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Koupelnové studio

40 vzorových kójí 
se sanitou a obklady

Po-Pá  (800-1700)
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(areál autoškoly Omega)

Tel.: 474 626 191, 777 233 131
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Výročí
Chomutovska

5. 5. 1901 narodil se Václav ŘEZÁČ, spiso-

vatel a novinář, činný též na Chomutovsku.

6. 5. 1976 ve 21 hodin zasáhla město velmi 

slabá, ale poznatelná vlna zemětřesení, 

jehož epicentrum leželo v hraniční oblasti 

Slovinska, Itálie a Rakouska.

19. 5. 1656 městská rada v Chomutově 

zakázala cechu mydlářů nákup loje od 

cizích osob a nařídila, že jej mohou kupovat 

pouze od zdejších řezníků.

19. 5. 1946 zemřel Jindřich UZEL, chomu-

tovský rodák, botanik a zoolog.

19. 5. 2001 zemřel v Chomutově Gerhard 

STÜBIGER, geolog a regionální historik, 

činný na Chomutovsku a Mostecku.

Chcete mě?
V psím útulku čeká na nové pány řada 

pejsků. Jednoho z nich vám představujeme. 

Více jich najdete na stránkách 

www.utulek-chomutov.estranky.cz. 

Útulek můžete kontaktovat také na 

telefonu 474 651 080.

Asta je fena německého ovčáka menšího 

vzrůstu. Je jí asi deset let. Na svůj věk je ve 

velmi dobré formě. Je 

velice milá, hodná a 

klidná, zasloužila by 

si skvělý domov v do-

mečku se zahrádkou, 

kde by ještě hravě 

zvládla roli hlídačky.

Do centra Chomutova 
se sjeli farmáři
První farmářské trhy se uskutečnily v sobotu.  

Kupujícím nabídly řadu čerstvých potravin.

Velikonoce začaly 
zdobením stromků
Velikonoční oslavy zahájil Martin Dejdar 

a desítky dětí z chomutovských 

mateřských škol.

Skanzen Stará ves 
představí nové stavby
Rozhovor s ředitelkou Podkrušnohorského 

zooparku o rozvoji skanzenu.

Chomutov zahájil éru 
nového zimního stadionu 
vítězstvím
Pět tisíc lidí zavítalo na otevření největší stavby 

v novodobé historii města.
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8. 5.
Oslavy 66. výročí osvobození 

Československa.

9 hodin městský hřbitov

10 hodin městský park

10. 5.
Rodinné stromečkování – další akce 

Rodinného zápolení, sraz v Bezručově údolí 

v 9 až 11.30 hodin.

27. a 28. 5.
Bambiriáda – od 10.00 do 18.00 

na Kamencovém jezeře.
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Téma

Chomutovské slavnosti
přilákaly do parku tisíce lidí

S
lavnosti se tento rok nesly především 
ve znamení starých hornických tradic 
a samozřejmě také svátků jara, které 

připadly na stejný víkend, a tak na začátku 
slavností zaplálo světlo sv. Barbory, ochrán-
kyně a patronky horníků. „Doufám, že nás 
tato patronka bude chránit nejméně po celou 
dobu konání slavností,“ vyslovil své přání při 
přípravách pořadatel Jiří Šnábl.

A pak už se rozeběhla zábava. Kromě tra-
dičního jarmarku byl připraven i bohatý do-
provodný program. Návštěvníci slavností si 
tak mohli prohlédnout drezuru dravých ptá-
ků, ohňovou show v podání Cirque Garuda, 
účastníka Expa v Pekingu, nebo si poslech-
nout některý z koncertů. Kdo byl sportovně 
založen, zapojil se do chomutovského výbě-
ru, který v disciplínách inspirovaných hor-
nickou profesí bojoval proti třem družstvům 

radních. Právě výběr návštěvníků nakonec 
slavil vítězství. Poražení radní si z toho však 
příliš nedělali. „Minulý rok jsme zvítězili, 
tento rok to určitě neobhájíme. Hlavní je, že 
se dobře pobavíme,“ shrnula poslání soutěže 
za svůj tým Kamila Vrtišková, radní města 
Chomutova. A pro ty, které více než švihadlo 
láká nějaká ta dobrota, byla připravena sou-
těž v pojídání velikonočního beránka, která 
divákům nabídla napínavý fi niš.

O sobotním večeru se každý z návštěvníků 
mohl zapojit do pokusu o překonání rekordu 
v počtu lucerniček a hornických kahanů na 
jednom místě. Podařilo se. Komisař agentu-
ry Dobrý den nakonec po sečtení všech čtyři-
aosmdesáti lucerniček a kahanů oznámil, že 
Chomutované stanovili nový rekord.

Každoročně se v čase konání slavností 
sjíždí do Chomutova automobiloví veteráni. 

Kdo na Velikonoce zůstal v Cho-

mutově a navštívil centrum města, 

rozhodně nemusel litovat. Šestnác-

tý ročník Chomutovských slavností 

se nadmíru vydařil a pěkné počasí 

přilákalo do parku u městského di-

vadla více než sedmnáct tisíc lidí, 

kteří se bavili při soutěžích a nej-

různějších kejklích.



Téma

Letos se mezi nablýskanými motoristickými 
miláčky se vyjímal především double-decker 
bus, který křižoval město již den před sra-
zem, a také stopětiletý ford. Historická vozi-
dla měla sraz u Kamencového jezera, odkud 
vyjela jejich spanilá jízda až na parkoviště 
Severočeských dolů, kde se konala výstava 
historických vozů. Tu si nenechala utéci ani 
řada návštěvníků Chomutovských slavností, 
kteří s nadšením obdivovali historické ple-
chové oře. A na výstavě rozhodně bylo na co 

se dívat. „Každého určitě zaujal především 
Ford typ N z roku 1906. Tento stopětiletý vůz 
přijel na výstavu z Německa,“ prozradil Pr-
chal. Ale mnoho návštěvníků se tísnilo také 
kolem dalších vystavených kousků. Pozor-
nost přitáhla například i stará červená felicie 
v úpravě kabriolet, která svou velikostí při-
rostla k srdci hlavně dětem.

Po dvou dnech zábavy Chomutovské 
slavnosti dospěly ke svému konci. Primátor 
města Jan Mareš převzal z rukou pořadatelů 

světlo sv. Barbory, které bude po celý násle-
dující rok uložené v Rytířském sále starobylé 
radnice, aby bylo znovu použito při zaháje-
ní setkání hornických měst, které se bude 
ve městě konat příští duben. „Pro lucernu 
máme již pečlivě zvolené místo, na kterém 
bude uložena až do setkání hornických měst. 
Věřím, že svatá Barbora bude chránit nejen 
město samotné, ale i všechny jeho obyvatele 
minimálně po celý rok,“ uzavřel slavnosti Jan 
Mareš, primátor města.
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Aktuality

Daň zůstává 
v rozpočtu města
Město za loňský rok zaplatí na dani z pří-
jmu 46 milionů korun. „Město stejně 
jako každý podnikatel platí daň z pří-
jmu. Čili z toho, co vydělalo,“ vysvětluje 
ekonom města Jan Mareš.  Na rozdíl od 
podnikatelů ale radnice daň neodvádí 
fi nančnímu úřadu. Nechává si ji. „Přes-
něji řečeno, platí ji sama sobě, čímž se 
tato daň stává spíše nástrojem fi nanco-
vání pro investice města. Šestačtyřicet 
milionů korun tedy zůstává v rozpočtu 
města,“ upřesňuje Mareš.
Historicky se sice nejedná o nejvyšší vy-
počtenou daň, nicméně daň odváděná za 
rok 2010 patří k nejvyšším od ukončení 
privatizace bytového fondu a zrušení do-
plňkové činnosti města. Daň, za loňský 
rok je  2,4x vyšší než v roce předcházejí-
cím, kdy daňová povinnost představovala 
19,2 milionu korun. Uspořené prostřed-
ky město použije pro svůj další rozvoj.

Šestačtyřicet korun. To je suma, kterou nově 
zaplatí za metr čtverečný nájemníci v by-

tech, které spravuje nebo vlastní Chomutovská 
bytová, a.s.  Nové nájemné nekopíruje ceny 
komerčního nájemného v soukromém sektoru. 
To se v Chomutově pohybuje od 60 do 90 ko-
run za metr čtverečný, a výjimkou není ani cena 
přesahující 100 korun. „Stanovili jsme mini-
mální možnou cenu, která výrazně nezasáhne 
do rodinných rozpočtů a zároveň bude ve větší 
míře pokrývat potřeby na správu bytů, tedy na 
běžné opravy a rekonstrukce domů,“ vysvětluje 
Martin Klouda, náměstek primátora. Nájemní-
ci v bytech města a Chomutovské bytové si tak 
mohou po několikaměsíčním čekání na nové 
ceny nájemného, jejichž stanovení zdržovalo 
ministerstvo pro místní rozvoj, oddychnout. 
Nové nájemné ve výši 46 korun za metr čtvereč-
ný a měsíc platí v běžných bytech, v zařízeních 
sociální péče pak bude nájem 32 korun, v by-

tech se sníženou kvalitou bydlení 28 a 25 korun 
v půdních vestavbách. Nové nájemné bude pla-
tit od prvního července. „Během května oslo-
víme všech sedmnáct set nájemníků a zašleme 
jim dohody o novém nájemném. V případě, že 
budou s novým nájemným souhlasit, obdrží 
následně nové smlouvy,“ popisuje proces Jaro-
slav Schindler, ředitel Chomutovské bytové.  
Nájemníci mohou také s novým nájemným 
nesouhlasit. „Pak bude spor o výši nájemného 
řešit okresní soud,“ říká Schindler. Je velmi 
pravděpodobné, že by soud dokonce určil ná-
jemné vyšší než 46 korun. „Soud totiž přizve 
soudního znalce, který výši nájemného určí 
podle obvyklého nájemného v Chomutově, 
a mohlo by se stát, že by nájemník pak musel 
zaplatit třeba sedmdesát korun za metr čtve-
rečný,“ dodává Schindler. Zvýšené nájemné 
bude sloužit výhradně na opravy a rekon-
strukce bytů a domů.

Téměř každá lidská činnost má dopad na 
životní prostředí. Obdobně pestrou čin-

nost má také Komise životního prostředí, 
která je poradním orgánem rady města. „Za-
bývat se budeme od čistoty ve městě, proble-
matiky nádob na odpady, stavu zeleně přes 
Kamencové jezero až po územní plán města,“ 
vyjmenovává některé oblasti činnosti Miloň 
Houda, předseda komise.
Mezi hlavní oblasti patří odpadové hospo-
dářství, které pro město zajišťují technické 

služby. „Sem nespadají pouze popelnice, ale 
i kontejnery, sběrné dvory, systém tříděného 
odpadu,“ dodává Houda. S touto problemati-
kou úzce souvisí černé skládky.  „A tady jsme 
u městské policie a přes ni se lehce dostaneme 
k pejskařům a čistotě ve městě obecně. Asi 
všechny trápí psí exkrementy, což bude další 
problém, na který se komise pokusí najít lék,“ 
přibližuje Houda. Dodává však, že se jedná 
o složitou problematiku, kterou nelze vyřešit 
ze dne na den.  Nemalým problémem jsou také 

zdivočelé kočky, které nesou značná zdravotní 
rizika pro občany města. Zejména toxoplaz-
móza ohrožuje ještě nenarozené děti.
Komise se bude zabývat také Kamencovým 
jezerem, Bezručovým údolím, městskými 
parky a  revitalizací plochy mezi Chomuto-
vem a Droužkovicemi. Nevyhne se ani té-
matu územního plánu, konkrétně urbanizaci 
periferních částí města, a bude se podílet na 
vyhodnocení soutěže o nejhezčí květinovou 
výzdobu.

Na náměstí 1. máje na 
něj totiž čekalo dva-

cet stánků farmářů s lá-
kavým zbožím. Voňavá 
uzenina nebo domácí sýry 
– takový byl hlavní sorti-
ment farmářů. 
První farmářské trhy na ná-
městí slavnostně zahájila 
hejtmanka Ústeckého kraje 
Jana Vaňhová. Chomutov 
se tak připojil k dalším se-
veročeským městům, která 
se rozhodla oživit tradici 
farmářských trhů. „Chceme touto formou 
podpořit regionální prodejce potravin, kteří 
na trzích mohou svou nabídkou oslovit širo-
kou veřejnost,“ doplnil k rozhodnutí města 
náměstek primátora Martin Klouda.

Kdo tentokrát zaváhal, nemusí smutnit. 
Další příležitost zakoupit si zdravé a čerstvé 
potraviny pro víkendovou snídani či oběd 
budou mít Chomutované opět poslední květ-
novou sobotu.

Nájemníci si mohou oddychnout,
nové nájemné není komerční

Komise životního prostředí se zaměří na čistotu i jezero

Do centra města se sjeli farmáři
Kdo si v sobotním ránu 

přivstal a vyrazil se podí-

vat do centra města, roz-

hodně nemohl litovat. 

V pátek odpoledne město Chomutov pat-
řilo horníkům, protože si jej havíři zvolili 

pro přijetí nových členů, současných i bývalých 
studentů Vysoké školy báňské, do hornického 
cechu tradičním skokem přes kůži. Před sa-
motným rituálem prošli fuxové, adepti přijetí 
do cechu, při hledání svého nadlišáka středem 
města a pobavili překvapené obyvatele hornic-
kými písničkami. Na pódiu divadla se večer 
odehrál samotný rituál skoku, do kterého se 
kromě studentů zapojili primátor Jan Mareš.  
Patronem skoku byly Severočeské doly, a.s.

V Chomutově se 
skákalo přes kůži
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Aktuality

Během oslav si děti s učitelkami připomně-
ly některé z velikonočních tradic. „Bohu-

žel velikonoční tradice ve městech oslabují, ale 
právě kvůli tomu jsou pořádány podobné akce 
a ve školkách paní učitelky dětem vyprávějí o 
tom, co se dělalo. Důležité je v dětech probu-
dit touhu si jednotlivé tradice vyzkoušet,“ řekl 
náměstek primátora Jan Řehák, který v úvod-
ním proslovu litoval, že městy na Velikonoční 
pondělí obchází jen málo koledníků.
Aby šlo dětem zdobení břízek lépe, byl pro ně 
připraven bohatý doprovodný program, kte-
rý moderovala dvojice Miloš Skácel a Martin 
Dejdar. „U nás se malují kraslice, pečou se 
nejrůznější velikonoční pochutiny a plete se 
pomlázka. Správný muž pomlázku nekupuje, 
ale plete. A v pondělí pak pomlázkou omladí-
me ženy,“ směje se herec a moderátor proslu-
lý rolí Ozzáka v seriálu Comeback. 
Součástí Chomutovských Velikonoc bylo 
i vyhlášení výsledků patnáctého ročníku sou-

těže o nejkrásnější ekologickou kraslici, do 
které se přihlásily děti z celé České republiky. 
„Tento rok se do soutěže přihlásily čtyři tisíce 
jednotlivců nebo kolektivů, z jejichž výrobků 
jsme do výstavy vybrali dvě stě nejlepších,“ 
vysvětlil Rudolf Kozák, zástupce společnosti 
Severočeské doly Chomutov, která je hlavním 
partnerem soutěže. Také Chomutov se může 
pochlubit umístěním na pomyslných medai-
lových příčkách. V kategorii kolektivů získaly 
třetí místo děti ze ZŠ Písečná.

Dosavadní tržnice, která je již v nevyho-
vujícím stavu, bude nahrazena novou 

stavbou. Takový plán má radnice, pokud získá 
prostředky z evropských fondů. Po dlouhém 
hledání a diskusích o vhodném využití tohoto 
prostoru zvítězila varianta nového městského 
informačního centra s veřejnými záchodky 
a doplněním parkovacích míst.  „V žádném pří-
padě nebudou rušena tržní místa pro stánkaře. 
Těch se záměr nijak nedotkne,“ říká Martin 
Klouda, náměstek primátora.  Jednou z pod-
mínek při hledání využití prostoru po tržnici 
bylo právě zachování oblíbených tržních míst.  
Zeleň z této části města nezmizí, ba právě na-
opak. Za informačním centrem vzniknou sice 
nová parkovací místa, ta však budou doplně-
na stromy a pásy zeleně. Příjezd k informač-
nímu centru a tržním místům zůstane zacho-
ván z ulice Chelčického. Dosluhující veřejné 
toalety budou nahrazeny novými moderními.

Informační centrum, které je v současné 
době v malých prostorách, získá na atraktivi-
tě.  Architektonicky zapadne mezi ostatní bu-
dovy. „Jeho vzhled jsme projednali s památ-
káři,“ říká architekt města Jaroslav Pachner.  

Interiér „íčka“ nabídne pohledy do historic-
kých míst města. V plánu také je, že výloha 
bude osazena samoobslužným informačním 
panelem, který bude sloužit mimo otevírací 
dobu centra.

Velká spotřeba tepla, investice a parková-
ní. To byla jedna z témat setkání vedení 

města s občany lokality Kadaňská a okolí. 
Problematikou velké spotřeby tepla se bude 
zabývat pracovní skupina. „Tu budou tvořit 
zástupci nájemníků, bytové společnosti, 
dodavatele tepla a vedení města,“ řekl Mar-
tin Klouda, náměstek primátora. Do dvou 
let by měla být vyměněna všechna okna 
v bytech spravovaných Chomutovskou by-
tovou, a.s. 

Lidé se dále zajímali, co se v jejich lokalitě 
změnilo a co přibude nového. Zrekonstruo-
valy se ulice Kadaňská, Alešova a Adámkova. 
Vybuduje se nové hřiště v Nových Spořicích 
a připraveny jsou projekty na stavbu hřiště 
v Sokolské ulici a rekonstrukci ulice Na Prů-
honě. Radnice v lokalitě v posledních letech 
investovala téměř padesát milionů korun. 
Problematické je v této lokalitě parkování.  Zá-
měr města na zřízení parkovacích míst v ulici 
Matěje Kopeckého nepodpořili zástupci SVJ. 

„Město nebude proti vůli obyvatel budovat 
parkovací místa tam, kde je nechtějí,“ dodal 
primátor Jan Mareš. Vybudování parkovišť 
v jiných místech brání umístění inženýrských 
sítí. Volná místa k parkování jsou ale v okol-
ních ulicích, například Alešově. 
Na setkání nezazněla jen kritika, ale i poděko-
vání městské policii za pravidelnou hlídkovou 
činnost. Kladně bylo přijato umisťování vel-
koobjemových kontejnerů v místě komplex-
ního blokového čištění.

Slavnosti jara začaly zdobením břízek

Místo tržnice infocentrum, stánky trhovců nezmizí

Brífi nk: Trápí nás velká spotřeba tepla

Nezaplatili jste za psa? 
Neváhejte, máte 
poslední šanci

Poslední šanci mají zapomnětlivci, kteří 
nezaplatili v řádném termínu poplatek 
za psa. „Téměř každý čtvrtý majitel psa 
ke dni splatnosti poplatek neuhradil,“ 
říká ekonom města Jan Mareš. Ti, kdo 
zapomněli, mají zhruba měsíc čas svou 
chybu napravit. Tak dlouho bude trvat 
zpracování všech podkladů k vyměření 
poplatku hromadným předpisným se-
znamem a následně k vymáhání poplat-
ku. „V praxi to bude znamenat, že během 
měsíce obdrží dlužníci dopis s upozorně-
ním. Pak již budou bez varování chodit 
správci daně a poplatek budou exekučně 
vymáhat,“ vysvětluje Mareš. 
Ze 4417 chovatelů 1381 za svého psího 
miláčka nezaplatilo. Městu dluží milion 
a pětačtyřicet tisíc korun. Radnice peníze 
používá na úklid exkrementů. Těch tech-
nické služby seberou na šest tun ročně.

Oslavy Velikonoc v Chomutově prozatím patřily především dětem  z mateřských škol. Jako 

každý rok na náměstí vyzdobily stromky a připomněly si velikonoční tradice. Součástí 

oslav bylo i vyhlášení vítězů celostátní soutěže o nejkrásnější velikonoční kraslici.
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Rozhovor

Skanzen Stará ves otevře nové stavby v sobotu
Návštěva zooparku už nemusí být za-

měřena pouze na zvířátka, ale i na his-

torii a architekturu. Svého rozšíření se 

dočkal skanzen Stará ves. Hrázděnou 

kapličku, větrný mlýn a statek doplnila 

řada nových staveb a získal na atraktivi-

tě. Novinky ve skanzenu Stará ves nám 

přiblížila ředitelka Podkrušnohorského 

zooparku Iveta Rabasová.

Kdy vznikla myšlenka na založení skanzenu?
Původní koncepce prvního ředitele zooparku 
pana Waltera Markela měla v úmyslu rozdělit 
zoopark do tří částí. V první měla být  expozi-
ce evropských zvířat, ve druhé   skanzen pod-
krušnohorských vesnic s ukázkami primitiv-
ních krušnohorských plemen hospodářských 
zvířat. Třetí část počítala s pozemky kolem 
Otvických rybníků k vytvoření klidové zóny 
s vodními ptáky.
Studii vesnice již v sedmdesátých letech vy-
tvářel architekt Voděra spolu se studenty 
pražské Vysoké technické školy. Z toho vy-
plývá, že myšlenka je stará téměř 40 let. Ve-
dení zooparku přistoupilo k její realizaci až 
po roce 2000, kdy bylo možné čerpat fi nanční 
prostředky z Evropské unie.

Můžete nastínit časovou osu, jak přibývaly 
jednotlivé stavby?
K výstavbě docházelo postupně od roku 
2005. První stavbou byla replika hrázděné 
kapličky z obce Krupice v Doupovských ho-
rách, odkud byl do zooparku dovezen základ-
ní kámen. Následovala stavba větrného mlý-
na. V květnu 2007 byl pro veřejnost otevřen 
hrázděný statek. Ukázky starogermánských 
a staroslovanských obydlí postavili v poslední 
části Eurosafari studenti českých a němec-
kých středních škol.

Tyto stavby už návštěvníci znají. Jaké nové 
přibyly nyní?
Dalším prostorem pro expozici, tentokrát 
historických zemědělských strojů, je průjezd-

ná hrázděná stodola, která se stala součástí 
statku. K ní přiléhá prostorná řemeslná dílna 
s původním zařízením a nástroji na výrobu 
hraček. Právě výroba hraček byla pro obyva-
tele Krušnohoří v minulosti typická. Nový je 
i špejchar se sociálním zařízením. Architekto-
nicky cenná stavba je roubená chalupa. Jed-
nopatrový objekt s rákosem pokrytou stře-
chou stál původně v Soběnicích u Úštěka. Je 
jedinou originální stavbou. Její převezení do 
skanzenu ji zachránilo před zbouráním. 
V roubence bude umístěna expozice s názvem 
Včely a včelařství Krušnohoří. Zajímavosti 
o zpracování včelích produktů a historii vče-
lařství na Chomutovsku se dozví návštěvníci 
nejen z textů, ale především si prohlédnou úly 
a pomůcky na zpracování medu. Druhá část 
roubenky bude věnována prezentaci Ströher-
ské sbírky. Novinkou je i infocentrum s pro-
dejnou suvenýrů.

Který z objektů je nejzajímavější?
Zajímavý je skanzen jako celek. Soubor sta-
veb, kde je zastoupeno několik architekto-
nických stylů, doplňuje rybník s malebným 
ostrůvkem, zrestaurovaný sloup Nejsvětější 
Trojice, bylinková zahrádka, vzorkové políč-
ko s původními hospodářskými plodinami, 
ovocný sad a malá vinice. To vše dokresluje 
atmosféru skanzenu. Raritou je větrný mlýn. 
Modelem pro jeho stavbu byl větrný mlýn 
z německé obce Reichstädt. Jeho konstruk-
ce je zděná kruhová věž o třech nadzemních 
podlažích s otočnou střechou na vodící ko-
lejnici. Kvůli lepšímu přístupu byl postaven 
v měřítku jedna ku dvěma.

Co nového kromě staveb návštěvníci ve skan-
zenu objeví po jeho slavnostním otevření?
Nové jsou přístupové cesty, vstupy. Návštěv-
níci určitě ocení infocentrum a prodejnu su-

venýrů, příjemné klidné stylové prostředí ob-
klopené zelení a klidná zákoutí u rybníku za 
přítomnosti domácích i volně žijících zvířat.

Budou moci turisté a Chomutované skanzen 
volně navštívit, jako tomu bylo doposud?
Skanzen je součást Podkrušnohorského zo-
oparku, a bude proto přístupný s platnou 
vstupenkou do zoo. Volný vstup bude platit 
pro majitele permanentních vstupenek či 
chomutovské seniory.

Jaký program je připraven na slavnostní ote-
vření?
V sobotu 7. května si návštěvníci budou moci 
prohlédnout jednotlivé stavby. Zahraje a za-
tančí folklorní soubor Jirkovák, pro děti bu-
dou připraveny jízdy na ponících, řemeslníci 
předvedou řemesla. K vidění budou ukázky 
výroby svíček z včelího vosku, tkaní, paličko-
vání, ukázky řezbářství, košíkářství a mnoho 
dalšího. Každý, kdo do skanzenu tento den 
přijde, dostane i malou pozornost.  

Budování skanzenu je součástí velkého pro-
jektu Centrum krušnohorského lidového umě-
ní. Můžete ho trochu přiblížit?
Projekt je realizovaný v programu Cíl 3, fi -
nancovaný Evropským fondem pro regionál-
ní rozvoj ERDF a podpořený na české straně 
ministerstvem pro místní rozvoj. Je zaměřen 
na spolupráci mezi Českou republikou a Svo-
bodným státem Sasko. Každý z projektových 
partnerů, mezi které patří Podkrušnohorský 
zoopark, Oblastní muzeum v Chomutově, 
Oblastním muzeum v Mostě, město Anna-
berg-Buchholz a město Chomutov, vybudo-
val v rámci projektu nové výstavní prostory, 
kde prezentuje krušnohorské lidové umění 
a přibližuje návštěvníkům historii a tradice 
Krušnohoří.
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Kultura

asový harmonogram:
Za átek akce: 9.00 hodin
Registrace: 9.00–11.30 hodin
Ukon ení akce: 13.00 hodin

Registrace a podmínky:
Registrace a výdej hracích karet 
v registra ním stánku Rodinného zápolení 
na startu. Sout žní známku obdrží ú astníci 
v cíli po zasazení rodinného stromu.

Úkol:
Úkolem sout žících rodin s d tmi je „poko it“ 
turistickou trasu v Bezru ov  údolí a zasadit 
rodinný strom.

V cíli:
sázení „rodinných strom “ 
s pohádkovými bytostmi
zábavný doprovodný program 
pro d ti s p ekvapením

Upozorn ní:
Trasa výšlapu povede náro ným terénem, 
proto po adatel doporu uje zvážit ú ast 
rodinám s ko árky.
V p ípad  deštivého po así doporu ujeme 
vzít pro d ti holinky (p da pro sázení stromk  
m že být lehce podmá ená).

•

•

Start: Bezru ovo údolí – za átek cyklostezky • Cíl: První mlýn
neděle 15. května

Finále jubilejní sezony byl název sedmého 
koncertu již patnáctého ročníku Chomu-
tovských hudebních večerů. Festivalový 
orchestr Petra Macka tímto koncertem 
krásné hudby zakončil dvacet let svého 
trvání. „Letošní sezona je významným 
mezníkem v naší koncertní činnosti, pro-
to jsme chtěli diváky odměnit jak výbě-
rem skladeb pro jednotlivé koncerty, tak 
i řadou osobností, hostů a sólistů, kteří 
s námi vystoupili,“ shrnuje uplynulou se-
zonu umělecký šéf Petr Macek. V duchu 
sentimentu a vzpomínání orchestru jed-
notliví sólisté a hosté gratulovali k výročí 
a svojí účastí přispěli k nezapomenutel-
ným hudebním zážitkům.
V chomutovském divadle se uskutečnil 
koncert Evy Urbanové, posluchačům při-
jeli zahrát Václav Hudeček, Ivan Ženatý, 
Felix Slováček, ale i zahraniční umělci či 
začínající regionální talenty. Pro diváky se-
zona skončila, organizátor koncertů Petr 
Macek už má plnou hlavu nápadů, co na-
bídne svým příznivcům od října, kdy zahá-
jí šestnáctou sezonu. „Posluchači se mo-
hou opět těšit na krásné hudební zážitky 
a krásné melodie. Děkuji jak posluchačům 
za společné chvilky s hudbou, tak i mece-
nášům, bez nichž bychom tyto hudební 
večery nemohli pořádat,“ dodává Macek.

Orchestr Petra Macka 
ukončil jubilejní sezonu

Na radnici jsou vystavena 
plátna pro velké černé oči

Výstava Plátna pro velké černé oči předsta-
vuje velkou část pláten Míly Doleželové, 

která svá díla odkázala Muzeu romské kultu-
ry v Brně, jež se na přípravě výstavy pro Ob-
lastní muzeum v Chomutově podílelo. „Jsme 
velmi rádi, že se nám podařilo tento cyklus 
pro Chomutov získat,“ přiznal Stanislav Děd, 
ředitel Oblastního muzea v Chomutově. 
Míla Doleželová patří mezi nejosobitější čes-
ké umělkyně. „Její osud je typickým osudem 
umělce, který měl velké problémy s prosa-
zením,“ připomněl Děd, který zároveň pou-
kázal na skutečnost, že autorka trávila část 
života v bídě a sociálním nedostatku. Téměř 
třetina jejího díla je zaměřena na osud „Ciká-
nů“, kteří se Doleželové stali určitým arche-
typem člověka. „Její obrazy jdou až na dřeň 
člověka, jsou to obrazy, které mají velkou sílu 
už svým zaměřením na významné životní 
situace,“ charakterizoval expresivní a barev-
nou malbu, která v sobě nezapře jistou nalé-
havost, Děd. 
Výstava je součástí širšího cyklu programů 
a výstav, které započaly již v minulém roce, 

když muzeum začalo spolupracovat s Vý-
borem pro národnostní menšiny. „My jsme 
se rozhodli, že všem přiblížíme, jak v našem 
městě jednotlivé menšiny žijí a které to vlast-
ně jsou,“ vysvětlil Děd. První akcí celého cyk-
lu byla společná výstava v kostele sv. Ignáce 
při Muzejní noci. Letošní rok je ve znamení 
problematiky romského etnika, kromě vý-
stavy díla Míly Doleželové je připravena také 
výstava Romové a Sinti a rovněž tematická 
Muzejní noc. Výstava bude na radnici otevře-
na až do 18. června.

V prostorách výstavní síně muzea na starobylé radnici se o víkendu konala vernisáž 

nové výstavy, která připomněla dílo Míly Doleželové. Výstava je zaměřena na oblast 

tvorby této talentované malířky, jež je věnována tematice romského etnika. I proto 

na vernisáži zazněla romská hudba.
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Sport

inzerce

Zabystřan bodoval 
v italské Folgarii

Velkým úspěchem skončil start chomu-
tovského Honzy Zabystřana na jubilej-
ním 50. ročníku závodu TROFEO TO-
POLINO v italské Folgarii. Tento závod, 
který  je nejstarším seriálem na světě, je 
díky své historii a prestiži právem ozna-
čován za neofi ciální mistrovství světa 
alpských lyžařů žákovských kategorií. 
V konkurenci nejlepších 300 sjezdařů 
z reprezentačních družstev 43 zemí ob-
sadil náš závodník skvělé 2. místo v dis-
ciplíně slalom speciál a právem si z Itálie 
odvezl stříbrnou medaili.
Tímto výkonem jenom potvrdil svou for-
mu letošní sezony. Koncem ledna nenašel 
přemožitele na mezinárodních závodech 
FIS SKIINTERKRITÉRIUM v Říčkách 
a s přehledem vyhrál obří slalom. Začát-
kem března se stal dvojnásobným mis-
trem republiky v disciplínách obří slalom 
a superobří slalom.
Sezonu zakončil jako celkový vítěz seriá-
lu závodů Českého poháru SLČR 2011.

Chomutov zahájil éru nového 
zimního stadionu vítězstvím

Hokejové exhibici předcházelo tradiční 
přestřižení pásky, které ofi ciálně posvě-

tilo otevření zimního stadionu. Stavba archi-
tektonicky velice zajímavého stánku zimních 
sportů trvala déle než rok a půl. „Vybudová-
ním nového zimního stadionu jsme chtěli 
podpořit sportovce, jejichž potřebám již pů-
vodní zimní stadion nevyhovoval. Nyní mohu 
říci, že máme asi nejhezčí zimní stadion v re-
publice,“ uvedla poslankyně Ivana Řápková, 
která před čtyřmi lety ještě v pozici primátor-
ky města Chomutova stavbu celého sportov-
ně společenského areálu na Zadních Vino-
hradech iniciovala. „Obrovským úspěchem 
bylo, že se nám v roce 2008 podařilo na celý 
tento projekt získat dotaci ve výši přes jednu 
miliardu korun z prostředků EU,“ dodala.
Poté už se před diváky rozpoutala bitva ho-
kejových veteránů. Na ledě se znovu ukázaly 
hokejové legendy Jiří Šlégr, František Kučera 
nebo Jiří Bubla. Poslední jmenovaný chomu-
tovský stadion s nadšením obdivoval. „Mu-
sím přiznat, že Chomutovu ten nový stadion 
závidím. Přeji jim, aby zde vždy hráli pěkný 
hokej,“ doplnil Bubla. Radost z nového sta-
dionu měli také členové chomutovské staré 
gardy. „Mrzí mě, že jsem se na led nového 
stadionu postavil až jako veterán,“ přiznal bý-
valý extraligový obránce Martin Ťupa. Svižný 
zápas nakonec skončil smírně 3 : 3, a o vítězi 
tak musely rozhodnut samostatné nájezdy, 
v nichž byl chomutovský výběr úspěšnější.
Přestávky vyplnila vystoupení malých ho-
kejistů a krasobruslařek.  Diváci také moh-
li poprvé spatřit novou kostku, která jim 
zápas i program patřičně zpestřila. Kdo se 
nechtěl bavit jen hokejem, mohl se jít podí-
vat do tréninkové haly, v níž byl připraven 

doprovodný program. Především nejmenší 
návštěvníci se mohli prohánět v prolézač-
kách, vyzkoušet si střelbu na branku nebo si 
odnést suvenýr v podobě kroucených balon-
ků.  Efektní tečkou slavnostního otevření se 
stala laserová show.
Všichni návštěvníci stadionu si slavnostní 
otevření stadionu užívali, a tak ani primátor 
Jan Mareš neměl důvod k nespokojenos-
ti. „Jsem rád, že se přišlo podívat mnoho 
Chomutovanů na halu, která bude sloužit 
ke sportu, kultuře a odpočinku právě jim,“ 
uvedl Mareš, který doplnil, že stadion ne-
bude jen hokejovým stánkem, ale město jej 
chce zároveň využívat také pro pořádání 
velkých sportovních a kulturních akcí a na 
samotný závěr dodal: „Poděkování patří 
vám divákům, kteří jste přišli s námi otevřít 
zimní stadion, vám hokejovým veteránům 
za sportovní zážitek, ale hlavně všem, kteří 
mají zásluhu na realizaci tohoto krásného 
sportovního stánku, zejména tedy Mgr. Ing. 
Ivaně Řápkové, vedení města, celému pro-
jektovému týmu našeho magistrátu, pracov-
níkům odboru rozvoje a investic města i těm, 
kteří stavbu realizovali.“

S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  C H O M U T O V

V V Y H L A Š U J E

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA POSKYTNUTÍ PŮJČEK 

Z FONDU ROZVOJE
MĚSTA CHOMUTOVA

Půjčky se budou poskytovat dle Statutu Fondu 
rozvoje města Chomutova jednotlivým majitelům 

nemovitostí na území města Chomutova na opravu 
a rekonstrukci domů.

Termín odevzdání žádostí je stanoven do 15. 6. 2011

Tiskopis žádosti a informace jsou k dispozici na Magis-
trátu města Chomutova – budova radnice, nám.1. máje, 

Odbor rozvoje, investic a majetku města, I. patro, kancelář 
č. 38A – M. Balogová, tel. 474 637 441, nebo na stránkách 
města Chomutova www.chomutov-mesto.cz  odkaz: Město 
a samospráva/Rada města/Dokumenty/č.027-01-09 Statut 

fondu rozvoje města Chomutova (Příloha č.1 „Zásady pro 
poskytování fi nančních prostředků...“).

Jen den po začátku mistrovství světa se konal malý svátek hokeje také v Chomutově. 

Nový zimní stadion, největší stavba v historii Chomutova, otevřel své brány a před-

vedl se více než pěti tisícům návštěvníkům v plné kráse. Slavnostní okamžik byl ještě 

okořeněn vítězstvím chomutovské staré gardy nad výběrem veteránů české repre-

zentace. Úvodní slavnostní buly vhodil primátor Chomutova Jan Mareš.
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Bezpečnost a doprava

www.svet-kozesin.cz
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inzerce

Technické služby mají 
nové stránky
Webové stránky technických služeb mají 
novou podobu. „Nové stránky byly navr-
ženy tak, aby občanům přinášely aktuál-
ní informace o našich službách, harmo-
nogramech činností a mnohém dalším,“ 
řekl ředitel technických služeb Zbyněk 
Koblížek.
Stránky fungují na adrese www.tsmch.
cz. Jejich výrazným prvkem je pohyblivá 
horní lišta, která okamžitě odkáže na nej-
častěji vyhledávané provozovny. „Díky 
rychlému rozcestníku nejčastějších slu-
žeb a vylepšenému systému vyhledává-
ní naleznou Chomutované snáze právě 
to, co hledají,“ řekl Koblížek. Stránky 
umožňují efektivní vyhledávání. Stačí 
pouze zadat jednoslovný dotaz a oka-
mžitě vyskočí relevantní seznam stránek 
k hledanému tématu.

Auta blokují blokové čištění
Úklid ulic při komplexním 

blokovém čištění kompli-
kují zaparkovaná auta. „Neu-
káznění řidiči zapomínají na 
to, že pod jejich auty a okolo 
nebude uklizeno a nepořádek 
zůstane na místě. Určitě si 
doma uklízejí a jejich sousedé 
také a nikdo nemá zájem, aby 
měl nepořádek nejen doma, 
ale i okolo svého bydliště. Jsou 
tak sami proti sobě,“ říká Mar-
tin Klouda, náměstek primá-
tora. Není výjimkou, že v ulici 
i přes několikadenní upozornění zákazovou 
značkou parkuje až deset vozidel.  „Snažíme 
se okolo aut uklízet ručně, ale strojové čištění 
to nenahradí. Kdyby se situace opakovala, ani 
na podzim nebudou určité části ulic uklize-
ny rok a to už bude velice znát,“ říká Zbyněk 
Koblížek, ředitel TSMCH.  

Pracovníci technických služeb 
se také kvůli zaparkovaným au-
tům nedostanou ke kanálovým 
vpustím. Ty tak zůstanou nevy-
čištěné. „Při přívalových deštích 
se může stát, že v těchto místech 
se budou tvořit velké kaluže, 
které obyvatelům budou ztěžo-
vat pohyb po chodnících a par-
kovištích,“ dodává Koblížek. 
Městská policie sice nyní s ohle-
dem na rozsudek Nejvyššího 
soudu auta neodtahuje, ale řidi-
či se stejně dopouštějí přestupku 

pro nerespektování značky zákazu stání. Po-
stihu se tak nevyhnou. Od začátku letošního 
blokového čištění strážníci zdokumentovali 
na 120 přestupků. „Případy jsme předali ke 
správnímu řízení, kde hrozí podstatně vyšší 
pokuta,“ vysvětluje Petr Zálešák, zástupce 
ředitele městské policie.
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Školy a volný čas

S
C

-3
1
0
4
9

9
/1

HUBNĚTE!
MĚSÍČNÍ

KURZ
HUBNUTÍ

500 Kč – SLEVOVÝ ŠEK
Šek má platnost do 15. 5. 2011

Slevový šek lze využít pouze na Měsíční 
kurz hubnu . Jedna osoba smí využít pou-

ze jeden šek. Na jeden kurz hubnu  lze 
využít pouze jeden šek. Šek nelze směnit 
za jiné služby nebo zboží. Šek pla  pouze 

v Tiger Clubu a Tiger Studiu.

PRAVIDELNÉ CVIČENÍ 
A REDUKČNÍ STRAVA JE 
CESTA K VAŠÍ IDEÁLNÍ 
POSTAVĚ!
Jsme specialisté na formování postavy.

TIGER CLUB – Pod Břízami 5597, Chomutov
po–pá 7–12, 15–21.30 hod., so–ne 15–20 hod.
tel.: 724 153 513, recepce@ gerclub.cz

TIGER STUDIO – Revoluční 47, Chomutov
po–pá 7–12, 14–21 hod., so, ne 15–20 hod.
tel.: 720 204 742, recepces@ gerclub.cz

www. gerclub.cz

SPLŇTE SI 
SVÉ CÍLE...

inzerce
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V dubnu letošního roku 
začal Městský ústav 

sociálních služeb Chomutov 
spolupracovat s Centrem 
ubytování a péče v Annaber-
gu-Buchholzi v SRN na me-
zinárodním projektu Společ-
ně v sociálních službách. 
„Jeho podstatou je srovnání 
sociálních pobytových slu-
žeb poskytovaných v Česku 
a Německu a vzájemná vý-
měna profesních zkušenos-
tí,“ říká ředitelka MÚSS 
Chomutov Alena Tölgová. 
Účastníci projektu se budou zapojovat do 
běžného pracovního procesu. „V praxi to bude 
znamenat, že české ošetřovatelky se budou 
starat o německé seniory a naopak,“ vysvět-
luje Pavla Štefková, asistentka pro vzdělávání 
MÚSS Chomutov. Během půl roku, kdy je 
garantem projektu česká strana, dojde k de-
seti dvoudenním setkáním, po pěti na každé 
straně. „Zároveň si naši zaměstnanci, kteří 
jsou zařazeni do projektu, mohou prohloubit 

své jazykové dovednosti. Umožnili jsme jim 
výuku německého jazyka,“ dodává ředitelka. 
Celý projekt zakončí prosincový závěrečný 
workshop pro všechny zúčastněné v Měst-
ském divadle v Chomutově. „Bude slavnostní 
i pracovní tečkou za první etapou této podnět-
né akce,“ dodává Tölgová. Na projekt byla po-
skytnuta z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj dotace ve výši 12 300 eur, celkové ná-
klady jsou 14 400 eur.

Přispějte na boj s rakovinou a kupte si 
žlutý kvítek měsíčku lékařského. Ten 

seženete 11. května, který je dnem proti 
rakovině, u členů sdružení Kapka 97. Těm 
budou v ulicích města vydatně pomáhat 
studenti střední průmyslové školy, střední 
zdravotnické školy a obchodní akademie. 
V sídle sdružení v poliklinice se uskuteční 

den otevřených dveří, kde si zájemci mohou 
vyzkoušet na silikonovém modelu samo-
vyšetřování prsu, informovat se o prevenci 
onkologických onemocnění, zhlédnout fi lm 
o prevenci vyšetření mamografem, dát si 
přístrojovou lymfodrenáž či si odnést něja-
kou informační brožurku. Otevřeno bude od 
9 do 16 hodin.

Projekt Společně 
v sociálních službách

Kupte si kvítek. Pomůžete

Soutěž o nejúspěšnější 
bojovníky s nadváhou 
jde do fi nále
Chomutovské noviny a Tiger Relax 
Club (TRC) vám přináší velice zajíma-
vou soutěž, při které vyhrají všichni, kdo 
ji absolvují. V průběhu následujících 
dvou měsíců můžete nejen číst příběhy 
soutěžících, s čím se na své cestě k zhub-
nutí potýkají, jak překonávají překážky 
a jaké mají úspěchy, ale také se seznámit 
se zdravým způsobem redukce hmotnos-
ti. Do uzávěrky 30. dubna se přihlásilo 
více než deset žen a proběhl užší výběr 
soutěžících. S jejich osudy a chutí poprat 
se s nadváhou vás seznámíme v příštím 
vydání Chomutovských novin.
Vybraní 4 soutěžící budou mít celý pro-
gram zdarma a ještě budou soutěžit 
o roční členství v hodnotě 15 000 Kč. 
Program pro vybrané soutěžící obsahuje 
2 měsíce neomezeného vstupu do obou 
provozoven Tiger Relax Clubu, cvičení 
pod dohledem osobního trenéra a kom-
pletní výživové poradenství pro zdravou 
redukci hmotnosti. Ti, kteří nebyli vy-
bráni do soutěže, mohou hubnutí také 
absolvovat, navíc mohou využít slevový 
kupon 500 Kč na kurz hubnutí.
Výběr soutěžících provedli osobní trené-
ři TRC. Soutěžící se zavazuje, že absol-
vuje celý kurz, dává svolení s veřejnou 
prezentací údajů o hubnutí, rozhovorů 
a focením své postavy. Soutěž bude me-
dializována na webových stránkách TRC 
a v Chomutovských novinách. O vítězi 
a následném pořadí rozhodne interne-
tové hlasování na webu TRC. Právě pro-
běhl výběr soutěžících a v dalším čísle se 
s nimi seznámíte.
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Inzerce/Zábava

Sudoku

Křížovka

1 3 7

6 1 3

8 2 1

2 9 1 7

1 4 2 5 6

6 9 8 1

6 2 7

5 8 6

7 3 4

9 3 4

2 5 1

4 6 7 8

1 6

7 3 5 1

5 3

8 7 1 4

2 8

2 8 3 9

7 4 3 9

3 7

9 5 1

1 9 7

5 6

8 9 4

2 3 1

4 8

6 1 8 2

6 4 2 3

3 1 7 6

3 6

1 6 5

9 8 3

9 1
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4 5 8 6

S
C

-3
1
0
3
4
9
/2

Odpovědi zašlete do 10. 5. e-mailem na adresu stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz. Uveďte své tel. číslo. Na vylosovaného čeká malý dárek! Výhercem z minulého čísla je Lída Chloupková.

Víte, jak získat slevu 5 % na celý sortiment fi rmy Zahradnictví „U růže“? (dokončení v tajence)

ZF Electronics Klášterec s.r.o., mezinárodní firma 
zabývající se výrobou elektrotechnických komponentů 
a komponentů pro automobilový průmysl hledá vhodné 
kandidáty na pozice:

REFERENT TECHNICKÉ PŘÍPRAVY VÝROBY
Náplň práce:

tvorba časových norem práce
návrhy na změny pracovních postupů s ohledem na 
optimalizaci spotřeby času
provádění rozborů jednotlivých pracovních postupů
ergonomie práce

Požadujeme:
SŠ vzdělání technického směru
aktivní znalost německého jazyka (anglický jazyk výhodou)
znalost práce na PC (Windows, MS Office)
řidičský průkaz sk. B

KAIZEN MANAŽER
Náplň práce:

plánování, provádění a kontrola zásad a cílů neustálého 
zlepšování
identifikace problémů a jejich řešení
zpracování metodiky neustálého zlepšování a její zavádění 
do praxe
identifikace slabých míst v procesech a navrhování nových 
projektů ke zlepšování

Požadujeme:
SŠ/VŠ technického zaměření
aktivní znalost německého jazyka (anglický jazyk výhodou)
znalost metod průmyslového inženýrství (Kaizen, Kanban, 
5S, Six Sigma)
znalost práce na PC (Windows, MS Office)
řidičský průkaz sk. B

Nabízíme:
motivující platové ohodnocení
13. a 14. plat (při splnění podmínek)
týden dovolené navíc
možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu
moderní pracovní prostředí

Životopisy posílat na: michaela.zemanova@zf.com
adresa: Osvobozená 780, 431 51 Klášterec nad Ohří
osobní dotazník je možné vyplnit na www.cherry.cz

VOLNÁ 
PRACOVNÍ MÍSTA
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Inzerce/Servis

Mezinárodní 
chatkový tábor 

pro české  
a německé děti, 
podporovaný EU.

Cena 1250 Kč/týden

Přihlášku můžete vyplnit 
on-line nebo zaslat poštou.

e-mail: eurocamp@kalek.cz 
tel.: 414 146 000 

www.eurocamp.kalek.cz
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ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ 
PRÁCE, TAPETY

(prodejna tapet u KB)

REKONSTRUKCE BYTŮ

tel.: 732 445 149 
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Stříhání pejsků
Lenka Fialová
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4. 5.
Rooseveltova, Lidická, Šafaříkova, Bezručova od 
Škroupovy po Husovu - chodníky a parkoviště, 
Husova, Hornická od Šafaříkovy po Husovu, Jirás-
kova od Šafaříkovy po Husovu, parkoviště a chod-
níky v okolí Luny, chodník u MŠ Šafaříkova.

5. 5.
Hornická od Husovy po Akad. Heyrovského vč. 
parkovišť,  Bezručova od Husovy po Lužického 
– chodníky a parkoviště, Jiráskova od Husovy po 
Kostnickou, Erbenova u pošty 3, Havlíčkova od 
Husovy po Kostnickou, Kostnická, Zengerova vč. 
parkovišť, Gerstnerova vč. parkovišť, Akademika 
Heyrovského vč. parkoviště za č.p. 4238 a 4239.

10. 5.
Jiráskova od Kostnické po Lužickou, Seifertova vč. 
parkovišť, Havlíčkova od Kostnické po Lužickou, 
Roháčova, Václavská vč. parkovišť a chodníků, 
Erbenova u Václavské ulice, Svahová vč. parko-
višť a chodníků, Lužická, Děvínská, komunikace 
souběžná s ul. Bezručova (rodinné domy u Cho-
mutovky).

11. 5.
Klicperova, M. Kopeckého vč. chodníků, Adám-
kova, Na Průhoně, Trocnovská, Komenského vč. 
chodníků, Sokolská od Klicperovy po Kadaňskou, 
Fibichova, Palachova od Kadaňské po Klicperovu, 
Alešova od Kadaňské po Adámkovu.

12. 5.
Alešova od Kmochovy po Resslovu, Kmochova, 
Dvořákova, Krušnohorská, Čermákova, Resslova, 
K. Čapka, Podhorská, Višňová, lokalita R.D. Filipo-
vy rybníky.

17. 5.
Št. kpt. Kouby, Fügnerova, Palachova od Kadaňské 
po ul. V Alejích, Osvobození vč.chodníků, Sokolská 
od Kadaňské po ul. V Alejích, Kukaňova, 5. května, 
V Alejích, Kadaňská – Chodníky a parkovací zálivy, 
Černovická – chodníky.

18. 5.
Černovická od kruhového objezdu ke světelné kři-
žovatce N.Spořice – chodníky, Potoční, Nové Spo-
řice – U Hačky vč. chodníků, Osadní, Luční, obě 
spojky mezi Luční a Osadní,  Polní a komunikace 
souběžná se silnicí č. I/13 (Karlovarská), komuni-
kace k fi rmě EATON vč. chodníků.

Kdy bude blokové čištění Inzerce

Pronajmu byty v Chomutově, dlouhodobě, 
seriózně, smlouva, trvalé bydliště. Slušným 
zájemcům. Majitel. Tel.: 606 923 620,
e-mail: japroch@email.cz

Prodám družstevní byt 2+1 na Zahradní. Byt je 
po celkové rekonstrukci. Tel.: 737 921 267

Pronajmu byt 2+1 v centru CV. Nájemné 8000 
Kč s energiemi. 2x kauce. Tel.: 733 156 328

Pronajmu garáž dlouhodobě v ulici Harusova 
u Luny. Tel.: 603 813 618

Koupím chatu – chalupu – lepší stav.
Tel.: 724657421

Hledám dům – nejlépe novostavba i starší.
Tel.: 724657421

Pronajmu nadstandardně zrekonstruovaný byt 
1+3 u nemocnice v Chomutově. Jen slušným 
a pracujícím lidem. Měsíční nájemné 9.000 Kč 
+ služby. Bližší informace na tel.: 774 415 221

S TAT U TÁ R N Í  M Ě S TO  C H O M U TO V
odbor rozvoje investic a majetku města

PRONAJME
NEBYTOVÉ PROSTORY
v budově č. p. 152 Mánesova.

Jedná se o prostory v budově situované 
naproti sportovní hale v Chomutově, dříve 
užívané jako kanceláře – 1. patro o výměře 
91,45 m2 (včetně společně užívané vstupní 
chodby a schodiště) a prostory v suterénu 

o výměře 51 m2.

Bližší informace podá p. Šárová,
tel.: 474 637 485, Chomutov, Chelčického 99, 

(objekt staré radnice na náměstí).

Občan z územní působnosti MM Chomutov zašle jedinou SMS ve tvaru:
CV  BODY  POZ  Jméno+příjmení žadatele  Číslo ŘP
a to na tel. číslo 9020925

• cenou SMS (25 Kč) automaticky uhradíte poplatky a zpět Vám přijde 
potvrzení registrace žádosti

• do 3 pracovních dnů obdržíte v SMS údaj s počtem bodů a k tomu 
informaci, že si můžete do konce dalšího úředního dne vyzvednout 
zdarma protokol s výpisem přestupků

Technický poskytovatel: Agmo CZ, s.r.o., telefonický helpdesk +420234718555

BEZ NÁVŠTĚVY 
VÁM MAGISTRÁT 
SDĚLÍ AKTUÁLNÍ 
POČET BODŮ

Kino Oko

4. 5. st 17.00 HOP

5. 5. čt 17.00 HOP

5. 5. čt 19.00 OBŘAD

6. 5. pá 17.00 JSEM ČÍSLO 4

6. 5. pá 19.00 OBŘAD

7. 5. so 17.00 JSEM ČÍSLO 4

7. 5. so 19.00 OBŘAD

8. 5. ne 19.00 OBŘAD

11. 5. st 17.00 VALČÍK S BAŠÍREM

11. 5. st 19.00 JACK SE CHYSTÁ VYPLOUT

12. 5. čt 18.00 BANKSY

13. 5. pá 17.00 RIO

13. 5. pá 19.00 ODCHÁZENÍ

14. 5. so 17.00 RIO

14. 5. so 19.00 ODCHÁZENÍ

15. 5. ne 16.00 RIO

15. 5. ne 18.00 ODCHÁZENÍ

18. 5. st 19.00 MAMA GÓGÓ

Městské divadlo

5. 5. čt 19.00 HUSAŘI
Hra pro mladistvé i dospělé. Už podle názvu se děj pochopitelně 
odehrává v době napoleonských válek. Příběh dvou francouz-
ských vojáků na území Itálie neustále řeší lidské charakterové 
vady, ale také pudy sebezáchovy. Rozdíly mezi strachem, lhos-
tejností, zbabělostí a hrdinstvím, pravdomluvností i čestností, 
krásně v roce 1956 sehráli Jan Werich a Miroslav Horníček.

16. 5. po 19.00 PŮLDRUHÉ HODINY ZPOŽDĚNÍ
Hrají: Daniela Kolářová, Milan Lasica
Po třiceti letech manželství je nejvyšší čas mnoho věcí zásadně 
změnit. Manželé Sansieuovi se jednoho dne během devadesá-
ti minut pokusí o sexuální renesanci, revoltu proti zavedeným 
manželským stereotypům a vymetení nudy ze svého života. Po-
daří se jim to? Vstupné je 240 Kč.

Kulturní dům Zahradní

4. 5. st 17.00 VEČERNÍČEK
VEČERNÍČEK aneb tančíme s Malou českou muzikou.

15. 5. ne 15.00 SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ

18. 5. st 17.00 VEČERNÍČEK
VEČERNÍČEK aneb tančíme s Malou českou muzikou.

Výstavy

5. 5.–11. 6. VÁCLAV ZOUBEK OBRAZY – Gal. Špejchar

7. 5. so 11.00 VÝSTAVA PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN
  Zámek Červený hrádek

Do 31. 5.  GRAFIKY LADISLAV STEŇKO
  Galerie na schodech SKKS

Do 18. 6.  PLÁTNA PRO VELKÉ ČERNÉ OČI
  Oblastní muzeum

Do 30. 6.  OBRAZY KRAJIN ALEŠE NOVÁKA
  Kostel sv. Ignáce

Sport

5. 5. čt 20.00 ZUMBA – Sportovní hala Březenecká

7. 5. so 8.00–14.45 FUTSAL CHLMF – Sport. areál Duha

7. 5. so 8.30 TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
  Kryt CO Zahradní

7. 5. so 10.15 FOTBAL – Letní stadion

7. 5. so 14.00–16.30 HÁZENÁ II. LIGA MUŽI
  Městská sportovní hala

11. 5. st 9.00–13.30 DEN VE FITNESS – Městské lázně

13. 5. pá 16.00 CVIČENÍ PORT DE BRAS – DDM

14. 5. so 8.30–15.15 FUTSAL CHLMF – Sport. areál Duha

15. 5. ne 8.30–15.15 FUTSAL CHLMF – Sport. areál Duha

18. 5. st 17.00 FOTBAL – Letní stadion

Dům dětí a mládeže – DDM 

4. 5. st 17.00 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ 

5. 5. čt 9.00 PLETENÍ Z PAPÍRU

7. 5. so 9.00 PATCHWORK CLUB

9. 5. po 16.15 PEDIGOVÁ DÍLNA

9. 5. po 17.10 PATCHWORK CLUB

11. 5. st 17.00 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ

13. 5. pá 9.00  PLETENÍ Z PAPÍRU

14. 5. so 9.00 ZUMBA FIT

16. 5. po 16.15 PEDIGOVÁ DÍLNA

18. 5. st 17.00 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ

SKKS

12. 5. čt 17.00 HOLANDSKO NA LODI – učebna č. 66
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Fotoreportáž

Koza Róza si oblékla hornickou kutnu
Společně s Chomutovskými slavnostmi se 

v parku u divadla konala také další akce 
Rodinného zápolení pod názvem Za svět-
lem svaté Barborky. Rodiče a děti mohli zís-
kat další body do soutěžní karty a zároveň si 
domů odnesli i drobnou pozornost.
 Soutěž pro rodiny s dětmi Za světlem svaté 
Barborky byla inspirována hornickou tradicí. 
„Na každém stanovišti je pro děti připraven 
jiný úkol. My na prvním stanovišti hlavně 
zjišťujeme, kolik toho děti vědí o hornících, 

permonících i svaté Barborce,“ vysvětlil 
perkmistr, který děti v parku vítal. Ten si také 
posteskl, že dnešní děti již z hornické tradice 
a terminologie často neznají ani základy.
Po celém parku pak děti plnily další disciplí-
ny, při kterých musely využít všechnu svou 
představivost i um. Lovily se zlaté ryby, hrály 
obří piškvorky a děti také musely jít pracovat 
do improvizované školy za lenivé permoní-
ky. Ti dětem za narubané uhlí prozradili, kde 
hledat světlo svaté Barborky. „Dětem to jde 

náramně, protože my za celý den nemuseli 
na práci ani sáhnout. Jen kdyby ty děti pořád 
nechodily a nebudily nás,“ chválili malé pra-
canty permoníci.
Po získání všech razítek i kousku uhlí děti za-
mířily do informačního centra Severočeských 
dolů, kde byly za svou snahu odměněny drob-
ným dárkem, lucerničkou se svíčkou, kterou 
mohly využít už v sobotu večer při pokusu 
o překonání rekordu počtu luceren na jed-
nom místě.
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www.novychomutov.cz

Kulturně-společenské centrum

Letní stadion  
s tréninkovým zázemím

Oddychové a relaxační centrum

Centrum sportu a volného času
– Zimní stadion

s tréninkovým zázemím

Oddychové a relaxační centrum

Bavte se po celý rok!

Nový Chomutov pro malé i velké

JIŽ 

OTEVŘENO!


