochází 
k rušení nočního klidu. Na místo 
tedy okamžitě vyrazila motohlídka 
strážníků. V okamžiku, kdy muži 
zákona vstoupili do vchodu, uslyše-
li řev, nadávky a proud urážlivých 
slov, které se ozývaly z jednoho 
bytu. Na zvonění otevřela nasupe-
ná 31letá žena, která uvedla, že se 
s manželem krutě pohádali. Když 
„vychladla“, uvědomila si, že její 
chování nebylo zrovna v souladu 
se zákonem, a proti blokové pokutě 
nic nenamítala a přislíbila, že se její 
chování už nebude opakovat.

O hodinu později vyjížděli stráž-
níci k rušení nočního klidu opět, 
a to do ulice 17. listopadu, kde 
19letý mladík hlučně slavil v bytě 
s partou kamarádů narozeniny. I on 
zaplatil blokovou pokutu.

Strážník v sanitce Strážník v sanitce 
dělal doprovoddělal doprovod

V odpoledních hodinách zavolal 
na tísňovou linku muž a sdělil, že 
se s ním něco podivného děje. Prý 
nemůže ovládat své jednání, má ná-
valy silné agrese a za sebe neručí. 
Ještě dodal, že je schopen všeho. 
Strážníci po této informaci urych-
leně jeli věc na Zadní Vinohrady 
prověřit. Zde se před bytem setka-
li s mužem, jehož zdravotní stav 
opravdu odpovídal tomu, co sdělil 
do telefonu. Následně tedy byla 
přivolána záchranná služba. Mezi 
tím muži zákona dotyčného uklid-
ňovali. Lékař po prohlídce pacienta 
konstatoval, že nemocný musí jet 
na ošetření. Z důvodu bezpečnosti 
jeden strážník dělal doprovod do 
nemocnice přímo v sanitce.

Z deníku 
městské policie

Věrni tradici, vypravili se stu-
denti Chomutovského soukromého 
gymnázia před koncem školního 
roku na další ze svých zahraničních 
exkurzí v rámci projektu Významná 
města Evropy. Tentokrát se studenti 
vydali po stopách poselstva krále 
Jiřího z Poděbrad až na konec svě-
ta, tedy do portugalského hlavního 
města Lisabonu. 

Během čtyřdenní exkurze studen-
ti obdivovali nádherná lisabonská 
náměstí a památníky, starobylý 
hrad vysoko nad městem nebo tře-
ba největší evropské akvárium, kde 
mohli obdivovat mořskou faunu čtyř 
světových oceánů. Jedním z největ-
ších zážitků byla prohlídka kláštera 
svatého Jeronýma ve čtvrti Belém. 
Tento klášter vystavěl král Manuel 

Na konec světa do Lisabonu
I. v dobách, kdy bylo Portugalsko 
nejvýznamnějším dobyvatelem zá-
mořských kolonií ze kterých sem 
plynulo obrovské bohatství. To je 
také na stavbě kláštera patrno. Nád-
herná stavba, v níž je také pohřben 
jeden z největších mořeplavců 
Vasco da Gama (na snímku), odráží 
slávu a bohatství tehdejšího Portu-
galska. Kromě poznávání památek 
si studenti stihli ozkoušet i studené 
vody Atlantiku na plážích nedaleké-
ho Cascais a také speciality místní 
kuchyně. Procvičili svou angličtinu 
i pár slovíček portugalštiny, které 
se stihli naučit. A to vše s podporou 
Statutárního města Chomutova a Se-
veročeské vodárenské společnosti, 
díky nimž se tato náročná vzděláva-
cí akce mohla uskutečnit.      (pama)

Podkrušnohorský zoopark, Ob-
lastní muzea v Chomutově a Mostě 
a město Chomutov uspěly v dotač-
ním programu Cíl 3 na podporu 
příhraniční spolupráce mezi Českou 
republikou a Svobodným státem Sas-
ko pro roky 2007-2013 s projektem 
Centrum krušnohorského lidového 
umění. Partnerem na německé stra-
ně je město Annaberg–Buchholz. 
„Projekt získal podporu ve výši 2,66 
milionu euro. Z toho německá strana 
bude realizovat za 1,5 milionu euro, 
Podkrušnohorský zoopark za necelý 
milion euro,“ říká projektová mana-
žerka chomutovského magistrátu 
Marcela Kukiová. Obě muzea a sta-
tutární město Chomutov zrealizují 

Zoopark získal peníze na centrum lidového umění
zbylé části projektu za necelých 200 
tisíc euro.

V rámci projektu Centrum krušno-
horského lidového umění zoopark 
dotvoří zážitkový areál, který bude 
reálnou připomínkou zaniklých 
kulturních kořenů a ve kterém ožijí 
ukázky řemesel. V okolí statku Nová 
Ves vznikne řezbářská dílna, stodo-
la se zemědělskými stroji, špejchar, 
myslivna s ukázkou včelařství. 
V areálu se již nachází hrázděná 
kaple, větrný mlýn, hrázděný statek 
a roubenka. Součástí je také zrekon-
struovaný rybník a lipová alej.

Na německé straně se výrazně 
rozšíří expozice lidových řeme-
sel v Podkrušnohorském muzeu, 

které se částečně také zrekonstru-
uje. „Expozice by se měla rozšířit 
o názorné a živé ukázky řemesel, 
například tradiční výrobu čokolá-
dy a další,“ říká Kukiová. Partneři 
se také chystají společně vytvořit 
prezentaci Ströherské sbírky, která 
zahrnuje jak původní české, tak 
také saské historické předměty, 
především hračky, čímž vznikne 
poprvé přeshraniční prezentace tra-
dičního lidového umění. Ströherská 
sbírka, kterou zapůjčila švýcarská 
sběratelka Dr. Erika Pohl–Stroher, 
bude vystavena jak na německé, tak 
i na české straně. Společnou prezen-
tací sbírky v Annabergu–Buchholzi 
a v Oblastním muzeu v Chomutově, 

kde budou upraveny nové výstavní 
prostory, chtějí partneři projektu 
podpořit příhraniční cestovní ruch 
a zdůraznit společné tradice.

Oblastní muzeum Chomutov 
podpoří zoopark Chomutov ve 
zpracování marketingové studie 
a bude organizovat propagaci zážit-
kového areálu a společných expozic 
v ČR. Společně s Oblastním muzeem 
v Mostě podpoří vědecké diskuze 
a bude iniciovat uplatnění společné 
výstavy i v dalších oblastních mu-
zeích v Ústeckém, Libereckém a Kar-
lovarském kraji. Bude se podílet na 
vytváření muzejně-pedagogických 
materiálů, které přispějí ke vzdělání 
v oblasti kultury.                             (tb)

Na počátku srpna začala výstavba 
další části cyklostezky Bezručo-
vým údolím. Stávající stezka bude 
prodloužena až k II. mlýnu. Kromě 
asfaltového povrchu stavební firma 
vybuduje zábradlí a opěrné svahové 
zdi. Součástí akce bude i rekon-
strukce stávajícího mostu u I. mlýna 
„Akce bude stát téměř šest milionů, 
z nichž 65 procent zaplatí Státní 
fond dopravní infrastruktury,“ řekla 
primátorka Ivana Řápková. Výstavba 
cyklostezky k II. mlýnu bude hotova 
do konce října. 

S prodloužením cyklostezky mezi 
I. až III. mlýnem začala radnice již 
vloni, kdy nechala postavit mosty 
přes Chomutovku. Mosty mají žele-
zobetonové základy, ocelové nosní-
ky a dřevěný mostový povrch. Na 

Do října město prodlouží 
cyklostezku k II. mlýnu

vybudování mostů a brodů město 
získalo pětimilionovou dotaci. Další 
téměř čtyři miliony přidalo z vlastní 
kasy. 

Cyklostezka bude postavena 
v šířce tří metrů s kvalitním ži-
vičným povrchem. Naváže na již 
existující cyklostezku vedoucí 
k I. mlýnu, od kterého až ke 
III. mlýnu bude mít délku 1,75 km. 
Součástí stavby bude patnáct nových 
parkovacích míst a rozšíření mostu 
u I. mlýna. Po dobudování se cyk-
lostezka Bezručovým údolím stane 
jednou z nejlepších v okolí. 

Cyklostezka k I. mlýnu byla do-
končena v roce 2006. Je dlouhá 
3 428 m a jsou na ní vybudovány tři 
nové mosty. Náklady na její výstav-
bu byly 15,9 milionu korun.        (tb)

Město neustále trápí odkládání 
objemného odpadu u kontejnerů 
a popelnic, u kterých nezodpovědní 
obyvatelé nechávají sedačky, led-
nice, televizory a další neskladný 
odpad. Na likvidaci tohoto odpadu 
Technické služby města Chomutova 
vynaložily za první pololetí přes mi-
lion a půl korun. „Situace se nelepší, 
přestože městská policie pátrá po 
pachatelích těchto přestupků,“ řek-
la náměstkyně primátorky Marie 
Štáfková. 

Pro potřeby občanů jsou na území 
města otevřeny od pondělí do nedě-
le čtyři sběrná místa, kam mohou 
zdarma odložit vytříděné nebez-
pečné odpady jako jsou ledničky, 
pneumatiky, baterie, zářivky, moto-

Černých skládek u kontejnerů neubývá
rový olej a jiné odpady, či objemný 
odpad, jako například koberce a ná-
bytek. „Pokud si občan nemůže od-
pad odvézt vlastními silami, může 
si tuto službu u technických služeb 
objednat,“ dodává Štáfková. 

Nejvíce případů volně odloženého 
odpadu se vyskytuje na sídlišti Ka-
menná a v ulicích Jirkovské, Borové 
a na Kamenném Vrchu. Při zjištění 
těchto černých skládek technické 
služby okamžitě informují městskou 
policii, která se snaží zjistit původ-
ce. „Již v pětadvaceti případech se 
podařilo vypátrat, kdo u kontejnerů 
odpad odložil. Tito provinilci dostali 
pokuty v celkové výši 5 200 korun,“ 
informuje Štáfková. Hříšníci musí 
nepořádek po sobě také uklidit. (tb)

Primátorka Ivana Řápková diskutuje s odbornicemi z centra.             (foto: tb)
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Pokud jste v mládí hltali romány 
Jamese F. Coopera, Rudyarda Kyplin-
ga nebo Františka Flose, pokud jste 
s baterkou v ruce pod peřinou drželi 
palce Bílému tesákovi, Tarzanovi 
či Rychlým šípům, pokud alespoň 
máte kladný vztah k dobrodružství, 
romantice a sci-fi, pak vás nepochyb-
ně osloví obrázky chomutovského 
ilustrátora Jana Hory (na snímku). 
Od roku 1992 se s nimi i s jeho po-
vídkami můžete setkat v řadě celore-
publikově vydávaných časopisů.

Jan Hora měl od mala rád kres-
lení, obdivoval Zdeňka Buriana, 
Luďka Marolda, Adolfa Kašpara 
nebo Gustava Kruma. Později si ilu-
stracemi začal doprovázet vlastní 
dobrodružné povídky, což ostat-
ně činí dodnes. Cenné informace 
a zkušenosti načerpal v polovině 
osmdesátých let v ateliéru známého 
chomutovského malíře Františka 
Žáčka. V krátkém období své obra-
zy, převážně akvarely, vystavoval. 
Přestal s tím, jakmile se jeho ilustra-
ce začaly objevovat v časopisech, 
jako jsou ABC, Spirit, Tramp nebo 
Western World. „Ve Western Worldu 

KONCERTYKONCERTY
• 30. 8. COUNTRY FEST 2009.30. 8. COUNTRY FEST 2009. Vystoupení skupin Makovec, Album, Zmatek, 

Minaret (Slaný), Wodboku, Neznámí, Testament, P. Buchtele + S.T.B. Atrium 
SKKS na Palackého ul. od 14.00 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
• 22. 8. AFRO&ORIENT EXPRESS.22. 8. AFRO&ORIENT EXPRESS. Taneční a hudební show. Orientální taneč-

nice Z. a L. Mackovy, V. Turečková, P. Kostková, skupina Farah a Taratibu. 
Atrium nebo velký sál SKKS na Palackého ul. od 19.00 hodin.

• 29. 8. OBNAŽENI.29. 8. OBNAŽENI. Performance, tanec, divadlo, vernisáž. Kostel sv. Ignáce, 
atrium SKKS na Palackého ul. od 20.00 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY
• NEKONEČNÉ VTEŘINY.NEKONEČNÉ VTEŘINY. Výstava hodin, výstavní síň muzea v bývalém jezuit-

ském gymnáziu, výstava potrvá do 30. 8. 
• KRAJKA ZE ŽÍNÍ A SLÁMY.KRAJKA ZE ŽÍNÍ A SLÁMY. Výstava v kostele sv. Kateřiny potrvá do 23. 8. 
• M. POLANSKÁ – CELOŽIVOTNÍ TVORBA.M. POLANSKÁ – CELOŽIVOTNÍ TVORBA. Galerie Špejchar, výstava do 22. 8. 
• HEIDI ŠOTOVÁ – KRESBY II. HEIDI ŠOTOVÁ – KRESBY II. Galerie na schodech v SKKS, výstava do 31. 8. 
• LUBOMÍR FÁRKA – PŘÍBĚH RYBNÍKA.LUBOMÍR FÁRKA – PŘÍBĚH RYBNÍKA. Obrazy, kresby v galerii Lurago. Ver-

nisáž 6. 8. v 17.00 hod., výstava potrvá do 2. 9. 
• BAROK A DNEŠEK – FOTOGRAFIE ALEXANDRA JANOVSKÉHO, ZÁVĚSNÉ DRA-BAROK A DNEŠEK – FOTOGRAFIE ALEXANDRA JANOVSKÉHO, ZÁVĚSNÉ DRA-

PÉRIE IVANA KOMÁRKA.PÉRIE IVANA KOMÁRKA. Výstava v kostele sv. Ignáce potrvá do 22. 8.

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). 
    5. –      6. 8.     BÁJEČNÝ SVĚT SHOPAHOLIKŮ.BÁJEČNÝ SVĚT SHOPAHOLIKŮ. Romantický/rodinný film, USA. 
                 7. 8.     KORALÍNA A SVĚT ZA TAJEMNÝMI DVEŘMI.KORALÍNA A SVĚT ZA TAJEMNÝMI DVEŘMI. Animovaný/fantasy, USA.
   8. –      9. 8.     NA ODSTŘEL. NA ODSTŘEL. Drama/thriller, USA, Velká Británie, Francie. 
 10. –   12. 8.     HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE. HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE. Dobrodružný/fantasy/rodinný 

film, USA. Od 17.00 hod.
              13. 8.     LÍBÁŠ JAKO BŮH.LÍBÁŠ JAKO BŮH. Komedie, ČR. 
               14. 8.   PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI.PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI. Animovaný/rodinná komedie, USA. 
               15. 8.     HANNAH MONTANA.HANNAH MONTANA. Komedie/hudební, USA. 
              16. 8.     T.M.A.T.M.A. Psychologický thriller/horor, ČR.
               19. 8.     RICKY. RICKY. Komedie/drama, Francie, Itálie. 
 20. –    21. 8.     COCO CHANEL.COCO CHANEL. Životopisný, Francie. 
 22. –   23. 8.     POSLEDNÍ DŮM NALEVO.POSLEDNÍ DŮM NALEVO. Thriller, USA. 
 26. –    27. 8.   POKOJ V DUŠI.POKOJ V DUŠI. Drama/psychologický, Slovensko. 
              28. 8.   GRAN TORINO.GRAN TORINO. Drama, USA. 
 29. –   30. 8.   PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY. PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY. Komedie, ČR, Itálie. 
Letní kino Letní kino  (začátky představení v 21.30 hodin, není-li uvedeno jinak). (začátky představení v 21.30 hodin, není-li uvedeno jinak). 
                 5. 8.   T.M.A. T.M.A. Psychologický thriller/horor. 
   6. –      9. 8.   HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE. HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE. Dobrodružný/fantasy, USA.
 10. –    11. 8.   DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA. DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA. Záznam jazzové opery, ČR. 
 12. –   13. 8.   DVOJÍ HRA. DVOJÍ HRA. Komedie, USA.
              13. 8.   LÍBÁŠ JAKO BŮH.LÍBÁŠ JAKO BŮH. Komedie, ČR. 
               14. 8.   HANNAH MONTANA. HANNAH MONTANA. Komedie/hudební, USA. 
              16. 8.   VÁLKA NEVĚST.VÁLKA NEVĚST. Komedie, USA.
  17. –   18. 8.   STÁHNI MĚ DO PEKLA.STÁHNI MĚ DO PEKLA. Horor/thriller, USA. 
               19. 8.   WRESTLER.WRESTLER. Drama, USA. 
 20. –    21. 8.   STAR TREK.STAR TREK. Akční/sci-fi/dobrodružný, USA, Německo. 
 22. –   23. 8.   DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ. DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ. Rodinný/animovaný, USA. 
              24. 8.   VŠUDE DOBŘE, PROČ BÝT DOMA.VŠUDE DOBŘE, PROČ BÝT DOMA. Komedie, USA, Anglie.
 25. –   26. 8.   ŽIVOT JE BOJ. ŽIVOT JE BOJ. Drama/akční, USA. 
               27. 8.   ZAŽÍT WOODSTOCK. ZAŽÍT WOODSTOCK. Komedie/drama, USA.
 28. –   29. 8.   POKOJ V DUŠI.POKOJ V DUŠI. Drama/psychologický, Slovensko. 
              30. 8.   VZHŮRU DO OBLAK.VZHŮRU DO OBLAK. Animovaný/dobrodružný/rodinný/komedie, USA. 
               31. 8.   PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY.PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY. Komedie, ČR, Itálie. 

• 1. Anglická školka v Chomutově • 1. Anglická školka v Chomutově 
SMARTIES educational playschool SMARTIES educational playschool 
zve rodiče a jejich děti ve věku od zve rodiče a jejich děti ve věku od 
dvou do sedmi let na Den otevře-dvou do sedmi let na Den otevře-
ných dveří, který se koná v úterý ných dveří, který se koná v úterý 
11. srpna od 10 do 12 hodin v pro-11. srpna od 10 do 12 hodin v pro-
storách školičky. storách školičky. Ta sídlí v ulici Pod 
Břízami na sídlišti Zahradní, v bu-
dově Aquachobotniček, vchod je ze 
sídliště. Pro děti je připraven pestrý 
program v angličtině. Bližší informa-
ce jsou k dispozici na www.skolicka-
-smarties.cz.                                     (sk)

Letos v září se zájemci o studium 
z řad seniorů již popáté sejdou na 
Univerzitě třetího věku, kterou or-
ganizuje Městský ústav sociálních 
služeb Chomutov. Nabízí seniorům 
nejen aktivní využití volného času, 
ale také možnost osvěžit si pozapo-
menuté znalosti, doplnit je novými 
poznatky nebo si pohovořit s před-
ními odborníky na různá témata.

Výuka tentokrát roce bude zamě-
řena na tzv. alternativní vědy a je 
připraveno mnoho zajímavých před-
nášek odborníků z oblasti numerolo-
gie, astrologie, chiromantie, esoteri-
ky. Přednášky se konají každý měsíc 
od září až do června roku 2010, kdy 
bude účastníkům slavnostně předá-
no osvědčení o absolvování.

Ve výstavní síni knihovny SKKS na 
Palackého ulici probíhá od dnešního 
dne až do konce září výstava foto-
grafií Vlasty Fišrové. „Na snímcích 
neobvyklými způsoby představu-
ji krásy přírody většinou přímo 
z Chomutova – nejraději fotografuji 
v městském parku. Snažím se, aby 
moje fotografie osvěžily smysly, po-
těšily dušičku…,“ říká Vlasta Fišrová, 
která chomutovské veřejnosti už 
představila i své obrazy.              (sk) 

Snímky přírody 
přímo z města jsem se vyřádil nejvíc - trampové, 

koně, indiáni, to je mi blízké. Ško-
da, že už zanikl.“ V současné době 
spolupracuje se sci-fi Ikarií, fogla-
rovskou Bobří stopou a dětským 
křesťanským časopisem Nezbeda. 
Ilustroval také několik knih, stejně 
jako několik souborů mariášových 
karet. „Myslím, že bych dobře do-
vedl ilustrovat i Jindřicha Šimona 
Baara nebo některé české pohádky, 
takové ty vesnické náměty. Ale asi 
největším mým přáním je ilustrovat 
knihy Jamese Olivera Curwooda.“ 

Výtvarník zpracovávající dob-
rodružná a sci-fi témata musí mít 
bohatou fantazii. Jen na ni ale spo-
léhat nelze. Jan Hora to dokládá na 
obrázku s čínskou džunkou. „Když ji 
mám nakreslit poctivě, musím přece 
do detailu vědět, jak vypadá. Hodně 
v tomhle smyslu spoléhám na vlastní 
rozsáhlou knihovnu, také často cho-
dím po antikvariátech.“ Sedmapa-
desátiletý malíř, který pracuje jako 
strojvedoucí na dolech, přiznává, 
že vždy toužil být spíš profesionál-
ním ilustrátorem. Zároveň ale ví, že 
v Česku je to nereálné. „Je tu tak 

malý trh, že jen ilustrováním se tu 
pokud vím neživí nikdo.“ Jestli chce-
te blíže poznat svět, v němž svádí 

Dobrodružství, romantika, sci-fi – to je svět ilustrátora Hory

Studentům seniorům opět otevře
brány Univerzita třetího věku 

Studenti Univerzity třetího věku 
budou moci využít bezplatných 
bonusových individuálních před-
nášek Začínáme na PC a internetu, 
které si mohou dojednat v průběhu 
školního roku. Školné zůstává ve 
stejné výši, tedy 400 korun pro 
jednoho studenta. Pro studium není 
podmínkou absolvování předcháze-
jících ročníků.

Přihlášky jsou k dispozici v bu-
dově ředitelství MÚSS Chomutov, Pí-
sečná 5030, v Centru denních služeb 
Bezručova (Merkur), v Domově pro 
seniory Písečná, v Klubu důchodců 
Písečná, v Městském informačním 
centru v budově historické radnice 
a v infocentru magistrátu ve Zbo-
rovské ulici.                                     (ala)

věčný souboj Dobro a Zlo, můžete 
navšívit autorovu webovou galerii 
na http://hora.aspweb.cz.            (sk)

Letní kino a sousední scéna Banda 
na Kamencovém jezeře byly dějiš-
těm hudebního festivalu Kamenčák 
2009. Šestý ročník akce opět nabídl 
vyváženou porci nadějných, zatím 
jen lokálně známých interpretů 
i zavedených hvězd šoubyznysu. 
Tak nějak napůl to platí o mladé ta-
lentované zpěvačce Janě Španělové, 
nyní známé pod uměleckým pseudo-
nymem Jana Lota (na snímku vlevo), 
která v Chomutově se zpěvem začí-
nala. Největší zájem byl o závěrečný 
koncert Davida Kollera, který diváky 
potěšil především peckami z reper-
toáru Lucie. Plné hlediště si užilo 
také o den dřív koncert skupiny 
Kryštof. Skvělá, výrazně pohodová 
atmosféra panovala při vystoupení 
Kubánců Santy Y Su Marabú, jejichž 
karibské rytmy někteří z diváků 
nevydrželi poslouchat v sedě (sní-
mek vpravo). Dobrou náladu všech 
zúčastněných podpořilo i výrazně 
letní počasí.                 (text a foto: sk)

Viktoriánské slavnosti oslavily 
malé jubileum. Už pět let tento 
národopisný festival představuje 
obyvatelům Chomutova a jeho ná-
vštěvníkům folklorní tradice nejen 
české, ale i vzdálených evropských 
krajů. Tentokrát na něm spolu 
s pořádajícím Krušnohorem a dal-
ším domácím souborem Skejušanem 
vystoupily litevský Suvartukas, 
slovenská Magura, moravský Lipov-
jan a západočeská Stázka. Vedoucí 
pořádajícího souboru Krušnohor 
a hlavní organizátorka festivalu 
Jaroslava Macháčková „přespolní“ 
účastníky představila: „Suvartukas 
pochází z litevského města Plunge. 
Jsou sví po všech stránkách, nepo-
dobají se žádnému souboru, který 
jsme dosud v Chomutově uvedli. 
Mají šmrnc, v jejich projevu vidím 
prvky country. Seznámili jsme se 
s nimi v Lotyšsku. Magura pochází 
ze slovenského Kežmaroku a jejich 
vystoupení jsou hodně působivá. 
Známe se z různých festivalů. 
Lipovjan z Lipova v Bílých Karpa-
tech reprezentuje svérázný folklor 
moravsko – slovenského pomezí. 
S nabídkou na vystoupení se nám 
ozvali sami. A Stázka je dětský škol-
ní soubor z Teplé. Jsou to naši kama-
rádi, patří do stejného okruhu jako 
karlovarský Dyleň, který vystupoval 
ve všech předchozích ročnících.“ 

Všech šest uvedených souborů 
hrálo, zpívalo a tančilo na několika 
místech a scénách v rozpětí čtyř 
dnů. Dvakrát v zahradní restauraci 
u chomutovského divadla, dvakrát 
v atriu SKKS a jednou na zámku 
Červený hrádek. S komornějším 
pojetím vystoupily i na mši svaté 
v kostele sv. Ignáce, kterou celebro-
val litoměřický biskup Josef Koukl. 
Na všech těchto místech se účinkují-
cí soubory setkaly se zájmem divá-
ků. Hlavní program Viktoriánských 
slavností v atriu SKKS kolidoval 
s Kamenčákem 2009, přesto byli 
organizátoři s diváckou kulisou 
spokojeni. Jak bývá v tomto termínu 
takřka pravidlem, k pozitivnímu vy-
znění, pohodě a dobré náladě účast-

Viktoriánské slavnosti proběhly v atriu, u divadla, v kostele sv. Ignáce a poprvé na Červeném hrádku 

Slavnosti přiblížily kulturní kořeny už popáté

níků i diváků opět přispělo počasí. 
Slavnosti by nemohly proběhnout 
bez obětavé práce samotných členů 
Krušnohoru. „Musím je pochválit, 
postarali se úplně o všechno. Mohla 
jsem klidně odejít a věděla jsem, že 
to bude fungovat,“ libovala si Jaro-
slava Macháčková. „Nespali, nejedli 
a ještě k tomu vystupovali,“ dodala 
se smíchem.

Chomutovský Krušnohor loni 
oslavil dvacet let existence. Protože 
původní český krušnohorský folklor 
neexistuje, sbírá a zpracovává ná-
měty z celých Čech, s akcentem na 
západní Čechy. Má vlastní hudební 
složku s klarinety, houslemi, dudy, 
flétnou a kontrabasem. Je pravidel-
ným účastníkem prestižních přehlí-
dek a festivalů v ČR i zahraničí, sám 
na počest jednoho z patronů města 
sv. Viktora pořádá na konci července 
Viktoriánské slavnosti.                  (sk)

Folklorní vystoupení všech zúčast-
něných souborů doplnilo i mši sva-
tou v kostele sv. Ignáce.       (foto: sk)

Divákům v zahradní restauraci u divadla právě tančí Krušnohor.    (foto: sk)
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NÁVRH 10. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
SÍDELNÍHO ÚTVARU CHOMUTOV – JIRKOV

Návrh 10. změny Územního plánu sídelního útvaru Chomutov 
– Jirkov je veřejně vystaven v hale Magistrátu města Chomuto-
va v ulici Zborovská od 13. 7. 2009 do 12. 8. 2009.od 13. 7. 2009 do 12. 8. 2009. Dále je tato 
dokumentace přístupna na webových stránkách města Chomuto-
va a uložena k nahlédnutí v kanceláři č. 29A v budově historické 
radnice na náměstí 1. máje. Kontaktní osobou je Ing. Petříková 
na telefonním čísle 474 637 427 (e-mail: l.petrikova@chomutov-
-mesto.cz), případně p. Valešová na telefonním čísle 474 637 438 
(e-mail: m.valesova@chomutov-mesto.cz).

Veřejné projednání se koná dne 12. 8. 2009 od 16.3012. 8. 2009 od 16.30 hod. 
v zasedací místnosti č. 13 v budově Magistrátu města Chomutova 
na historické radnici na náměstí 1. máje.

Ve výše uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky Ve výše uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky 
a přímo návrhem dotčený vlastník nemovitosti také ná-a přímo návrhem dotčený vlastník nemovitosti také ná-
mitky k návrhu, nejpozději však na veřejném projednání mitky k návrhu, nejpozději však na veřejném projednání 
dne 12. 8. 2009.dne 12. 8. 2009.

BydleníBydlení

• Dlouhodobě pronajmu byt 1+1• Dlouhodobě pronajmu byt 1+1 
v Jirkově, ul. Pionýrů. Volný ihned, nájem 
3 500 Kč + energie. Vratná kauce 7 000 Kč. 
Přenechání za odstupné možné, i později 
(85 000 Kč). Tel. 605 461 694.

• Prodám byt v os. vlastnictví 2+1• Prodám byt v os. vlastnictví 2+1 
velký (možno rozdělit na 3+1) na síd-
lišti Březenecká, nová okna, fasáda. 
Tel. 605 315 548.

• Dlouhodobě pronajmu byt 2+kk• Dlouhodobě pronajmu byt 2+kk 
v centru CV po 100% rekonstrukci, cihlo-
vý, 7 000 Kč + záloha. Tel. 605 860 210, 
RK nevolat.

• Pronajmu byt 2+1,• Pronajmu byt 2+1, malý balkon, po 
rekonstrukci, v centru města, nájemné 
6 000 Kč + služby, kauce 3 nájmy. 
Tel. 603 184 007.

• Koupím byt 1+1, 2+1 ve vlastnictví • Koupím byt 1+1, 2+1 ve vlastnictví 
v Chomutově, v Kadani. Nabídky od 
majitele – pouze výhodná cena, hotově! 
Tel. 774 550 011.

• Prodám R.D. v žádané lokalitě Vysoká • Prodám R.D. v žádané lokalitě Vysoká 
Pec – DrmalyPec – Drmaly určený k celkové rekonstruk-
ci. Na pozemku kompletně nové I.S. Celko-
vá plocha 800 m2. Tel. 723 577 273.

• Prodám byt 2+1+B,• Prodám byt 2+1+B, Spořická ul., 
Chomutov, po celkové rekonstrukci. Cena 
950 000 Kč, RK nevolat. Tel. 602 256 250.

• Prodám stav. parcelu v Údlicích. • Prodám stav. parcelu v Údlicích. Přes 
1 500 m2. Tel. 776 639 633.

• Koupím byt 3+1 v osobním vlastnic-• Koupím byt 3+1 v osobním vlastnic-
tví tví nebo menší rodinný dům. Chomutov 
a okolí. Tel. 602 377 774.

• Hledáme byt 1+1 nebo 2+1 k pronájmu• Hledáme byt 1+1 nebo 2+1 k pronájmu 
v centru CV, dlouhodobě, pro dvě osoby. 
Ne v rodinném domě. Tel. 605 927 238.

• Vyměním st. byt 2+1 v CV• Vyměním st. byt 2+1 v CV za byt 
3+1 nebo 2+1 též v CV. Může být 2. kat. 
Tel. 606 945 676.

• Prodám zděný podsklep. rekr. domek • Prodám zděný podsklep. rekr. domek 
s verandou na vl. pozemku, dílna, udírna, 
pitná voda. Za jirkovským nádražím – Z.O. 
Otvice. Tel. 728 551 819.

• Prodám družstevní byt 3+1+B • Prodám družstevní byt 3+1+B na 
Zahradní v CV, 6. p., plast. okna, nová 
koupelna + WC, zateplený dům, velmi 
pěkný, volný ihned. Cena 590 000 Kč. 
Tel. 728 551 819.

• Pronajmu byt 2+1 v Jirkově – Ervěni-• Pronajmu byt 2+1 v Jirkově – Ervěni-
cích, cích, ul. K. H. Máchy na neomezenou dobu. 
Byt je zrekonstruovaný, v dobrém stavu. 
Za částku 6 100 Kč/měs., kauce dohodou. 
Byt pronajmu pouze pracujícím lidem. 
Tel. 606 101 323.

• Nabízím nájemní smlouvu na byt • Nabízím nájemní smlouvu na byt 
3+1 v Boleboři,3+1 v Boleboři, byt je zrekonstruovaný. 
Za částku 5 100 Kč/měs., kauce dohodou. 
Pouze pracujícím lidem. Tel. 606 101 323.

• Prodám byt 3+1• Prodám byt 3+1 v osobním vlastnic-
tví, zděné jádro, plastová okna, kuchyň, 
klidná lokalita v Chomutově, ul. Komen-
ského. Cena 880 000 Kč. Tel. 604 739 704.

• Vyměním obecní byt 1+1 v Praze 5  Vyměním obecní byt 1+1 v Praze 5 za 
obecní nebo družstevní byt v CV a okolí. 
Tel. 602 622 168.

• Prodám rodinný dům ve Spořicích. • Prodám rodinný dům ve Spořicích. RK 
nevolat. Tel. 604 756 501 po 16. hod.

• Pronajmu byt 1+1 v CV• Pronajmu byt 1+1 v CV na Kamenné do 
dvou slušných lidí a 3+1 v Jirkově na Mlá-
dežnické. Tel. 723 798 475, 720 322 576.

• Prodám stavební parcelu v Chomuto-• Prodám stavební parcelu v Chomuto-
vě, vě, 1 480 m2, 1 m2 za 670 Kč. Lukrativní 
místo, na hraně pozemku inženýrské sítě. 
Tel. 777 680 096.

• Pronajmu byt 2+1 v Chomutově, • Pronajmu byt 2+1 v Chomutově, 
nájemné 6 500 Kč, kauce 10 000 Kč. Tel. 
723 518 385.

• Pronajmu byt 1+1 po rekonstrukci • Pronajmu byt 1+1 po rekonstrukci 
ve středu CV, vana, plastová okna, dům 
zateplen. Nájem 6 000 Kč + energie. 
Tel. 603 173 651.

• Pronajmeme byt 1+1 po rekonstrukci • Pronajmeme byt 1+1 po rekonstrukci 
na náměstí v Klášterci nad Ohří. V bytě 
je nově vybavená kuchyň s el. sporákem, 
plastová okna, samostatné vytápění 
s dálk. ovladačem a ohřevem vody. Při 
podpisu smlouvy požadujeme vratnou 
jistinu ve výši dvou nájmů + 1 nájem mě-
síčně. Tel. 608 115 200.

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

• Nabízím nájemní smlouvu na byt 2+1• Nabízím nájemní smlouvu na byt 2+1 
v Jirkově, ul. K. H. Máchy v centru Ervěnic. 
Byt v druhém nadzemním podlaží, cca 
55 m2, za 6 100 Kč měsíčně. Tato částka 
zahrnuje fond oprav, zálohy na společnou 
elektřinu, na teplou a studenou vodu, na 
topení. Byt je slunný, pěkný, na dobrém 
místě s možností kulturního parkování. 
Byt bude po kompletní rekonstrukci (elek-
třina, plastová okna, koupelna, kuchyň, 
voda, odpady). Požaduji slušné české ná-
jemníky, kteří mohou doložit, že pracují, 
měli by mít smysl pro čistotu a pořádek. 
Nutná kauce 50 000 Kč, při odchodu vrat-
ná. Byt je volný ihned. Tel. 606 101 323.

• Jsem majitelem nájemního domu• Jsem majitelem nájemního domu 
v Boleboři, cca 4 km od Jirkova. Zde nabí-
zím nájemní smlouvu k bydlení na dobu ur-
čitou, avšak časově neomezenou k bytu 3+1 
o velikosti cca 64 m2. V druhém nadzemním 
podlaží. Za 5 100 Kč měsíčně. Tato částka 
zahrnuje fond oprav, nájemné pro použí-
vání movitých věcí a topení. Byt bude po 
kompletní rekonstrukci (elektřina, plastová 
okna, koupelna, kuchyň, voda, odpady). Po-
žaduji slušné české nájemníky, kteří mohou 
doložit, že pracují, měli by mít smysl pro 
čistotu a pořádek. Nutná kauce 70 000 Kč, 
při odchodu vratná. Nabízím slušné bydle-
ní na čerstvém vzduchu v přírodě, možnost 
parkování u domu. Tel. 606 101 323.

ProdejProdej
• Prodám zahradní ostružiny,• Prodám zahradní ostružiny, sladké, 

vhodné na zavaření i zamražení. Zázna-
my přijímám ihned, sklízet se budou od 
15. srpna. Tel. 605 806 665.

• Prodám moped Ramzey,• Prodám moped Ramzey, rok výroby 
2005, za 10 000 Kč. Tel. 739 551 764.

• Prodám vozík za osobní auto, Prodám vozík za osobní auto, malá 
kola, lacino. Miroslav Lukeš, E. Krásnohor-
ské 4552, Chomutov.

• Prodám hydraulické zvedáky• Prodám hydraulické zvedáky – pa-
nenky, 1x 3T za 190 Kč, 1x 8T za 290 Kč. 
Tel. 732 732 343.

• Prodám mikrovlnnou troubu• Prodám mikrovlnnou troubu s otoč-
ným talířem za 390 Kč. Tel. 732 732 343.

• Prodám el. bojler • Prodám el. bojler na 100 l vody, nový, 
orig. karton, uložen v suchu. Stál 3 600 Kč, 
nyní 2 200 Kč. Po domluvě dovezu k vám. 
Tel. 728 551 819, Perštejn.

• Prodám nový kuchyňský robot Hy-• Prodám nový kuchyňský robot Hy-
undaiundai za 600 Kč. Původní cena 1 200 Kč. 
Tel. 774 222 031.

• Prodám růžový dětský kočárek• Prodám růžový dětský kočárek s med-
vídky + mluvicí panenku. Nové, pův. cena 
2 300, nyní dohodou. Tel. 606 478 196, 
volat do 20 hod.

• Felicia 1.3LXi combi,• Felicia 1.3LXi combi, garážovaná, 
velmi zachovalá. Cena dohodou. Tel. 723 
327 344.

• Prodám zachovalé dvoulůžko letiště • Prodám zachovalé dvoulůžko letiště 
za 2 500 Kč, nový kuchyňský skleněný stůl 
o průměru 80 cm za 800 Kč a orientální 
koberec rozměrů 170 x 190 cm za 1 000 
Kč. Tel. 731 184 181.

• Prodám zánovní chladničku 65 l, • Prodám zánovní chladničku 65 l, 
vhodná na chatu a podobně. Značka 
Elektrosvit. Cena 1 000 Kč. Spěchá. 
Tel. 728 997 604.

• Prodám plazmový televizor • Prodám plazmový televizor Pana-
sonic TH-50 PZ 700, full HD, úhlopříčka 
127 cm. Zakoupená v lednu 2008, téměř 
nepoužívaná. Původní cena 80 000 Kč, 

nyní 29 000 Kč, při rychlém jednání sleva 
možná. Tel. 603 202 792.

• Prodám kož. č. sedačku 3+2 • Prodám kož. č. sedačku 3+2 za 1 500 
Kč, skleničky 1 dcl bez cejchu 200 ks za 
1 000 Kč, kulečník. tága 3 ks po 150 Kč 
a koule. Tel. 606 208 801.

• Prodám pivní pípu s dvěma kohouty• Prodám pivní pípu s dvěma kohouty 
bez chlazení (montáž na výčepní stolici) 
za 3 000 Kč. Tel. 606 208 801.

• Prodám dětskou hrací deku • Prodám dětskou hrací deku 
s hrazdičkou se zvířátky. Původní cena 
1 100 Kč, nyní 300 Kč. Tel. 604 626 028.

• Prodám dětskou vaničku • Prodám dětskou vaničku Surf Neo 
Nato, anatomicky tvarovanou, délka 
97 cm, včetně skládacího stojanu. Výborný 
stav. Původní cena 1 300 Kč, nyní 600 Kč. 
Tel. 604 626 028.

• Prodám rohovou sedací soupravu • Prodám rohovou sedací soupravu roz-
kládací + křeslo, béžovo-hnědá, zachovalá, 
za 2 500 Kč. Tel. 606 208 801.

• Prodám Corydoras trilineatus • Prodám Corydoras trilineatus chovné, 
Discus pyžon perle chovný, mečovky čer-
vené, paví očka, vše levně. Akvarijní stěnu 
na 1 000 l. Tel. 724 289 796.

• Prodám tři prodejní pulty.• Prodám tři prodejní pulty. Dva 
prosklené v černé barvě. Cena celkem 
3 000 Kč. Tel. 777 680 096.

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

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

• Prodám balkon. plast. okno• Prodám balkon. plast. okno s L dveř-
mi – komplet. Půl roku používané, levně. 
Tel. 777 153 644.

• Prodám starožitnou kořenku• Prodám starožitnou kořenku ve 
dřevě, 12 šuplíků a akvarijní rybičky me-
čovky, paví očka, pancéřníčky. Vše levně. 
Tel. 724 289 796.

• Prodám zánovní pánské kadeřnické • Prodám zánovní pánské kadeřnické 
křeslo, křeslo, 50% sleva. Tel. 739 078 450.

• Prodám satelit, • Prodám satelit, česká karta, české 
programy, dva roky v provozu. Rychlé 
jednání. Tel. 776 314 073.

OstatníOstatní
• SŠ 58/162/65, rozvedená,• SŠ 58/162/65, rozvedená, blond, 

kuřačka, hledá rozveselení pro dlouhé 
večery a víkendy. Těším se na tebe. 
Tel. 603 336 054.

• Doučím matematiku.• Doučím matematiku. Tel. 736 725 
743.

• Hledáme lakýrníka, • Hledáme lakýrníka, který natře stře-
chu rodinného domku. Tel. 732 125 579.

• Slušný pár stř. let• Slušný pár stř. let hledá uplatnění, 
nejraději správcovství s možností bydle-
ní. On obor elektro + různé opravy, ona 
obch., gastronomická činnost, PC, NJ. 
Tel. 605 927 238.

• Přenechám za odstupné• Přenechám za odstupné kompletně 
zařízený bar s diskotékou a karaoke. Nízký 
nájem – centrum. Tel. 774 201 480.

• Koupím zahrádku• Koupím zahrádku v Chomutově. Rych-
lé jednání. Tel. 776 314 073.

• Koupím garáž• Koupím garáž v centru Chomutova. Za 
nabídky děkuji. Tel. 728 766 628.

• Pronajmu oplocený pozemek • Pronajmu oplocený pozemek 
1 500 m2, nebo prodám, parkování staveb-
ní dvůr. Dále pronajmu oplocený pozemek 
4 000 m2, kancelář, sklad, samostatný 
vjezd. Dále pronajmu dílnu na dvě auta, jen 
elektrikář nebo klempíř. Tel. 777 193 802,
603 267 743.

• Kdo zhotoví střechu na chalupě• Kdo zhotoví střechu na chalupě 
v horách? Rozumná cena. Lehká krytina. 
Děkuji za nabídku. Tel. 607 229 153.

• 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 bclenkahornikova@seznam.cz.

• Koupím zahrádku• Koupím zahrádku nebo pozemek 
v OV. Tel. 775 212 579.

Upozornění: inzerci do Chomutovských novinUpozornění: inzerci do Chomutovských novin
od nynějška nepřijímá tiskový úsek magistrátu, ale pan Ondruš, od nynějška nepřijímá tiskový úsek magistrátu, ale pan Ondruš, 

tel.: 774 996 739tel.: 774 996 739

Přihláška do soutěže

„Za ještě krásnější Chomutov“
Přihlašuji se do soutěže v kategoriiPřihlašuji se do soutěže v kategorii (zakroužkujte nebo označte křížkem) 

1.1. Nejhezčí okno nebo balkon domu Nejhezčí okno nebo balkon domu (do této kategorie patří květinová 
výzdoba oken, balkonů, lodžií nebo teras domů viditelná z veřejných 
ploch města)

2.2. Nejhezčí výzdoba domuNejhezčí výzdoba domu (do této kategorie květinová výzdoba min. 
3 oken nebo kombinace balkonů a oken)

3.3. Nejhezčí předzahrádka domuNejhezčí předzahrádka domu (do této kategorie patří zahradnická či 
květinová výzdoba předzahrádek nebo částí zahrad před domy vidi-
telná z veřejných ploch města) 

Jméno, příjmení ...........................................................  Datum nar.: ..........................

Adresa soutěžícího ...........................................................................................................

Tel. : .................................................  Adresa, č. patra nebo popis místa, kde je

umístěn předmět soutěže:..............................................................................................

Podmínky soutěže:Podmínky soutěže:                            
1. Do soutěže se může přihlásit pouze fyzická osoba užívající zahradu, 

byt, dům nebo jeho část nacházející se ve správním území města Cho-
mutova.

2. Soutěžící spolu s přihláškou dává souhlas s vyfocením květinové vý-
zdoby.

3. Jména vítězů soutěže budou uveřejněna v Chomutovských novinách. 
4. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci MMCh, členové hodnotící ko-

mise a jejich nejbližší příbuzní.
5. Soutěž probíhá v období od 1. 6. 2009 do 30. 9. 2009.od 1. 6. 2009 do 30. 9. 2009. Přihlášené ob-

jekty do soutěže musí být k vidění v tomto soutěžním období.

Přihláška musí být doručena v písemné podobě nejpozději do nejpozději do 
30. 9. 200830. 9. 2008 prostřednictvím pošty nebo osobně podáním do podatelny 
vyhlašovatele na adrese Magistrát města Chomutova - ORIaMM, Zborov-
ská 4602, 430 28 Chomutov. Obálka musí být opatřena názvem soutěže 
„Za ještě krásnější Chomutov“„Za ještě krásnější Chomutov“.

V každé kategorii bude vyhodnoceno pět nejlepších objektů a vítězům 
budou předány tyto ceny:

1.1. Nejhezčí okno nebo balkon domu:Nejhezčí okno nebo balkon domu: 1 000, 800, 600, 500, 400 Kč
2.2. Nejhezčí okno nebo balkon domu:Nejhezčí okno nebo balkon domu: 1 500, 1 200, 1 000, 800, 600 Kč
3.3. Nejhezčí předzahrádka domu:Nejhezčí předzahrádka domu: 1 500, 1 200, 1 000, 800, 600 Kč

Mimo soutěž bude komisí vyhodnocen nejhezčí celek (ulice, sídliště nebo 
jeho část) v Chomutově.

Hodnotit přihlášené objekty bude hodnotící komise v průběhu měsíce 
října 2009. Ceny osobně předá primátorka statutárního města Chomuto-
va Ing. Mgr. Ivana Řápková.
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BYTY NA SVÉ POMOC
oprava bytu na vlast ní náklady

D ne 25 . 8 . 20 0 9 v 1 5 .0 0 hod i n se koná v zasedací m ístnost i  č .  1 01 v 1 .  patře budov y M ag istrátu města C hom utova , Zborovs ká 
46 02 veřej né v ýběrové ř ízen í ( dále jen V VŘ ) by tů na opravu na vlastn í náklady.

Reg istrace zájemců o by t na svépomoc se koná d ne 25 . 8 . 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 
společnosti “,  př i  registraci před ložit p latný občanský průkaz a potvrzení peněžn í ho ústavu o z a p l ac e n í d ra že b n í j i stot y 
ve v ýš i 7 0 0 0 Kč .

I nformace :  474 72 1 233 – p . El isová

Čís lo účtu – 2 1 03480237/ 01 0 0, variabi l n í  sym bol – 22222508 , specif ický sym bol – rod né č ís lo

 Proh l íd ky na b ízenýc h by tů u možn í

 Domovn í správa DOSPRA s . r.o. Březenecká ul . – tel . 417639252

ad resa Č. p. /č. b. vel i kost Vy vo lávac í cena d l u h Cel ková v y vo -
lávací cena

N á kla dy na 
o p ravu

H o l eš i c ká 4738/ 27 1 +1 2 1 . 20 0 - Kč 0 2 1 . 20 0 - Kč 41 .680, - Kč

Za h rad n í 51 98/ 2 1 +1 1 8 . 240, - Kč 11 . 282, - Kč 29. 522, - Kč 40. 570, - Kč

Proh l íd ky na b ízenýc h by tů u možn í 

Domovn í správa QAR K - ul . N a Bělidle tel . :  474651163 , 474624124

ad resa Č. p. /č. b. vel i kost Vy vo lávac í cena d l u h Cel ková v y vo -
lávací cena

N á kla dy na 
o p ravu

Pa rtyzá n s ká 3768/ 2 0 +1  7.620, - Kč 7. 538 , - Kč 1 5 .1 58 , - Kč 71 .6 0 0, - Kč

Pa lac kého 4449/ 8 1 +1  11 . 940, - Kč 5 . 580,- Kč 17. 520,- Kč 1 08 .60 0,- Kč

Beethovenova 3886/ 6 1 + 2 13 .1 50, - Kč 0 13 .1 50, - Kč 73 .60 0, - Kč

N á m . D r. Be n eše 89 6/1 1 +2 18 .050,- Kč 0 1 8 .050,- Kč 223 .60 0,- Kč

Za Zborovs kou 36 03/ 7 1 + 2 1 5 .46 0, - Kč 0 1 5 .46 0, - Kč 135 .1 0 0, - Kč

Za Zborovs kou 3 6 07/ 6 1 + 2 1 5 . 31 0, - Kč 9.11 2 , - Kč 24 . 42 1 , - Kč 249 .70 0, - Kč

Leg ioná řs ká 3878/12 1 + 2 1 5 . 320, - Kč 0 1 5 . 320, - Kč 142.0 0 0, - Kč

Pionýrů 3875/4 1 + 3 1 8 . 311 , - Kč 5 . 349, - Kč 23 .6 6 0, - Kč 2 1 0. 20 0, - Kč

nová prodejna v Revoluční 44, Chomutov
(prodejna v OD PRIOR uzavřena)

kvalita • barvy • vzory • inspirace
klidný nákup • příjemné prostředí • ochotný personál

w w w. s c a n q u i l t . c z

b y t o v ý  t e x t i l
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Chomutovské noviny

Chomutovský mládežnický box 
v nedávno skončené sezoně opět 
potvrdil pozici absolutní české špič-
ky. Junioři VEKIBOXu totiž obhájili 
prvenství v lize mládeže, vybraní 
borci pak úspěšně reprezentovali 
Českou republiku na mezinárodních 
turnajích.

Trenér Vladimír Šťastný byl před 
sezonou nucen z věkových důvodů 
provést změny v kádru. Ty se do-
tkly především kadetské kategorie, 
do které postoupil větší počet borců 
z přípravky. „Počítal jsem s pátým 
nebo šestým místem, s bronzem 
jsem proto maximálně spokojený,“ 
říká Vladimír Šťastný přesto, že jeho 
svěřenci se většinu sezony drželi na 
druhé příčce. Kádr juniorů naopak 
vesměs zůstal pohromadě, navíc 
jeho klíčové opory vyzrály. To se 
také v sezoně plně potvrdilo, juni-
oři VEKIBOXu se hned zkraje probili 
do vedení, které do závěru nepustili. 
Potřetí za sebou ligu mládeže vyhrá-
li! „Už před sezonou jsem si byl jistý, 
že to do třetice vyjde. Kluci mají na-
trénováno, většina těch, kteří v lize 
nastupují, jsou reprezentanti. Ohro-
zit nás mohly snad jen nemoci nebo 
zranění,“ komentuje výsledek, který 
v poválečné historii mládežnického 
boxu nemá obdoby, trenér Vladimír 
Šťastný. Čelo konečného pořadí ligy Čelo konečného pořadí ligy 
mládeže – kadeti:mládeže – kadeti: 1. BK Baník Most 
75 b., 2. SKP Sever + Barkas Ústí 
n. L. 57 b., 3. VEKIBOX Chomutov 3. VEKIBOX Chomutov 
53 b.,53 b., 4. BC Doprava Děčín 38 b., 
5. KB Baník Most 8 b. (celkem 
12 družstev); junioři: 1. VEKIBOX junioři: 1. VEKIBOX 
Chomutov 71 b., Chomutov 71 b., 2. SKP Sever + Bar-
kas Ústí n. L. 60 b., 3. Iron KB Rádlo 
Jablonec n. N. 46 b., 4. BK Baník Most 
39 b. (celkem 11 družstev).

Výkonnost mladých boxerů VE-
KIBOXu Chomutov nezůstává bez 
odezvy u reprezentačních trenérů. 
Zejména trio Jan Kováč, Radek Giess-

Český skateboardový pohár už 
třetím rokem zařadil do svého pro-
gramu závod v Chomutově. Termín 
uprostřed prázdnin způsobil menší 
úbytek počtu účastníků oproti před-
chozím dvěma ročníkům, přesto pátý 
závod série opět nabídl divákům vy-
nikající výkony v podání české a slo-
venské skateboardingové špičky.

V areálu na Kamenném Vrchu, 
který byl v roce 2007 postaven podle 
nejnovějších trendů a tím pádem 
disponuje všemi současnými prv-
ky, jako je dřevěný bowl, betonová 
část se schody, bangy a raily, tak 
i klasickým plechovým skateparkem, 
se soutěžilo ve třech disciplínách. 
Kvůli dešťové přeháňce začal závod 
nezvykle kvalifikací disciplíny bowl, 
jelikož chomutovský bazén je zastře-
šený. Kvalifikace se jela na tři kola 
a z ní do finále postupovalo devět 
nejlepších. Finále se nakonec usku-
tečnilo mezi kvalifikací disciplíny 
streetstyle, kterou přerušila půlho-
dinová přeháňka. Mezi devatenácti 
závodníky byl již od začátku jasným 
favoritem profesionál Martin Jurá-
šek z Havířova. Jeho styl, lehkost 
a pestrost prováděných triků ho 
jasně vynesly na první místo, takže 
chomutovský závod vyhrál potřetí 
za sebou. Druhý skončil Jan Tomšov-
ský, jenž patří mezi nejlepší české 
jezdce ve vertikální rampě. Třetí 
místo získala skateboardová legenda, 
veterán David Horváth z Prahy. 

V hlavní disciplíně, streetstylu, 
se do souboje na překážkách simu-
lujících městské prostředí pustilo 
šedesát jezdců. Závod byl přerušen 
deštěm a už to dokonce vypadalo, že 
výsledky budou muset být vyhláše-
ny z odjeté kvalifikace. Počasí se ale 
nakonec umoudřilo a v podvečerních 

Areál na Kamenném Vrchu už potřetí hostil závod Českého skateboardového poháru

Chomutovský závod přál Tomášům z Prahy

hodinách porota rozhodčích vybrala 
rovnou do finále šestnáct nejlepších 
jezdců. Finále se jelo na dvě kola, 
z čehož se jezdcům vždy počítalo to 
vydařenější. Po napínavém souboji 
se spoustou skvělých triků nakonec 
rozhodčí za nejlepší označili výkon 
nadějného, teprve osmnáctiletého 
Tomáše Stejskala z Prahy, který vy-
hrál už jeden z předchozích závodů 
poháru. Druhé místo obsadil další 
Tomáš z Prahy, o deset let starší 
Tomáš Vintr, třetí pak Slovák Ondrej 
Leskovianský z Nové Dubnice. Oba 
v Chomutově pravidelně obsazují 
medailové příčky. 

Po streetstylu přišel na řadu best 
trick contest, tedy soutěž, ve které 

vybraní jezdci předvádějí své nej-
lepší a nejobtížnější triky, které si 
do streetstylových jízd netroufli 
zařadit. Atraktivní měření sil vyhrál 
další Tomáš z Prahy, tedy Tomáš 
Weimann se svým „switch shove it 
flip over the gap“. Chomutovského 
závodu se zúčastnilo i několik jezd-
ců ze širšího regionu, žádný z nich 
se ale neprosadil.

„I díky výbornému skateparku byl 
závod skvělou podívanou a jedineč-
ným zážitkem pro diváky, kteří si 
celý den skvěle užili,“ hodnotil akci 
Jaroslav Boček, produkční Českého 
skateboardového poháru. Této nejvr-
cholnější série závodů v ČR se účast-
ní nejen čeští profesionální jezdci, 
ale i špičkoví závodníci ze zahraničí, 
protože obdobná soutěž v mnoha 
okolních státech chybí. Letos probíhá 
13. ročník.                      (text a foto: sk)

Boxeři VEKIBOXu Chomutov
patří do nejužší české špičky

mann a Ruslan Sofrančuk pravidelně 
z mezinárodních akcí vozí medaile. 
Nejinak tomu bylo i na červencovém 
mezinárodním soustředění v Rusku, 
které bylo zakončeno turnajem. 
V mimořádně silné konkuren-
ci Kováč zvítězil v kategorii do 
57 kg, Sofrančuk obsadil třetí místo 
v kategorii do 51 kg. „Zkušenosti 
ukazují, že v Rusku se nevyhrává. 
Proto se Kováčův úspěch dá srovnat 
s medailí na mistrovství Evropy,“ 
zdůrazňuje Vladimír Šťastný. Šest-
náctiletý Jan Kováč je v současnosti 
nejúspěšnějším chomutovským bor-
cem. Po ostaršení dokonce nastupo-
val v mužské extralize za SKP Ústí 
nad Labem, se kterým získal titul 
mistra republiky v družstvech. Také 
řada dalších chomutovských borců 
má už zkušenosti se seniorským 
boxem, když v sezoně hostovali 
v prvoligových klubech.

V dalším rozletu ale chomutovský 
box brzdí nedostatek peněz. Situace 
došla tak daleko, že klub nemohl 
vyslat své zástupce na mistrovství 
republiky jednotlivců, kde by nepo-
chybně získal řadu titulů a medailí. 
„Podpory není mnoho, o to víc si 
ceníme pomoci města,“ komentuje 
současný stav tajemník klubu Libor 
Kundrát. „Za finanční pomoc bych 
rád poděkoval i těm několika spon-
zorům a také našemu odchovanci 
a dvojnásobnému mistru republi-
ky Lukáši Urbanovi. Poděkovat za 
maximálně vstřícný přístup také 
musím vedení Základní školy na 
Zahradní, v jejíž tělocvičně už léta 
máme tréninkové zázemí.“ Trenér 
Vladimír Šťastný zase oceňuje pří-
stup svých svěřenců: „Pochválit 
musím nejen kluky, kteří získávají 
body, ale i ty, kteří se na vstup do 
ringu teprve připravují nebo dělají 
sparingpartnery. Podíl na úspěších 
mají všichni.“                                    (sk) 

Už jen několik dní zbývá divizním 
fotbalistům FC Chomutov do začát-
ku další sezony. Zklamání z té před-
chozí, kdy mužstvo skončilo třetí 
se značným odstupem za prvními 
dvěma týmy, ještě zcela neodeznělo. 
„Měli jsme ambice na postup, ale ne-
naplnili jsme je. První polovinu se-
zony jsme zvládli velmi dobře, ještě 
nám vyšlo prvních pět jarních zápa-
sů, ale pak se to zlomilo a zbytek byl 
hodně špatný,“ vrací se k předchozí 
sezoně Radek Zaťko, sekretář klubu, 
asistent trenéra a brankář. „Zranili 
se nám klíčoví hráči, což bylo znát 
na hře i na výsledcích.“

A právě zranění hráčů základní 
sestavy komplikuje mužstvu situ-
aci i nyní – v době uzávěrky Cho-
mutovských novin byli mimo hru 
Doksanský, Hranička, Hyneš, Eiselt, 
Horna a Šlajchrt. Nový trenér Jiří 
Černý, který nahradil Tomáše Heř-
mana, je nucen různě slepovat se-
stavu a to se samozřejmě projevuje 
i na výsledcích v přípravě. Odešel 
především bývalý reprezentant 
Robert Vágner, naopak nováčkem 
v chomutovském dresu je Daniet-
skij, příchod dalších dvou hráčů je 
v jednání. Příprava nevybočovala 
z normálu, v jejím programu bylo 
i pět přátelských zápasů. 

Divizní sezona 2009/10 začíná už 
tento víkend, pro FC Chomutov so-
botním utkáním v Chodově. Doma 
se Chomutovští poprvé představí 
v sobotu 15. srpna od 10.15 hodin 
proti Českému Brodu. A jaké má 

klub cíle? „Kdyby byli všichni kluci 
zdraví, tak nejvyšší, ale musíme být 
realisti. V každém případě se chce-
me pohybovat v horních patrech 
a naše příznivce bavit dobrým fot-
balem,“ říká Radek Zaťko.            (sk) 

Fotbalisty FC Chomutov trápí zranění opor

Na snímku z nevydařeného jarního utkání proti Českému Brodu (2:3) se 
k brance soupeře probíjí Alois Šebek.                                                         (foto: sk)

Česká softbalová reprezentace 
a s ní i pět hráčů z Chomutova 
prožila druhou polovinu července 
v kanadském Saskatoonu. Spolu 
s dalšími patnácti celky bojovala 
o co nejlepší umístění na světovém 
šampionátu, kde nakonec obsadila 
deváté místo. Hranicí mezi úspě-
chem a neúspěchem byl postup do 
osmičlenného play off. Česko si na 
něj dělalo zálusk, ale nakonec se 
asi spravedlivě ukázalo, kde jsou 
v konfrontaci s absolutní světovou 
špičkou současné možnosti českého 
softbalu, přestože je mnohonásob-
ným mistrem Evropy. 

Češi v osmičlenné skupině nejpr-
ve porazili Jihoafrickou republiku 
8:6, když otočili nepříznivý stav 0:5, 
následně prohráli s domácí Kanadou 
2:9, pak stejným rozdílem rozdrtili 
Portoriko 11:4, když opět zvrátili 

Pětice softbalistů reprezentovala na MS v Kanadě
nepříznivý stav 3:4, znovu stejným 
rozdílem podlehli Venezuele 2:9 
a v rozhodujícím utkání prohráli 
s Argentinou 1:2, čímž ztratili šanci 
na postup. V závěru velmi přijatelným 
výsledkem 1:5 nestačili na pozdější 
mistry světa z Austrálie a v posled-
ním zápase přehráli Indonésii 8:1. 

„Nemůžu říct, že by to byl propa-
dák. Měli jsme velmi silnou skupi-
nu, kde první tři celky byly pro nás 
prakticky nehratelné. Ostatní soupe-
ře jsme porazili, ale v rozhodujícím 
utkání proti Argentině jsme prohrá-
li 1:2, když se nedařilo klukům na 
pálce. Vůbec bylo vidět, že nám na 
pálce chybí konfrontace se světovou 
špičkou, kluci se pravidelně chytali 
až ke konci zápasu,“ okomentovala 
výkony a výsledky českého týmu 
jeho největší opora, nadhazovač 
Lubomír Vrbenský. S ním na mis-

trovství startovali také jeho kluboví 
spoluhráči Jaroslav Mikulec, Václav 
Svoboda, Jiří Nezbeda a Jakub Vrba. 
Zejména první z nich byl hodnocen 
jako jeden z nejlepších českých 
hráčů, když se mu dařilo na pálce 
i v poli. Na adresu samotného 40le-
tého chomutovského nadhazovače, 
pro kterého to byl čtvrtý světový 
šampionát, uvedl člen výboru Čes-
ké softballové asociace Miroslav 
Dolejš: „Luboš Vrbenský byl a stále 
je naší největší oporou a základním 
kamenem úspěchu v jednotlivých 
zápasech. Jeho jistota a zkušenost 
je přenášena do celého týmu, který 
pak v sobě nachází zvláštní chuť do 
zápasu a víru ve vítězství.“ A to se 
Vrbenský potýká s dlouhodobými 
zdravotními problémy, kvůli kterým 
letos v lize odházel jen pět zápasů 
a dva měsíce byl bez tréninku!   (sk)

V Městské sportovní hale v Cho-
mutově proběhlo přátelské futsalové 
utkání L.A. Interiér futsal Chomutov 
– Balticflora Teplice. Proti hostující-
mu nováčkovi 1. futsalové ligy, který 
přijel i kapitánem české reprezenta-
ce Martinem Dlouhým, nastoupil 
neoficiální výběr Chomutovské ligy 
malého fotbalu. 

Po vyrovnaném prvním poločase, 
kdy domácí dvakrát dotáhli vedení 
soupeře, se hosté v úvodu druhého 
dostali do dvoubrankového vedení 
a nakonec o dva góly také vyhráli. 

L.A. Interiér futsal Chomutov - FC 
Balticflora Teplice 4:6 (2:2). Branky: 
Kučera, J. Kvítek, V. Kubík, Mašl - 
Dlouhý, Salák, Stejskal, Jakimenko, 
Reinhardt, Dyatlov.                         (sk)

Výběr CHLMF držel 
s Teplicemi krok


