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Ve Wüstenrotu vás neoškubeme!  
Garantovaná sazba 4,16 % p. a. pro všechny 

www.wustenrot.cz
800 22 55 55

Leckterá hypotéka se na první pohled dokáže tvářit velmi atraktivně a výhodně. Bohužel až později zjistíte, že jste se nechali pěkně oškubat. 
A pak již není cesty zpět. Sjednejte si proto svou hypotéku u Wüstenrotu s garantovanou úrokovou sazbou 4,16 % p. a. pro všechny, jasnými 
podmínkami, bez skrytých poplatků a nepříjemných překvapení. Přijďte se zeptat, zda naše nabídka pro vás nemůže být dokonce ještě výhodnější!

Garantovaná úroková sazba úvěrů na bydlení s 5letou fixací do 70 % hodnoty nemovitosti.

Hypoteka ChomutovskeNoviny 188x130.indd   1 3.5.2011   11:09:29
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Výročí Chomutovska

22. 5. 1626 zemřel  Václav Pantaleon 

KIRWITZER, kadaňský rodák, jezuitský 

misionář, astronom a matematik.

23. 5. 1571 Požár zničil v Chomutově přes 

40 domů v Dlouhé ulici a Mokré čtvrti.

22. 5. 1651 Začala celková oprava střechy 

městské věže. Místo hvězdy a slunce byl na 

vrcholek věže nově osazen orel s korunou.

27. 5. 1781 byl slavnostně vysvěcen nově 

postavený kostela sv. Ducha v Hálkově ulici.

23.–24. 5. 1986  ve volbách do zastupitel-

ských orgánů „hlasovalo“ pro kandidáty 

Národní fronty 99,12 % obyvatel okresu 

Chomutov.

Adoptujte mě
Pomozte Podkrušnohorskému zooparku 

a adoptujte si některé ze zvířátek. Pokud se 

rozhodnete stát se adoptivním rodičem, sta-

čí vyplnit jednoduchý formulář na webových 

stránkách www.zoopark.cz nebo zavolat na 

telefon 474 624 412. Částka bude použita 

na náklady spojené s chovem a výživou 

vybraného zvířete.

Kachnička mandarinská žije ve volné 

přírodě severovýchodní Číny a Japonska, 

kde je tento pták symbolem manželské 

lásky a věrnosti. Samci ve svatebním šatu 

patří mezi nejpest-

řeji zbarvené ptáky 

světa. Abyste se 

stali jejím adoptiv-

ním rodičem, stačí 

přispět částkou 

600 Kč za rok.

23., 25., 30. 5.
Výplaty dávek v hmotné nouzi.

15. 6.
Odevzdání přihlášek do výběrového řízení 

na poskytnutí půjček z fondu rozvoje města.

21. 6.
6. dražba exekučně zabavených věcí.

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

na Kamencovém jezeře.

číslo 10/2011

Starý stadion půjde 
k zemi
A s ním i parkoviště. Radnice proto rozšířila 

parkovací systém v okolních ulicích.

Přivedou do Chomutova 
extraligu?
Společný rozhovor manažera KHL Jaroslava 

Veverky a trenéra Václava Sýkory.

Dračí loď nejlépe 
zkrotili hasiči
Třetí ročník Chomutovského Dragon Cupu 

2011 vyhráli z 18 posádek hasiči, kteří 

své vítězství oslavili koupelí ve vodách 

Kamencového jezera.

6

8

9

10

Otevře se Vypsaná fi xa 
a Julien-K
Již brzy poosmé začne festival hudby a divadla 

Otevřeno 2011.

3



3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

Téma

T
ak takové 
r o z h o v o r y 
se budou od 

června v chomutovských 
ulicích ozývat poměrně 
často. Pocit bezpečí oby-
vatel je prioritou každé 
městské policie. „Je dů-
ležité, aby tento pocit v ob-
čanech sílil. Proto od prvního 
června bude mít každý občan svého strážní-
ka,“ říká primátor města Jan Mareš. Vymyslet 
model, který by byl funkční a v podstatě spl-
ňoval fungování strážníků, jak ho známe z fi l-
mů pro pamětníky, kdy každý strážník měl na 
starosti pár ulic a lidé ho znali, nebylo vůbec 
jednoduché. „Městská policie si však se za-
vedením tohoto modelu, i když v moderním 
pojetí, dobře poradila,“ doplňuje primátor.   

Systém je sku-
tečně podobný 

tomu z první re-
publiky, kdy každý 
strážník měl přidělenou 
určitou lokalitu, ve které 
v různých intervalech pro-
cházel všechny ulice. Tím pádem 
ho starousedlíci znali a mohli se na něj 
obracet s nejrůznějšími požadavky. Chomu-
tov je však padesátitisícové město, které je 
navíc velmi rozsáhlé. Smysl územního stráž-

Trápí vás něco z veřejného pořádku, 
„Pane Novotný, dneska 
tam zase ti kluci vysy-
pávali odpadky z košů. 
Na stejném místě jako 
jsem vám říkal minule,“ 
říká pan Horáček muži 
v modré uniformě, který 
prochází okolo něj. „Pane 
Horáčku, nebojte, už jsme 
si na ně posvítili. Dva jsme 
doprovodili minule domů 
k rodičům. A vyřiďte paní 
Pospíšilové, že ten narko-
man se u nich ve sklepě 
taky už neobjeví,“ odpo-
vídá s úsměvem strážník 
Jan Novotný. 

333333333333333333333333333333333333333333333

Filip Prokeš
f.prokes@chomutov-mesto.cz

1. Střed města
ulice Palackého, Zborovská, Tolstého, 

Bachmačská, Škroupova, Za Zborovskou, 

Blatenská k viaduktu pod silnicí I/13, 

Štefánikovo náměstí, Vaníčkova, Schubertova, 

Vilová, Gutenbergova, Kollárova, Macharova, 

Mozartova, Čelakovského, Buchenwaldská, 

Boženy Němcové, Farského, Mánesova, 

Žižkovo náměstí, Táboritská, Puchmajerova, 

Jakoubka ze Stříbra, Klostermannova, Husovo 

náměstí, náměstí 1. máje, Chelčického, 

U Městských mlýnů, Příčná, Revoluční, Ruská, 

Nerudova, Na Příkopech, Mostecká, Tyršova, 

Sklepní, Vinohradská, Grégrova, Karla Buriana, 

Selská, Arbesova, Partyzánská, Heydukova, 

Puškinova Hálkova, Riegrova, Na Bělidle, 

Libušina

5. Březenecká a Zátiší
ulice Hutnická, 17. listopadu, Kyjická, 

Dřínovská, Březenecká, Kundratická, 

Stavbařská, Pod Strážištěm, Pod Strání, 

Ve Stráni, Dobrovského, Pod Lesem, Blatenská 

– horní část, U Třešňovky, Jabloňová, 

Barákova, Na Lučině, Šrobárova, Kozinova, 

Winterova, Na Vyhlídce, Tylova, Lipanská, 

Na Spravedlnosti, V Zahradách
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Jiří Vaníček
j.vanicek@chomutov-mesto.cz

2. Okolí nemocnice 
ulice Rokycanova, Nádražní, Wolkerova, 

Poděbradova, K. Světlé, nám. Dr. Beneše, 

28. října, Palackého, Zd. Štěpánka, Mjr. 

Šulce, Vršovců, Školní, Meisnerova, nám. 

T. G. Masaryka, Vodních staveb, Křižíkova, 

Purkyňova, Smetanova, Legionářská, 

Beethovenova, Čechova, Spořická, Max. 

Gorkého, Pionýrů, Dr. Janského, Haškova, 

Bělohorská, Edisonova, Kochova, Daliborova, 

Prokopova, Holečkova, U Větrného mlýna, 

V Přírodě, Na Moráni, U Plynárny

4. Horní Ves
ulice Elišky Krásnohorské, Sadová, 

Zdravotnická, Hraničářská, Blanická, Slezská, 

Sládkova, Kosmova, Sukova, Třebízského, 

Lipská, Kmochova, Železniční, Úzká, Kostelní, 

Mýtná, Bezručova, Svahová, Lužická, 

Děvínská, Seifertova, Akad. Heyrovského, 

Zengerova, Gerstnerova, Jiráskova, 

Havlíčkova, Roháčova, Václavská, Kostnická, 

Hornická, Husova, Erbenova, Šafaříkova, 

Lidická, Rooseveltova, Blatenská, Cihlářská, 

Marie Pujmanové, Vrchlického, Londýnská, 

Moravská, Jeseniova, Jezerní

Strážníci nařídili partě mladíků, aby odklidili vrak, který si 
přivezli před jeden z chomutovských paneláků. Strážníci se 

o vraku dozvěděli právě od všímavých občanů.
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Téma

níka by byl 
pozitivem na malém 

sídlišti, jako je například 
Domovina, kde se většina 
lidí zná navzájem. Ale co 
ta ostatní, velmi rozlehlá 
chomutovská sídliště, kde 
soused neví, kdo bydlí ve 
vedlejším vchodě? V těch-

to anonymních lokalitách by 
prvorepublikové pojetí nemělo 

sebemenší význam. Kromě toho 
městská policie nemá tolik stráž-

níků, aby tento model mohla beze-
zbytku realizovat v prvorepublikové podobě, 
protože strážníci musí operativně řešit mno-
ho dalších neodkladných úkolů pro občany. 
„Přesto se nám podařilo připravit model, kte-

rý občanům zajistí, aby měli svého strážníka, 
na kterého se mohou s důvěrou obrátit,“ říká 
náměstek primátora a velitel městské policie 

Jan Řehák.
Městská i republiková policie si město 
již v minulosti rozdělily kvůli hlídkové 

činnosti na devět úseků. „Strážníci 
pracují na čtyři směny. Každá smě-

na má svého velitele, který nesedí 
v kanceláři, ale se svými podřízenými 

brázdí celé území města Chomutova.  Každý 
bude mít na starosti dva úseky města a jeden 
tři. Jejich povinností bude, aby ve svěřených 
územích panoval pořádek,“ vysvětluje ředi-
tel městské police Vít Šulc. Velitele směny 
i s úseky, které mají na starosti, představu-
jeme na této dvoustraně. Velitel směny bude 
mít založenou svoji e-mailovou adresu, kde 
občané budou moci vznášet různé poznatky 
či požadavky. Velitel si je při příchodu do za-
městnání přečte a začne je řešit. „Dále bude 
také aktivně kontaktovat různé podnikatel-

ské subjekty a správce společenství vlastníků 
bytových jednotek a bude naslouchat jejich 
potřebám a následně realizovat vhodná opat-
ření,“ doplňuje Šulc. Velitel směny bude mít 
osobní zodpovědnost za kvalitu života, ze-
jména ve smyslu zajištění veřejného pořádku 
ve svěřených úsecích. „Pro občany města je 
velice důležité, že velitele svých úseků poznají 
vizuálně z fotografi e a budou se s ním i v teré-
nu potkávat. Kdykoliv si budou moci na webu 
městské policie ověřit, kdo zodpovídá za úsek, 
kde bydlí,“ říká náměstek Řehák.

„Svého“ strážníka budou moci obyvatelé 
jednotlivých lokalit kontaktovat e-mailem, kla-
sickou poštou nebo přímo na ulici.  „Služební 
telefon mít u sebe nebude, protože v době 
svého volna by na požadavky občanů nemohl 
reagovat. K okamžitým reakcím městské poli-
cie na vzniklé situace totiž slouží tísňová linka 

156,“ vysvětluje Šulc. V sídle městské policie je 
nepřetržitě operační důstojník, který 24 hodin 
denně přijímá hovory na známém telefonním 
čísle. I na něj se mohou zdejší občané obrátit 
s jakýmkoliv problémem. K prohloubení vzta-
hu mezi občany lokality a jejich strážníkem 
poslouží také setkání s občany, které pořádá 
pravidelně vedení města. Tam budou velitelé 
odpovídat na dotazy občanů.

Zavedení nového modelu však neznamená, 
že se strážníci přestanou zajímat o dlouhodo-
bě problémové lokality. Velitelé směny budou 
operativně řešit události na celém území měs-
ta. Jimi spravované úseky budou pro ně pri-
oritou v rámci dlouhodobých úkolů. „V každé 
lokalitě bude odpovědný strážník občanům 
k dispozici minimálně čtyřikrát týdně,“ dodá-
vá Šulc. Vedení městské policie si od tohoto 
nového modelu slibuje zkvalitnění komuni-
kace mezi občany a v neposlední řadě také 
navázání užšího spojení mezi strážníky a zde 
žijícími obyvateli.

 obraťte se na svého strážníka

8 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
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j.novotny@chomutov-mesto.cz

3. Okolí Kadaňské, Nové Spořice
ulice Alešova, Št. kpt. Kouby, Kadaňská, 

Fügnerova, Osvobození, Palachova, Sokolská, 

5. května, V Alejích, Kukaňova, Fibichova, 

Komenského, Na Průhoně, Klicperova, 

Matěje Kopeckého, Adámkova, Dvořákova, 

Krušnohorská, Čermákova, Podhorská, 

Karla Čapka, Resslova, K Lesíku, U Filipových 

rybníků, Černovická, Potoční, Pod Černým 

vrchem, U Hačky, Osadní, Luční, Polní, 

Karlovarská

7. Zahradní a Písečná
ulice Zahradní, Výletní, Růžová, Skalková, Pod 

Břízami, Borová, Písečná, Jirkovská

99

Rudolf Svatoš
r.svatos@chomutov-mesto.cz

6. Kamenná  
ulice Kamenná, Školní pěšina, Kamenný vrch, 

Jasmínová, Březový vrch, Šípková

8. Zadní Vinohrady a okolí
Kamencového jezera  
ulice Zadní Vinohrady, V. Nezvala, Alfonse 

Muchy, Sluneční, Patočkova, Kosmonautů, 

Mostecká, SNP, Kpt. Jaroše, Krokova, 

Želivského, Tomáše ze Štítného, Politických 

vězňů, Krátká, Dostojevského, Přemyslova, 

Maroldova, Scheinerova, Přísečnická, 

Okrajová, Stromovka

9. Okolí Pražské 
Na Moráni, Dolní, Pražská, Ctiborova, 

Žerotínova, Raisova, Dukelská, Křivá, Vodní, 

Tovární

Injekční stříkačky a doupata narkomanů – to jsou také témata, 
se kterými se mohou občané na „své“ strážníky obrátit.

5



Aktuality

Radnice předala starý zimní stadion no-
vému vlastníkovi, který začal s demoli-

cí. Městu již nepatří ani sousedící pozemky 
včetně parkoviště, které sloužilo také jako 
střednědobé. Radnice proto zareagovala na 
vzniklou situaci a upravila systém parkování 
v okolí stadionu.
Od začátku června bude parkovací systém 
rozšířen o část ulice Bezručova. Občané byd-
lící v lokalitě Dehtochemy si budou moci za-
koupit parkovací karty za 150 korun na měsíc 
nebo tisíc korun na celý rok. Navíc se do zóny 
střednědobého parkování zařadí parkoviště 
v ul. Wolkerově pod autobusovým nádražím 
pod parkovištěm Lidlu. Zde bude možné od 
1. června parkovat za 10 korun až 12 hodin. 
Odstavení aut je dále možné na parkovišti 
podél ulic Zborovská a Blatenská (u Billy). 
„Řidiči by v této oblasti měli sledovat aktu-

ální dopravní značení,“ upozorňuje Šárka 
Schönová.
Demolice starého zimního stadionu již pro-
bíhá. Začalo se v podstatě demontáží všech 
recyklovatelných částí, aby se mohly dále 
zpracovat. Části, které patří mezi nebezpečné 
odpady, budou odborně zlikvidovány. Demo-
lice vrchní části stavby by měla skončit do 
konce srpna. Pak se bude na místě ještě pra-
covat zhruba do konce října, protože stadion 
má i podzemní části, které se musí také zlikvi-
dovat. Během prací se bude demoliční fi rma 
snažit o co nejmenší dopad na okolí.
Zástupci města projednali s novým vlastní-
kem pozemků v oblasti starého zimního sta-
dionu zachování přístupu občanů k chodní-
kům, zastávce MHD, ale i do podchodu, který 
se zde nachází. Dílčí omezení může nastat 
v průběhu demoličních a stavebních prací.

Starý stadion půjde k zemi, 
radnice řeší parkování

Poslední dubnovou sobotu se poprvé ote-
vřely brány nového zimního stadionu 

a tréninkové haly veřejnosti. Provoz stadionu 
zahájila hokejová exhibice a unikátní multi-
mediální show. Co se ale bude na stadionu dít 
v nejbližších dnech a měsících, jsme se zeptali 
primátora Jana Mareše.

S otevřením se život na stadionu nezasta-
vil, spíše naopak. Naplno se rozjela veřejná 
bruslení.  Byl o ně veliký zájem. Zabruslit si 
přišlo přes čtyři sta Chomutovanů. Amatérští 
hokejisté na stadionu odehráli 18 hodin svých 
tréninků nebo přátelských utkání. Na stadion 
chodili v rámci vyučování gymnazisté. Ta 
čísla jsou pro někoho asi málo, ale vzhledem 
k ukončené sezoně zimních sportů bylo na 
stadionu pořád plno.

Bylo? 
Ano, led se po týdnu rozpustil. Nyní bude 
zhruba dvouměsíční přestávka. Nebude se 

při ní ale zahálet. Přestože je stadion nový, je 
potřeba se připravit na novu sezonu. Napří-
klad šedivá „ledová“ plocha projde změnou 
na bílou s doplněním reklam.  Ale ani s roz-
puštěním ledu ze stadionu nezmizí sportovní 
život. Uskuteční se tu například mistrovství 
republiky v judu. Už v červenci se opět spustí 
chlazení, hokejové týmy zahájí přípravu na 
novou sezonu a samozřejmě počítáme i s ve-
řejným bruslením. Chomutované tak budou 
mít jedinečnou šanci jít se v parných dnech 
zchladit na stadion.

Mluvilo se také o koncertech? 
Letos se zatím žádný konat nebude. Koncerty 
pro pětitisícový stadion se musí plánovat tak 
rok dopředu. Ale chystáme i jiné aktivity. Je 
možné, že se na chomutovském ledu objeví 
dětská lední show. Chceme také pro amatér-
ské hokejisty, tedy pro party chlapů, kteří si 
chodí po práci zahrát hokej, připravit chomu-
tovskou hokejovou ligu. A jak znám vedení 

společnosti Kultura a sport, s.r.o., tak přijde 
spousta dalších nápadů.

Vraťme se ke slavnostnímu otevření, jak se 
vám s odstupem času líbilo? 
Obava ve mně byla, jak to vše klapne. Času na 
přípravu nebylo mnoho. Ale bylo pěkné. Zajíma-
vé bylo i představení nové kostky. Děkuji všem, 
kteří se podíleli. Atmosféra byla velmi přátelská. 
Napomohlo jí i roztomilé faux pas s nepřipev-
něným kobercem. Průběh ale narušilo neférové 
jednání některých fanoušků, kteří začali pískat 
při projevu Ivany Řápkové, která se významně 
zasloužila o výstavbu stadionu, především při 
shánění fi nančních prostředků z Evropské unie. 
Vidím i rezervy. Po bitvě je každý generál. Takže, 
možná byla hokejová exhibice příliš dlouhá. Ale 
rodiče s dětmi mohli využít atrakce v tréninkové 
hale. Věřím, že všechny nadchla závěrečná lase-
rová show. Ale hlavní bude, aby byla nová hala 
místem úspěchů našich sportovců a místem 
příjemných zážitků pro fanoušky.

Zimní stadion po slavnostním otevření žije naplno

Centrum na Březenecké 
je k nahlédnutí

Nová služba zajistí 
lidem více informací

Na úseku životního prostředí chomutov-
ského magistrátu je k nahlédnutí stano-
visko Krajského úřadu Ústeckého kraje 
k záměru stavby Obchodní centrum Bře-
zenecká. „Kraj v rámci posuzování vlivu 
na životní prostředí, takzvané EIA, vydal 
k záměru souhlasné stanovisko s pod-
mínkami pro přípravu stavby,“ říká Len-
ka Petříková z oddělení rozvoje města. 
Stanovisko současně zahrnuje podmínky 
fáze přípravy, výstavby a provozu stavby.
Občané mohou do stanoviska nahlédnout 
v úřední době u paní Anežky Turkové na 
odboru stavební úřad a životní prostředí 
magistrátu v budově na Husově náměstí. 
Stanovisko je k dispozici i na internetové 
adrese http://tomcat.cenia.cz/eia/view.
jsp (pod kódem záměru ULK657).

Magistrát začal nabízet novou informační 
službu občanům. Ta se setkala se zájmem 
veřejnosti. Téměř 350 občanů svojí regis-
trací na www.chomutov-mesto.cz/odesi-
lanizprav požádalo o pravidelné zasílání 
tiskových zpráv z města e-mailem. „Zprá-
vy jsou nejprve rozeslány všem novinářům, 
další den je najdou ve svých elektronických 
poštách všichni, kteří o to projevili zájem,“ 
vysvětluje náměstek primátora Martin 
Klouda. Na stejném odkazu je možné si 
objednat i zasílání Chomutovských novin 
a informací o stavu ovzduší.
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Aktuality

Devět tisíc Chomutovanů 
nezaplatilo za svoz ko-

munálního odpadu. Městu tak 
dluží dva miliony korun. „Byli 
jsme tolerantní a dali zapo-
mnětlivcům šanci ještě v březnu 
a dubnu, aby poplatek uhradili. 
Přesto tak vysoký počet občanů 
se k zaplacení nemá,“ říká eko-
nom města Jan Mareš. Kdo se chce vyhnout 
exekuci, měl by si s platbou pospíšit. 
Opravdu není na co čekat, jen za březen 
a duben klesl díky práci odboru ekonomiky 
a správců daně dluh na poplatcích z 20,4 mili-
onu na 17,4 milionu. „Na třímilionovém roz-
dílu se ve značné míře podíleli správci daně, 
kteří z řady dlouhodobých neplatičů poplatek 
vymohli,“ upřesňuje ekonom.  

Občané neplatí veš-
keré náklady za svoz 
odpadu. „Město do-
tuje systém nakládání 
s odpady každoročně 
částkou převyšující 
10,5 milionu korun, 
čímž výrazně snižuje 
všem obyvatelům výši 

poplatku. Letos každému přispíváme část-
kou 216 korun,“ dodává Mareš.  Nevybrané 
poplatky město musí dotovat z rozpočtu nad 
rámec těchto prostředků. Tyto peníze pak 
chybějí jinde. Proto radnice i při tak malých 
částkách přistupuje k tvrdému vymáhání pro-
střednictví vlastních či smluvních exekutorů. 
Celkové náklady na odpadové hospodářství 
činní ročně 30,8 milionu korun.

Chomutovská radnice zahájila pilotní 
projekt, v rámci kterého zřídila pět 

správců v sociálně vyloučených oblastech 
města. „Měli by zajistit vztah s místní ko-
munitou a radnicí, potažmo organizacemi 
města,“ uvádí náměstek primátora Mar-
tin Klouda. Správci by měli být nápomoc-
ni obyvatelům ve svých lokalitách  kteří 
se ocitnou v tíživé životní situaci, měli by 
dbát na pořádek ve své oblasti, hlídat to, 
aby nedocházelo k narušování sousedských 
vztahů a samozřejmě působit preventivně 
v oblasti drog. 
Správci působí v okolí ulic Dukelské, Kadaň-
ské, Za Zborovskou a dva mají na starosti síd-
liště Kamenná.  „Projekt by měl zlepšit situaci 

v těchto lokalitách. Tito lidé mají přímé napo-
jení na vedení města, odbor sociálních věcí, 
technické služby a samozřejmě městskou po-
licii. To by jim mělo pomoci se rychlým a efek-
tivním řešením problémů v jejich lokalitě,“ 
vysvětluje Klouda. 
Budou například nabízet protidluhové pora-
denství. Pomáhat řešit výchovné problémy 
dětí, záškoláctví. Ve své lokalitě se budou 
snažit zajistit čistotu. V jednom případě se již 
podařil konkrétní krok, když správce požádal 
o přemístění a navýšení počtu popelnic tech-
nické služby. Ty rychle zareagovaly, čímž se 
vyřešil problém s nepořádkem. 
Správci oblastí pracuji v rámci veřejné služby 
a plánujeme rozšíření do všech lokalit.

Dezinformace, že chomutovská sídliště 
jsou časovanou bombou, protože jim 

vládnou pouliční gangy, se nedávno objevily 
v tisku. Vznikly prý na podkladě průzkumu 
s názvem Mezi panely, který komentoval ře-
ditel chomutovské pobočky Člověk v tísni. 
„Nemohu s těmito poplašnými zprávami 
souhlasit. Město i se svými organizacemi ne-
ustále rozšiřuje sociální služby a zlepšuje ži-
vot na sídlištích,“ ohrazuje se proti negativ-
nímu populismu náměstek primátora Martin 
Klouda. 
Sociální pracovnice z magistrátu se trvale 
věnují práci v terénu. Navštěvují děti v jejich 
přirozeném prostředí, v rodinách, a pomáha-
jí řešit jejich problémy spoluprací s rodinou, 
školou a poradnami. Svým klientům zajišťují 
základní a odborné poradenství, spolupracují 
s neziskovými organizacemi. „Velká část naší 
práce směřuje k prevenci. Pořádáme přednáš-

ky pro základní a střední školy, učíme klienty 
hospodařit, zabraňujeme zneužívání dávek,“ 
přibližuje práci sociálního odboru jeho ve-
doucí Kamila Faiglová. Prevencí kriminality 
se ve velké míře zabývá v několika projektech 
ročně městská policie. Většina projektů je za-
měřena právě na děti a mladistvé. „Z našich 
podkladů naopak vyplývá, že trestná činnost 
a přestupky nezletilých dětí a mladistvých 
výrazně poklesla, protože za první čtvrtletí 
roku evidujeme 61 případů, loni to bylo 84,“ 
dodává Klouda. 
O tom, že město v této oblasti připravuje dal-
ší služby a projekty, svědčí i nový projekt Ka-
mínek. Ten by měl právě v sociálně vyloučené 
lokalitě sídliště Kamenná vytvořit zázemí pro 
různé sociální služby jako nízkoprahové cen-
trum, sociální aktivizační služby, volnočaso-
vé a sportovní aktivity, odborné poradenství, 
ale i pro různé terénní programy.

Odpady nezaplatilo téměř 9000 lidí, 
měli by si s platbou pospíšit

Správci pomáhají a hlídají pořádek

Klouda: Chomutovská sídliště nejsou 
rozhodně časovanou bombou

Na Březenecké 
i kopírka

Pivovarský komín 
se poroučel k zemi
Stačilo jen pár 
sekund a třicet 
pět metrů vysoký 
komín bývalého 
chomutovského 
pivovaru zmizel 
v oblacích pra-
chu. Odstřelem 
komína pokra-
čovala postupná 
demolice nevyu-
žívaného objek-
tu pivovaru, pro 
kterou se rozhodl vlastník pozemků. „Do 
komína jsme udělali dvaatřicet vrtů, do 
nichž byly vloženy vždy dvě nálože, tedy 
takzvanou dělenou nálož, protože zdivo 
komína bylo velice masivní a při použi-
tí samostatných náloží by hrozil velký 
rozptyl prachu,“ vysvětlil střelmistr Petr 
Mikula, který společně s kolegou celou 
demolici řídil.
Na odstřel pětatřicet metrů vysokého 
komína bylo použito šest kilogramů tr-
haviny a dvaasedmdesát rozbušek. „Zá-
kladní odstřel jsme provedli čtyři metry 
nad původní podlahou, protože blízko 
samotného komína se nachází svah. Bylo 
tedy důležité část původní stavby pone-
chat, aby byla dále oporou svahu,“ dopl-
nil Mikula. Odstřel komína probíhal bez 
nejmenších problémů.
Během demolice nebyl narušen provoz 
na okolních pozemcích, ani doprava na 
přilehlých komunikacích, protože bez-
pečnostní okruh uzavřený před odstře-
lem nezasahoval mimo samotný areál pi-
vovaru. Odstřel povolil Obvodní báňský 
úřad v Mostě.

Magistrát zareagoval na přání občanů 
a rozšířil služby detašovaného pracoviš-
tě v budově městské policie v Dřínovské 
ulici. Obyvatelé sídlišť projevili zájem 
o kopírovací služby, které široko daleko 
nikdo neposkytuje,“ řekl vedoucí kance-
láře tajemníka Václav Fiala.
Detašované pracoviště chomutovského 
magistrátu, které poskytuje služby Czech 
POINTu a slouží jako pokladna pro pla-
cení nejrůznějších poplatků, se těší stále 
větší oblibě u obyvatel sídlišť. Ti se tak 
nemusí trmácet do centra města. Od ote-
vření využilo možnosti úhrady různých 
poplatků a získání výpisů z Czech POIN-
Tu přes 160 lidí. Nejčastěji jeho prostřed-
nictvím platili poplatek za psy.
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Rozhovor

Přivedou do Chomutova extraligu? 
Jeden z nich má sen, druhý se jej pokusí naplnit. Václav Sýkora a Jaroslav Veverka ml. spojili své síly s cílem dostat KLH Chomutov do 

hokejové extraligy. Jakým směrem se bude jejich spolupráce vyvíjet?

Jaroslav Veverka 
generální manažer KLH

Jistě jste na začátku analyzovali příčiny neú-
spěchu z minulé sezony, k čemu jste došli?  
Teď s odstupem času jsme to mohli s klidnou 
hlavou zhodnotit. Určitě to nebyl jeden jediný 
důvod nebo jediná situace, o které by se dalo 
říci, že byla špatně. Zásadním problémem byl 
odchod hlavního trenéra Radima Rulíka. Pan 
Rulík si postavil tým, prošel s ním letní pří-
pravu a následně se bohužel rozhodl odejít do 
jiného angažmá.

KLH Chomutov v minulé sezoně zvolil stra-
tegii rozehrávání hráčů v extraligových klu-
bech. Bude tato strategie pokračovat?
To je spíše otázka na pana Sýkoru, ale můj 
názor je takový, že touto cestou už bychom jít 
neměli. Neříkám, že už nikdy nepůjčíme žád-
ného hráče do extraligy. Ale nemyslím si, že 
bychom v nadcházející sezoně hráče napro-
sto uvolnili pro extraligu, protože je potřeba 
stmelit tým. A také to nebylo fér vůči fanouš-
kům, kteří se na hráče těšili.

KLH Chomutov je v médiích poměrně často 
spojován s koupí extraligové licence. Jaká je 
nyní situace?
U nás by jistě byl zájem získat extraligovou 
licenci, ale v tuto chvíli žádný takový obchod 
neprobíhá. Samozřejmě v médiích se objevují 
velké spekulace, ale nic z toho není reálného. 
My už jsme pro média takový paušální kupec 
všech licencí. V jednom z posledních rozho-
vorů jsem už trochu s úsměvem říkal, že chce-
me koupit všechny licence a pak budeme hrát 
sami proti sobě.

Znovu se otevřela diskuse o rozšíření extrali-
gy. Nerezignoval již KLH Chomutov na tuto 
snahu?
Určitě jsme nerezignovali na takové snahy, 
ale bohužel je lze označit jako boj s větrný-
mi mlýny. Někteří z manažerů extraligových 
týmů nemají zájem o to, aby bonitní tým 
s dobrým zázemím hrál extraligu. Ale ten boj 
nevzdáváme a s panem Kyselou jedeme zno-
vu na APK do Třince s touto žádostí. Ten sen 
hrát v Chomutově extraligu je velký a nový 
hokejový stánek by si to určitě zasloužil.

Objevily se také zprávy, že KLH Chomutov 
uvažuje o opuštění českých soutěží a zapojení 
se do německé ligy. Je to pravda?
Dostali jsme nabídku hrát německou soutěž, 
ale nyní je pro nás aktuální získat extraligu. 
Každopádně trpělivost má nějaké své meze 
a majitelé klubu mohou říci: „Už nás to ne-
baví  a raději budeme hrát německou ligu, 

když český hokej nepotřebuje naše peníze 
a hráče.“ Bylo by to však v neprospěch celého 
českého hokeje, protože řada kvalitních čes-
kých hráčů by namísto domácí extraligy hrála 
v Chomutově německou ligu.

Jak se prvoligovému klubu daří shánět kva-
litní hráče? Stalo se vám, že nabídku odmítli 
kvůli první lize?
Několikrát jsem se s tím setkal. Když se v no-
vinách psalo o tom, že by Chomutov mohl 
koupit extraligu, tak se hráči začali sami na-
bízet, ale všichni si dávali jako podmínku ex-
traligu. Řekněme, že nižší soutěž je limitující 
ve shánění hráčů.

Potkalo vás něco podobného při shánění tre-
néra?
Dříve ano, ale tento rok to proběhlo bez 
nejmenších problémů. Bylo by pěkné, kdyby 
to takhle probíhalo i s hráči.

Proč jste zvolili právě pana Sýkoru?
Měli jsme několik jmen, o kterých jsme byli 
přesvědčení, že mají kvality, zkušenosti i vý-
sledky, a z nich se nám nejen po hokejové, ale 
i lidské stránce nejvíce líbil pan Sýkora.

Václav Sýkora
Trenér

Proč jste se rozhodl přijmout nabídku klubu 
KLH Chomutov?
Po odchodu z Petrohradu jsem zvažoval ně-
kolik nabídek. Na Chomutovu mě lákaly 
sportovní důvody, protože postup do extra-
ligy je pro mě velkou výzvou. Já bych chtěl 
v budoucnu působit v extralize a beru to tak, 
že s ambiciózním mužstvem Chomutova si 
ji vybojuji. A přidaly se k tomu i rodinné dů-
vody, protože z Chomutova to mám relativně 
blízko domů.

Po vašich dvou posledních angažmá v Pardu-
bicích a Petrohradu má vůbec cenu se ptát, 
zda se neobáváte velkého tlaku?
Ten tlak je všude. Samozřejmě v Petrohradu 
byl extrémní, protože to je ambiciózní klub, 
který chce každý rok hrát fi nále. Já už jsem si 
na ten tlak zvykl.

I když v tuto chvíli ještě zdaleka nemáte kom-
pletní tým, můžete již nyní zhodnotit kvality 
mužstva vzhledem k postupovým ambicím?
Zatím ještě ne, ty nejvýraznější posily, které 
chceme přivést, ještě nemáme. Chtěli by-
chom posílit každý post, od gólmana přes 
obranu až po útok, protože z Chomutova po 
sezoně odešla řada hráčů. Předpokládám, že 
bychom mohli přivést ještě pět nebo šest hrá-
čů. Do nich nepočítám mladé hráče, juniory 
Chomutova, případně Kadaně.

Z Chomutova skutečně odešlo mnoho hráčů, 
souviselo to se změnou strategie ve složení 
týmu?
My jsme chtěli mužstvo omladit, přivést 
střední a mladší generaci. Samozřejmě to ne-
znamená, že v týmu nechceme starší hráče, 
protože jejich zkušenosti jsou v týmu potřeba. 
Chceme hráče, kteří mají v jakémkoliv věku 
chuť na sobě pracovat a velkou cílovou moti-
vaci. Dnes jsme vzali do přípravy další mladé 
kluky, které chceme v létě poznat a udělat si 
o nich úsudek. V srpnu nastane nějaká selek-
ce, ale i tito mladí kluci mají možnost se do 
týmu dostat.
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Kultura

Koupelnové studio

40 vzorových kójí 
se sanitou a obklady

Po-Pá  (800-1700)

Kosmova 4721, Chomutov
(areál autoškoly Omega)

Tel.: 474 626 191, 777 233 131

www.eurokoupelny.cz

Sobota  (800-1200)

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER
MODERNIZACE KOUPELEN
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Václav Zoubek vystavuje 
v galerii Špejchar
V galerii Špejchar nyní vystavuje muž, 
který je většinou zvyklý spíše sám vý-
stavy uvádět, protože akademický ma-
líř Václav Zoubek v současnosti vede 
Rabasovu galerii v Rakovníku. Výstava 
Metopy, čaje a něco navíc je sondou do 
tří oblíbených témat tohoto osobitého 
umělce. 
Významnou část výstavy tvoří zasněné 
akty, které sám umělec označuje jako 
metopy a maluje je neotřelou techni-
kou. „Barvu na obrazy nanáším tenkými 
tahy štětce. Výsledný barevný efekt tak 
nevzniká mísením tónů barev, ale optic-
kým spojením jednotlivých barevných 
tahů,“ přiblížil tuto téměř zapomenutou 
metodu Zoubek. 
Dalším oblíbeným tématem jsou jemná 
zátiší pojmenovaná Čaje. „Čaje maluji 
z prosté radosti z bytí. Klasicky kompo-
novaná zátiší si stavím ze všeho, co mě 
zaujme texturou, barvou či tvarem,“ 
charakterizuje tuto část své tvorby Zou-
bek. Ani při této výstavě Zoubek neza-
pomněl na své milované Rakovnicko. 
Krajinky z tohoto regionu se na výstavě 
skrývají pod názvem A něco navíc.

Již brzy se poosmé „otevře“ pro di-

váky festival hudby a divadla Ote-

vřeno 2011, který se stejně jako 

v loňském roce uskuteční v prosto-

rách před divadlem, v Kulisárně 

i v divadle samotném.

Již tradičně zahájí festival ve čtvr-
tek od 21.30 v taneční představení 

FANTOM OPERY žáků  ZUŠ Cho-
mutov a taneční skupiny Dundrdance. 
V pátek se diváci rozhodně nebudou 
nudit u vystoupení kytaristy Honzy Po-
nocného alias CIRCUS PONORKA, 
který si na pódiu vystačí úplně sám.
Nikoho nezklame ani mezinárodně úspěšné 
slovensko-české countrybluesové duo BE-
ŇA&PTASZEK. Na svém koncertu, který se 
uskuteční v Kulisárně představí aktuální vy-
dané album. Absolutním vrcholem pátečního 
večera bude nejen pro fandy světoznámých 
LINKIN PARK koncert skupiny JULIEN- K 
/USA/. Jde o projekt  Amira Derakha a Rya-
na Shucka z kapely ORGY, kteří s Chesterem 
Bennigtonem z LINKIN PARK vytvořili pro-
jekt DEAD BY SUNRISE. Po tomto koncertě 
na diváky čeká v Kulisárně kapela ověnčená 
Andělem v  kategorii ska a reggae PUB ANI-
MALS s jejich energií nabitým vystoupením. 

I v letošním roce do 
Chomutova zavítá au-
torské  divadlo VOSTO 
5 tentokrát v pátek od 
19.00 hodin s předsta-
vením TEATROMAT. 
V sobotu bude jistě nej-
větší tahákem pro malé 
i velké KAŠPÁREK 
V ROHLÍKU. Projekt 
se zrodil jako reakce na 
nedostatek kvalitních, 
původních písniček 
pro děti a rovněž jako 
reakce na téměř nee-

xistující mezigenerační zábavu určenou spo-
lečně pro dospělé a děti. Ústřední postavou 
kabaretu a moderátorem programu je samot-
ný Kašpárek.  Jedním  z vrcholů kašpárkovské 
show je  koncert, během něhož se představí 
v šapitó před divadlem Lenka Dusilová, Jan 
Kalina (Sto zvířat), Karolína Dytrtová (Miou 
Miou), Ondřej Pečenka (Folk3Mail), Filip 
Nebřenský (Hm) a další umělci. Především 
pro malé diváky Kašpárek nabízí různé do-
provodné akce: trampolíny, obří postel, bicí 
souprava či legrační sochy. Závěr sobotního 
večera i samotný závěr festivalu má v rukou 
kapela VYPSANÁ FIXA. 

Otevře se Vypsaná fi xa a Julien-K
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PRONÁJEM 
NEBYTOVÝCH 

PROSTOR
Organizace v Chomutově pronajme 

za výhodných podmínek své 
nevyužité prostory jako kanceláře, 

sklady, popř. provozovny
tel. kontakt: 474 628 599

ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ 
PRÁCE, TAPETY

(prodejna tapet u KB)

REKONSTRUKCE BYTŮ

tel.: 732 445 149 
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  Na příkopech 396/7, Chomutov tel.: 725 505 280 (po–so)

Květinový výprodej 30–50 % 
na zboží včetně zařízení.

Konec akce i činnosti ke dni 30. 6. 2011
k v ě t i n o v ý  s a l o n
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SKLENÁŘSTVÍ
Kilian glass s.r.o.

VEŠKERÉ SKLENÁŘSKÉ PRÁCE, 
VÝROBA – IZ SKEL, NÁBYTKOVÁ SKLA, 

STROJNÍ BROUŠENÍ A FAZETOVÁNÍ
Nové sídlo: Březenecká 4808, Chomutov, 

v areálu firmy Losan | Kilianglass@tiscali.cz
tel.: 474 654 618 | mobil: 777 153 800–801
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Nejlepší softbalisté 
Evropy hledají nástupce 
Chomutovští Beavers, nejlepší softba-
listé Evropy, hledají své nástupce. Zvý-
šit zájem dětí o softball by měly pomoci 
i dny otevřených dveří, které Bobři na-
plánovali na konec května.
Beavers hledají zájemce o softball, kteří 
by rozšířili hráčskou základnu tohoto 
týmu. A slibují velkou sportovní karié-
ru, vždyť odchovanci Beavers patří stále 
k nejlepším hráčům v republice. „Nejen 
na úrovni mužů, ale také mezi juniory 
naleznete hráče, kteří mají reprezentač-
ní zkušenosti,“ doplnil Martin Chmelík, 
šéftrenér žákovských a mládežnických 
družstev Beavers. 
Pomoci s náborem by měly i dva dny ote-
vřených dveří naplánované na 24. a 26. 
května v softbalovém areálu. „Každý do-
stane příležitost vyzkoušet si tuto skvělou 
hru,“ vysvětluje Chmelík. Do náboru se 
mohou hlásit děti školního věku. „Chce-
me přivést děti ve věku devět až třináct let 
do mužstva mladších žáků, ale bereme 
i starší žáky a kadety,“ nastínil Chmelík. 
Šanci mají i předškoláci, kteří mohou 
navštěvovat společně s rodiči mužstvo 
Microbeavers. Zájemci se mohou přihlá-
sit také na trénincích týmu vždy v úterý 
a ve čtvrtek od čtvrt na pět do šesti hodin 
odpoledne na hřišti 12. ZŠ.

Házenkářky z Chomuto-
va po slabším podzimu 

zažívají na jaře velkou jízdu 
a ničí jednoho soupeře za 
druhým. A daří se i jednot-
livým hráčkám: Jaroslava 
Čihařová se v anketě Há-
zenkářka roku umístila na 
čtvrtém místě.  „Dokazuje, 
že i ve svém věku může být 
pro tým velice platná, a já jsem rád, že si věří 
a že dává branky,“ řekl ke skvělé čtvrté pozici 
Vojtěch Čihař, trenér a manžel čtvrté nejlepší 
házenkářky v České republice.

Pro Čihařovou to není ne-
známá situace, protože 
v anketě Házenkář roku je 
zvyklá bodovat. „Jednou 
byla první, několikrát druhá 
nebo třetí. I tentokrát byly 
bodové rozdíly minimální,“ 
připomněl Čihař úspěchy 
své paní. Ta tentokrát v an-
ketě nasbírala od ostatních 

týmů rovných sto hlasů, jen deset jí chybělo 
na druhé a třináct na třetí místo. Čihařová 
svou pozici potvrdila i o víkendu, kdy ve dvou 
utkáních zaznamenala sedmnáct branek.

Čihařová  znovu mezi nejlepšími v republice

Již tradičně zahájil závody dračích lodí na 
Kamencovém jezeře dračí tanec v podání 

klubu Prague Dragons, stálého hosta Cho-
mutovského Dragon Cupu. „Drak je v asijské 
kultuře považován za nejvyšší bytost, proto 
se dračí tanec používá při nejrůznějších osla-
vách,“ vysvětlil pozadí rituálu Jan Tomíček 
z Prague Dragons. „Na dračích závodech je 
užívána zvláštní varianta tance, která má za 
cíl probudit a přivolat draka, jenž bude bdít 
nad regulérností závodů i bezpečím všech 
posádek,“ doplnil Tomíček. Poté už posádky 
nasedly do lodí a závody mohly začít.
V závěrečné čtveřici se nakonec sešli Hasiči 
Chomutov, obhájci loňského prvenství, spo-
lečně s SDraky, týmem CV Relax a Draky 
z Moniky. I když byl fi nálový závod dlouho vy-
rovnaný, v dramatickém fi niši nakonec vítěz-
ství urvali Hasiči, kteří museli radost z prven-
ství zchladit ve vodách Kamencového jezera. 
Jejich kapitán Jiří Hercík přiznal, že se na 
závod připravovali průběžně celý rok. „Tento-
krát to byl hodně těžký závod a řekl bych, že 
jsme měli i těžkou dráhu, ale zvládli jsme to,“ 

dodal po obhajobě prvního místa Hercík.
Na předávání cen hasiči zvedli nad hlavu 
primátorský pohár a zahájili bujaré oslavy. 
Nebyli však jediným týmem, který měl důvod 
k radosti. Hned dvě ocenění si odnesl další 
nováček turnaje. Parta ze 13. ZŠ Březenecká 
byla nejen nejsympatičtější posádkou, ale zá-
roveň i týmem s největším počtem žen. Spe-
ciální cenu získalo také družstvo Lochnessek, 
neboť bylo jediným týmem, v němž jelo sku-
tečně deset mužů a deset žen, a tak si mužstvo 
mohlo vítězství v kategorii vypárovaná po-
sádka osladit májovým polibkem.
Všichni ostatní si ze závodů odnesli malou po-
zornost od organizátorů a také skvělé zážitky. 
„Všichni z vás jsou vlastně vítězové,“ uznal 
při předávání cen primátor Jan Mareš, který 
připomněl, že ve fi nálových jízdách prakticky 
nemohlo žádné 
mužstvo skončit 
hůře než čtvrté, 
neboť více lodí 
v jednotlivých ko-
lech nestartovalo.

Dračí loď nejlépe zkrotili hasiči
Třetí rok po sobě se vody 

Kamencového jezera pro 

jeden den změnily na zá-

vodní dráhu dračích lodí, 

konal se Chomutovský 

Dragon Cup 2011. Z vítěz-

ství se nakonec radovali 

Hasiči Chomutov, ale ani 

ostatní posádky nemusely 

smutnit, protože si užily 

slunečné odpoledne plné 

zábavy.
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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 jednot-
livým 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 
Magistrátu 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/Dokumen-
ty/č.027-01-09 Statut fondu rozvoje města 

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

Do začátku června technické služby 

skončí první ze tří sečí na chomutovských 

trávnících. O sekání se starají technické 

služby a dvě dodavatelské fi rmy.  Celko-

vě se třikrát poseče plocha o rozloze 1,6 

milionu metrů čtverečních. Zhruba třeti-

nu mají na starosti dodavatelské fi rmy.

Technické služby města Chomutova mají 
k dispozici šest žacích samosběrných 

strojů, dva mulčovače a osm  křovinořezů.  
Naplánované jsou tři seče ve městě. První 
má být hotová do začátku června, druhá do 
začátku srpna a třetí do konce září. „Pláno-
vané termíny se mohou vlivem počasí mírně 
lišit od skutečného plnění,“ upřesňuje ředitel  
Zbyněk Koblížek.
Některé plochy jsou pouze mulčované 
bez odvozu rostlinného materiálu, a to ze-
jména park ČSA, okolí kolejí mezi ulicemi 
Škroupova a Vilová a Štefánikovo náměstí. 
„Z ostatních ploch travní hmotu odvážíme 
na kompostárnu v areálu skládky na Praž-
ské,“ vysvětluje Koblížek.  Technické služby 
odvezly zatím přes 450 tun trávy ze všech  lo-
kalit v Chomutově.
Posečená travní hmota je společně s bioodpa-

dy svezenými z kompostejnerů rozmístěných 
v některých lokalitách města shromažďová-
na na kompostárně. „Tam jsou tyto odpady 
zpracovány na certifi kovaný kompost,“ říká 
Koblížek. Kompostárnu může využít každý 
občan města Chomutova a zdarma zde ode-
vzdat odpad ze zeleně. Do konce roku 2012 
technické služby pomocí investice z dotač-
ního projektu navýší kapacitu kompostárny. 
„Z dotace budeme také moci pořídit nové 
svozové vozidlo na bioodpad a  hnědé popel-
nice,  které umístíme ke každému rodinné-
mu domu v Chomutově,“ upřesňuje Martin 
Klouda, náměstek primátora.

Z chomutovských trávníků
zmizí stovky tun trávy

Paní Tereza Maršíková se do soutěže s Tiger Relax 
Clubem přihlásila, protože není spokojená se svou 
dosavadní postavou a chce mít ze sebe dobrý pocit 
i v létě v plavkách.
Všechny předchozí pokusy o redukci váhy byly krát-
kodobé a bez většího efektu, proto paní Tereza nyní 
věří, že za podpory profesionálů a veřejnos   dosáhne 
takového výsledku se kterým bude opravdu spokoje-
ná a konečně se bude cí  t dobře. Tereza v této době 
pracuje jako zástupkyně vedoucí v C&A Moda Cho-
mutov. Má malého syna, a volného času tedy není 
nazbyt, ale hubnu   si nyní zvolila jako svou výhradní 
prioritu a je odhodlaná věnovat cvičení maximum 
volného času.
Terezino odhodlání hodně podporuje fakt, že je tento 
kurz veřejný a nebude ch  t nikoho zklamat. Hlavně 
sama sebe! Terezin cíl je zhubnout 10 kg.
Nadbytečná kila Tereza získala svým životním stylem, 
kdy přijímala nezdravou stravu a měla málo pohybu. 
Věří, že se jí lepší zdravotní stav i fyzická kondice. 
A je si jistá, že se bude moci na konci soutěže podělit 
o dobrý výsledek. Držíme palce Terezo!

Monika Bělohlávková se do soutěže přihlásila díky 
výsledkům své kamarádky. Výsledky kamarádčina 
snažení v rámci loňského ročníku soutěže Moniku tak 
namo  vovaly, že i ona zatoužila dosáhnout výsledků 
sama pro sebe. Monika chce svému cvičení obětovat 
tolik času, kolik jí to její rodina a situace dovolí. Chce 
co nejvíce to půjde. Jak sama přiznala po chvilkách 
strávených v příjemné atmosféře s výživovým po-
radce, osobním trenérem, její stravovací návyky jsou 
opravdu hrozné. Slíbila si zaměřit se na své cvičení, 
a na cvičební intenzitu. My tomu říkáme cvičební 
morálka. Moničin cíl zhubnout 5 kg bude pro Tiger 

tým doufáme lehký úkol, protože naše výsledku u ně-
kterých klientů jsou takové, že dokážeme ZHUBNOUT 
i neuvěřitelných 12 kg TUKU za dobu 1 měsíce a ne-
ztra  me žádný podíl z klientovy svalové hmoty. To je 
nejdůležitější a je to naše priorita. Hubnout zdravě 
a tak, aby to mělo sportovní smysl! Monika má tu 
výhodu, že je se sebou spokojená a netrápí ji žádné 
výčitky svědomí ohledně toho, jak vypadá, prostě to 
nijak neřeší. Jediným problémem bude uvést Moniku 
do tajů cvičení tak, aby cí  la, že i pravidelný pohyb 
může být pozi  vní součás   života, protože nikdy ne-
cí  la žádnou potřebu pohybu. Moniko, jsme s tebou!

Paní Ivana Merhoutová se do soutěže přihlásila pro-
to, protože není spokojená se svou váhou a ani se 
svou postavou a doufá, že tato forma hubnu   bude 
pro ni dostatečnou mo  vací dosáhnout výsledku 
k naprosté likvidaci neatrak  vních špeků. To my dou-
fáme taky! 
Ivana pracuje v administra  vní sféře na malém obec-
ním úřadě nedaleko Chomutova. Svému cvičení chce 
obětovat maximum času, který musí skloubit se svou 
prací a s rodinou. Přesto je ale nyní rozhodnutá, že 
bude v Tigeru trávit minimálně 3x týdně 2 hodiny! 
Její cíl je zhubnout 20 kg. Tato soutěž nyní Ivaně do-
dává radost, že se jí podařilo začít se sebou něco dě-
lat a těší se na velké změny. Pokud se jí její cíl povede 
splnit, a to bychom byli velice rádi, bude muset paní 
Ivana kompletně vyměnit šatník! A proč se paní Iva-
na dostala na svou váhu? Za tento fakt může zčás   
úraz, pak dvě těhotenství ale v neposlední řadě je 
to opět minimum pohybu. Dříve prý měla jediný zá-
jem a tou byl právě sport. Ivana věří, že jí tento kurz 
přinese hlavně velikou podporu, mo  vaci a dosažení 
svého cíle – zhubnu   a zformování postavy. A to my 
opravdu umíme!

Paní Romana Vaňková se do naší soutěže přihlásila 
jednoduše proto, aby správně zhubla. Formu medi-
ální soutěže paní Romana zvolila stejně jako její ko-
legyně proto, že je to dobrá mo  vace. Znamená to 
tedy, že by všechny ženy měly chuť do cvičení, kdyby 
byly vyfocené v pres  žním časopise a nadváha jim 
v podstatě do té doby jinak nevadí? Paní Romana 
pracuje v japonské fi rmě Panasonic. Bude se snažit 
vzhledem ke směnám, které má v práci, věnovat sobě 
maximum svého volného času a udělá pro zhubnu   
vše, co bude v jejích silách. 
Paní Romana by chtěla za dobu dvou měsíců zhub-
nout alespoň 6 kg. Má ze sebe dobrý pocit a my vě-
říme, že její pocit se záhy změní za výborný, až se jí 
podaří zbavit se prvních kil navíc!

Bojovnice s nadváhou vstoupily do arény
Představujeme účastnice soutěže Chomutovských novin a Tiger Relax Clubu

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

wwwwwwww..  ggeerrccluuubb.cccz
HUBNĚTE!
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Školy a volný čas

Na konci května dětský pěvecký sbor Hlá-
sek ze Základní školy na Písečné vyrazí 

do Slovinska. V rámci projektu Dětské hlasy 
staví mosty porozumění jej čeká koncertní 
zájezd do malého města Vojnik ve Slovinsku. 
„Není to zájezd ledajaký, základní školy z Pí-
sečné a Vojniku udržují dlouhé přátelství, kte-
ré trvá již třináct let. U jeho zrodu stála paní 
Liana Jíchová, která pěvecký sbor Hlásek 
vede a která při svém působení v jirkovském 
pěveckém sboru poznala stejně zapálenou 
učitelku zpěvu Milku z Vojniku,“ popisuje za-
čátky spolupráce Karel Poláček, ředitel školy. 
Domluva pak byla velmi rychlá, a tak se již 13 
let školní pěvecké sbory navštěvují a pořádají 
společné koncerty.
K poslednímu setkání došlo vloni v Chomu-

tově. Dětským pěveckým sborům tehdy tles-
kal zaplněný sál v kostele svatého Ignáce. 
Letos bude Hlásek vystupovat ve Slovinsku. 
Hostitelé připravili krásný program, jehož 
vyvrcholením bude společný koncert v rámci 
festivalu místních pěveckých sborů. „Kon-
certu se účastní mnoho významných hostů, 
letos přislíbil účast velvyslanec České repub-
liky ve Slovinsku Petr Voznica,“ řekl Poláček. 
V rámci připraveného programu budou české 
děti zpívat při opravdové mši v kostele, sou-
těžit při sportovním odpoledni a zajedou také 
k moři. Přátelství malých zpěváků nekončí 
rozloučením. Děti bydlí v rodinách a se svý-
mi hostiteli se velmi sbližují. „Kontakty pak 
udržují po celý rok a těší se na nová setkání,“ 
dodává Poláček.

Pěvecký sbor Hlásek z Písečné 
míří do Slovinska

V azylovém domě 
mají matky klub

Téměř půl roku funguje v azylovém domě 
chomutovského městského ústavu soci-
álních služeb Klub matek. Několik žen, 
které spojila těžká sociální situace, si zde 
vzájemně pomáhá a věnuje se různým 
zálibám. Klub pracuje pod vedením ko-
ordinátorky z Člověka v tísni, o. p. s., paní 
Martiny Horáčkové. „Při prvním předvá-
nočním setkání matky tvořily svícny z těs-
ta. Ostatní ubytované ženy obdivovaly 
jejich práci a postupně se přidaly,“ říká 
sociální pracovnice Dagmar Durďová.  
Do práce v klubu jsou v současné době 
zapojeny všechny obyvatelky, zatímco dě-
tem se v tuto dobu věnují  dobrovolnice na 
doučování a předškolní vzdělávání dětí. 
Matky se scházejí pravidelně jednou 
týdně. Při schůzkách vaří, pečou a učí 
se zvládat rodičovské povinnosti spoje-
né se školní docházkou dětí. Osobně se 
zapojují do výtvarné činnosti dětí, jako 
je vystřihování, lepení apod. Společně 
navštívily Podkrušnohorský zoopark 
a koncem dubna se zúčastnily akce pále-
ní čarodějnic.
Klub matek ubytovaným ženám, které se 
ocitly v nouzi a musely využít služeb azy-
lového domu, nabízí při společných ak-
tivitách nejen krácení dlouhé chvíle, ale 
zároveň osvojení si pravidel režimu dne 
dětí a smyslu pro zodpovědnost.

Hlinovský Miroslav  |  Kadaňská 2349/4, Chomutov 430 03

Sídlo v areálu VINNÉ SKLEPY CHOMUTOV

tel.: 474 628 651, mobil: 602 333 453

www.opravy-elektromotoru.cz

OPRAVY  elektromotorů   čerpadel 
 el. ruční  nářadí   transformátorů 
 startérů   alternátorů...
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Inzerce/Zábava
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ZF Electronics Klášterec s.r.o., mezinárodní 
firma zabývající se výrobou elektrotechnických 
komponentů a komponentů pro automobilový 
průmysl hledá vhodné kandidáty na pozici:

HR MANAŽER
Náplň práce:

odpovědnost za HR strategii firmy a kompletní 
zajištění HR agendy
plánování, rozvoj a realizace všech procesů HR
vedení týmu HR

Požadujeme:
VŠ / SŠ ekonomického zaměření
aktivní znalost německého jazyka (znalost 
anglického jazyka výhodou)
výborná znalost pracovněprávních předpisů 
a související legislativy
zkušenosti v oboru HR
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.zfklasterec.cz

VOLNÁ 
PRACOVNÍ MÍSTA

www.dumsalve.cz

Štěstí je nesmírně důležité. Když jsem (1. část tajenky), nemám čas (2. část tajenky).

Odpovědi zašlete do 24. 5. e-mailem na adresu stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz. Uveďte své tel. číslo. Na vylosovaného čeká malý dárek od fi rmy Dům Salve!
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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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AUTO CENTRUM 
RAISOVKA

RUČNÍ MYTÍ VOZIDEL
 osobní  dodávky  nákladní  návěsy

 motory  podvozky  karoserie

ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ
 suchý proces  mokrý proces

AUTOSERVIS
 osobní až nákladní  výměny olejů

 antikorozní nástřik dutin-podvozků 
 opravy karoserií

Raisova 5456, Chomutov
tel.: 776 565 780, 732 186 702
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Baví Tě práce na počítači? 
Chceš umět více než ostatní? 
Přijď to zkusit k nám!
Hledáme talenty nejen 
do 6. ročníku.

Naučíš se
 zpracovávat informace,
 nejen účinně vyhledávat na internetu, ale také 

tvořit originální webové stránky,
 profesionálně upravit text,
 zhotovit inteligentní tabulky, které za tebe 

budou i počítat,
 zhotovit efektivní prezentace,
 používat programy pro tvorbu rastrové 

a vektorové grafiky, tvořit animace,
 vytvářet algoritmy a programovat v několika 

programovacích jazycích – jak strukturovaných, 
tak objektových,

 psát všemi deseti prsty a přitom se zapojíš 
do celostátní soutěže,

 upravovat digitální fotografie a videa.

marketa.kanicka@3zscv.cz, tel.: 474 651 418

Základní škola Chomutov
Na Příkopech 895
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Chelčického 100, 430 01 Chomutov

Chystáte oslavu? Slavte u nás!!!
Přineste si vlastní občerstvení, 

o nápoje se postará CAFÉ ROUGE.
Volejte 737 946 681
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STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

vyhlašuje

veřejnou zakázku
KOLEKCE REPREZENTATIVNÍCH 

FOTOGRAFIÍ STATUTÁRNÍHO 
MĚSTA CHOMUTOVA

Předmětem zakázky je vytvoření kolekce 
reprezentativních fotografi í, které budou obsahovat 

55 fotografi í žánrového typu architektura
(exteriéry, interiéry), krajina, atd.

Lhůta pro podání nabídek: 1. 6. 2011 do 17:00 h

Kontaktní osoba: Mgr. Marie Křenová,
tel.: 474 637 488,

e-mail m.krenova@chomutov-mesto.cz
Podrobné informace o zakázce naleznou zájemci 

na www.chomutov-mesto.cz
– sekce Veřejná výběrová řízení.

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

19. 5. Lipská od Vinných sklepů k vodárně – chodní-
ky, Parkoviště u kina OKO, Mýtná, El. Krásnohorské od 
Lipské po Kosmovu, Kosmova, Hraničářská od Lipské 
po Kosmovu, Třebízského, Sukova, Blanická od Sukovy 
po Kosmovu, Sládkova od Sukovy a Kosmovu, provi-
zorní stanoviště VOK Kosmova

24. 5. El. Krásnohorské od Kosmovy po Sadovou, 
Zdravotnická, Sadová, Hraničářská od El. Krásnohor-
ské po Kosmovu, Blanická od El. Krásnohorské po 
Kosmovu, Slezská, Sládkova od Slezské po Kosmovu

25. 5. Pod Strážištěm vč. parkoviště, Ve Stráni, Pod 
Lesem, Dobrovského, Blatenské okály vč. chodníků, 
U Třešňovky, Barákova,  Na Lucině, Jabloňová, Na 
Vyhlídce, Winterova, Šrobárova, Kozinova, Lipanská, 
Tylova, V Zahradách, Na Spravedlnosti, Blatenská od 
Cihlářské po ul. Pod lesem – chodníky

26. 5. Březenecká – Stavbařská, komunikace, chod-
níky a parkoviště u č.p. 4689, 4596, 4750, okolí ná-
kupního střediska Krystal, Březenecká stan. VOK

31. 5. Březenecká – Kundratická vč. parkovišť, ko-
munikace, chodníky a parkoviště u č.p. 4450 – 4454, 
komunikace a parkoviště u bývalého kina Evropa, Dří-
novská u č.p. 4556 – 4559, komunikace u sport. haly, 
parkoviště u zdravotnického zařízení.

1. 6. Březenecká – 17. listopadu od Dřínovské po 
Holešickou vč. park., komunikace a parkoviště u č.p. 
4614 – 15, Holešická vč. parkovišť, plochy u nákupní-
ho Střediska Beseda, Dřínovská u č.p. 4601.

Kdy bude blokové čištění

Kino Oko

18. 5. st 19.00 MAMA GÓGÓ

19. 5. čt 19.00 VŠEMOCNÝ

20. 5. pá 19.00 ÚTĚK ZE SIBIŘE

21. 5. so 16.00 AUTOPOHÁDKY

21. 5. so 18.00 ÚTĚK ZE SIBIŘE

22. 5. ne 18.00 AUTOPOHÁDKY

23. 5. po 17.00 MEDVÍDEK PÚ

24. 5. út 17.00 MEDVÍDEK PÚ

25. 5. st 17.00 CZECH MADE MAN 

25. 5. st 19.00 CZECH MADE MAN 

26. 5. čt 18.00 ČERTOVA NEVĚSTA

27. 5. pá 17.00 ČERTOVA NEVĚSTA

27. 5. pá 19.00 HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ

28. 5. so 17.00 ČERTOVA NEVĚSTA

28. 5. so 19.00 HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ

29. 5. ne 17.00 ČERTOVA NEVĚSTA

29. 5. ne 19.00 HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ

Městské divadlo

23. 5. po 10.00 JAKO NOC A DEN
Představení pro školy předvede divadelní sdružení Nahoď

24. 5. út 10.00 JAKO NOC A DEN
Představení pro školy předvede divadelní sdružení Nahoď

Kulturní dům Zahradní

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

Výstavy

Do 26. 5. IKONY FILMU – GABRIELA BUJAK – Galerie Lurago

Do 30. 5. PŘEDSTAVY – sál 2. patro SKKS

Do 31. 5. GRAFIKY LADISLAV STEŇKO – Gal. na schod. SKKS

Do 11. 6. VÁCLAV ZOUBEK OBRAZY – Galerie Špejchar

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

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

Sport

18. 5. st 17.00  FOTBAL – Letní stadion

20. 5. pá 16.00  KOLOBĚŽKIÁDA – DDM

20. 5. pá 19.00–21.00 BASKETBAL MUŽI B
   Měst. sport. hala

21. 5. so 8.00–14.45 FUTSAL CHLMF
   Sportovní areál Duha

21. 5. so 8.00–20.00 MISTROVSTVÍ ČR
   V ALLKAMPF-JISTU – Městs sp. ha.

21. 5. so 10.00–17.00 BASKETBAL MUŽI B
   Městská sportovní hala

21. 5. so 10.15  FOTBAL – Letní stadion

22. 5. ne 10.00–12.00 BASKETBAL ŽÁCI U14
   Městská sportovní hala

26. 5. čt 8.00–16.00 FLORBAL – BAMBIRIÁDA
   Městská sportovní hala

27. 5. pá 19.00–21.00 GRAND PRIX THAIBOX
   Městská sportovní hala

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

28. 5. so 9.45–17.00 II. KOLO SEVEROČESKÉ OBLASTNÍ
   LIGY – Sport. hala Březenecká

28. 5. so 12.00–20.00 AKADEMIE TŠ STARDANCE
   Městská sportovní hala

29. 5. ne 9.45–17.00 26. ROČNÍK CHOMUTOVSKÉHO
   POHÁRU – Sport. hala Březenecká

DDM

18. 5. st 8.00 ARCHIMEDIÁDA

18. 5. st 17.00 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ

19. 5. čt 9.00 PLETENÍ Z PAPÍRU

21. 5. so 16.00 CVIČENÍ PORT DE BRAS

23. 5. po 16.15 PEDIGOVÁ DÍLNA

26. 5. čt 8.00 FLORBALOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ ZŠ 

30. 5. po 16.15 PEDIGOVÁ DÍLNA

SKKS

19. 5. čt 13.00 TOULKY ČESKOU REPUBLIKOU – Uč. 66

19. 5. čt 16.00 CHOMUTOVSKÝ KALAMÁŘ

24. 5. út 17.00 KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ
  ZUŠ CHOMUTOV – Atrium

28. 5. so 9.30 CHOMUTOVSKÝ SKŘIVÁNEK

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

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

Pronajmu dr. byt 1+2 na Zahradní. Klidné 
prostředí. Tel.: 777 569 883

Pronajmu byt 1+2blízkocentra Chomutova, 
slušný a tichý vchod, kontakt po 17 hod. 
Tel.: 739 727 997

Koupím dům v Chomutově a okolí do 
2 000 000 Kč. Tel.: 724 657 425

Zájemce koupí byt v Chomutově, hotovost. 
Tel.: 724 657 425

Prodáme družstevní byt 2+1 v ul. Blatenská, 
po částečné rekonstrukci, byt k nastěhování. 
Tel.: 777 237 670

61-letá hledá přítele/kyni – časté vycházky, 
esoterika, vzájemná opora při cestě vpřed. 
E-mail: navratjara@centrum.cz

Inzerce

Občan z územní působnosti MM Chomutov 
zašle jedinou SMS ve tvaru:
CHVLIM  Číslo ŘP  Jméno+příjmení žadatele
a to na tel. číslo 9023099

• cenou SMS (99 Kč) automaticky uhradíte 
poplatky a zpět Vám přijde potvrzení registrace 
žádosti na příštích 12 měsíců

• do 3 pracovních dnů obdržíte v SMS 
údaj s aktuálním počtem bodů

• pokud v následujících 12 měsících dosáhnete 
či bezprostředně přesáhnete hranici 7 bodů, 
magistrát Vás o tom automaticky
v SMS vyrozumí

• ve dvanáctém měsíci Vám opět sdělíme 
aktuální počet bodů a nabídneme obnovení 
služby na dalších 12 měsíců

Technický poskytovatel: MATERNA Communications a.s.,
telefonický helpdesk +420234493131

BEZ NÁVŠTĚVY VÁM MAGISTRÁT BUDE
CELÝ ROK HLÍDAT LIMIT 7 BODŮ
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Fotoreportáž

Skanzen je bohatší o špejchar, roubenku a nové expozice

Skanzen Stará ves, který se v areálu Podkruš-
nohorského zooparku buduje již od roku 

2005, byl slavnostně otevřen. Zároveň byly 
představeny nové stavby. První hosté skanze-
nu Stará ves byli podle tradice vítáni chlebem 
a solí a tradice dodržel i doprovodný kulturní 
program v podobě vystoupení folklorních sou-
borů Jirkovák a Skejušan. „Pro návštěvníky 
byla připravena také ukázka tradičních řeme-
sel, například stříhání ovcí nebo tkaní,“ připo-
mněla další program Iveta Rabasová, ředitelka 
Podkrušnohorského zooparku.
K replice hrázděné kapličky z obce Krupice, 
větrnému mlýnu, hrázděnému statku a ukáz-
kám starogermánských a staroslovanských 
obydlí přibyla průjezdná hrázděná stodola 
s expozicí historických zemědělských strojů, 
řemeslná dílna s původním vybavením pro 
výrobu hraček a originální roubená chalu-

pa. „V roubence, která byla zachráněná před 
zbouráním v obci Soběšice, sídlí nové info-
centrum a také zajímavé expozice včelařství 
a prezentace Ströherské sbírky obohacená 
o hračky vyrobené v manufaktuře v Nové Vsi 
v Krušných horách,“ vypočítává Věra Smut-
ná, pracovnice skanzenu, co všechno mohou 
návštěvníci spatřit. Nově byl také postaven 
špejchar, kde jsou umístěné toalety, které ve 
skanzenu chyběly. 
Nové stavby a oplocení byly realizovány 
v rámci širšího projektu Centrum lidového 
krušnohorského umění, na kterém spolupra-
cuje několik partnerů z obou stran hranice 
a který má za cíl rozšířit povědomí veřejnosti 
o specifi cké historii a tradicích krušnohorské 
oblasti. I proto při slavnostním přestřižení 
pásky nechyběla ani Barbara Klepsch, primá-
torka partnerského města Anaberg-Buchholz, 

v němž je již nějakou dobu otevřena další část 
tohoto projektu, takzvaná Manufaktura snů. 
„Před dvanácti lety jsme podepsali smlouvu 
o partnerství měst Chomutova a Anabergu-
Bucholze a v uplynulých letech se nám poda-
řilo realizovat několik společných projektů. 
Já jsem nadšená, že můžeme zahájit provoz 
skanzenu jako další části spolupráce na pro-
jektu Centrum lidového krušnohorského 
umění,“ podělila se o svou radost primátorka 
města Annaberg-Buchholz. Spolu s ní pásku 
přestřihli také hejtmanka Ústeckého kraje 
Jana Vaňhová a primátor města Chomutova 
Jan Mareš.
Každého milovníka historie určitě příjemně 
překvapí, že pro vstup do skanzenu není nutné 
kupovat si speciální lístek. „Skanzen je součás-
tí zooparku, a tak pro vstup do něj stačí běžný 
lístek do zooparku,“ doplnila Rabasová.
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Pro  má koza rohy 
aneb kozí p íb h 
v zooparku.
Šestá akce Rodinného 
zápolení. 

Generální sponzor: Partneři: Mediální partneři:Sponzoři:

asový harmonogram:
Za átek akce:  10.00 hodin
Registrace:  10.00–14.00 hodin
Ukon ení akce:  15.00 hodin
Doprovodný program: 10.00–16.00 hodin

Registrace a podmínky:
Registrace a výdej hracích karet v registra ním stánku 
Rodinného zápolení u Prodejny suvenýr  v PZOO. 
Sout žní známku obdrží rodiny po absolvování zábavné 
trasy, p i které zažijí kozí p íb h v zooparku.

Úkol:
Úkolem je, aby rodiny spolu s d tmi prošli zábavnou trasu 
v zooparku a zjistili, pro  má koza rohy.

Doprovodný program:
Divadlo Ludvík – pohádky pro d ti
Šermí ská spole nost Rekruti
Divadlo na nitích rodiny Kopeckých s marionetami
Hudební skupina pro d ti Myš a Maš
Ukázky voltiže – akrobacie na koni
Tane ní skupina Zaira
Lokálka Amálka, Safari expres, jízdy na ponících a koních, 
k tiny mlá at, kouzelník, sokolníci a mnoho dalšího

Upozorn ní:
Vstup je ZDARMA pro rodiny, které p edloží sout žní kartu 
Rodinného zápolení.

•
•
•
•
•
•
•

sobota
4. června

v Podkrušnohorském zooparku

Projekt byl realizován s  nan ní podporou Ústeckého kraje


