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NÁVRH NOVÉHO 
ÚZEMNÍHO PLÁNU 
CHOMUTOVA
Veřejné projednání návrhu nového Územního plánu Chomutova se uskuteční ve středu 
dne 21. května 2014 od 16 hodin v zasedací místnosti č. 13 v budově historické 
radnice na náměstí 1. máje 1 v  Chomutově. Návrh nového územního plánu je veřejně 

vystaven od 18. 4. 2014 do 28. 5. 2014 na webových stránkách magistrátu: 

http://www.chomutov-mesto.cz/novy-uzemni-plan-mesta-chomutova/
d-1003631/p1=37102 a uložen k nahlédnutí v kanceláři č. 35 v budově historické radnice 

magistrátu na náměstí 1. máje 1 v Chomutově. Kontaktní osobou je paní Martina Valešová 

(tel. číslo: 474 637 438; e-mail: m.valesova@chomutov.mesto.cz). Dále je tato dokumentace 

přístupna v omezeném rozsahu v budově Magistrátu města Chomutova, ve vstupní části 

historické radnice na náměstí 1. máje 1 v Chomutově.

Do 28. 5. 2014 může každý uplatnit své připomínky k návrhu. Námitky proti návrhu 

územního plánu, ve kterých uvedou jejich odůvodnění, vymezení území dotčené námitkou 

a uvedou údaje dle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, mohou ve stejné lhůtě 

uplatnit pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor 

a zástupce veřejnosti. Námitky a připomínky se uplatňují písemně a musí být opatřeny 

identifi kačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Tyto připomínky a námitky 

zasílejte na adresu Magistrát města Chomutova, Odbor rozvoje, investic a majetku města, 

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov.

www.chomutov-mesto.cz

návrh územního plánu

Náplň práce: příprava nabídek a rozpočtů v oboru stavebním a strojírenském, 
vypracovávání kvalifikační a nabídkové dokumentace na veřejné zakázky, 
zpracovávání poptávek, spolupráce se stavbyvedoucím na řízení stavby, 
samostatné zpracování svěřených úkolů.

Požadujeme: VŠ nebo ÚSO vzdělání v oboru strojírenském, popř. 
stavebním, výborná znalost MS OFFICE (KROS Plus a – výhodou, vítaná je 
znalost některého 3D-CAD programu a některého za skupiny FEM programů), 
schopnost samostatného řešení problémů, komunikativnost, organizační 
schopnosti, praxe v obdobné pozici velkou výhodou, ŘP skupiny „B“.

Nabízíme: práci ve stabilní a prosperující společnosti, týmovou práci 
v přátelském kolektivu, motivační finanční ohodnocení, příležitost pro 
osobní rozvoj a vzdělávání.

více informací: sekretariát ESB a.s., tel: 474 332 818

ESB a.s., Tušimice 10, Kadaň přijme

PŘÍPRAVÁŘ - PROJEKTANT 

www.bydlenijerabek.cz
e-mail: info@bydlenijerabek.cz
tel.: 739 034 488     733 715 505

ZASKLENÍ BALKONŮ A LODŽIÍ
DODÁNÍ A MONTÁŽ ŽALUZIÍ, 
SUŠÁKŮ NA PRÁDLO
MALOVÁNÍ BALKONŮ
KVALITNÍ MONTÁŽ
100% SERVIS
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7. 5. 
oslavy 69. výročí osvobození 
Československa

17. 5.
•  Severočeské farmářské trhy 

na náměstí 1. máje 
od 8 do 12 hodin

•  ROZA: Myslivecký den 
na Červeném hrádku

22. 5. 
setkání vedení města s občany 
na radnici od 16 hodin

ZAPIŠTE SI 
DO DIÁŘE

CHCETE MĚ?
Sendy je moc hodná a milá fenka, 
miluje děti a je vhodná do bytu, 
naopak se nehodí k jiným zvířa-
tům ani ke psům. 

V psím útulku čeká na nové pány 
řada pejsků. Některé z nich vám 
představujeme. Více na stránkách 
www.utulek-chomutov.estranky.cz 
nebo na telefonu 474 651 080.

 téma
 4 SLAVNOSTI 

SE NESLY V DUCHU 
SVĚTOVÝCH DNŮ 
Mezinárodní den polštářové bi-
tvy, Den Země, Světový den 
malárie nebo Mezinárodní den 
mrkve. Všechny tyto dny před-
stavily Chomutovské slavnosti. 

 aktuality
 6 SPOLUPRÁCE 

S TRNAVOU KVETE
Primátor Trnavy Vladimír 
Butko navštívil během 
Chomutovských slav ností naše 
město. Oplatil tak návštěvu 
primátora Jana Mareše 
z loňského podzimu.

 aktuality
 7 MÍSTO POKÁCENÝCH 

JSOU NOVÉ STROMY
Výstavba parkoviště v ulici Pod 
Břízami vzbudila po pokácení 
stromů, které musely ustoupit 
stavbě, rozhořčenou reakci 
některých místních občanů.

 rozhovor
 8 MARTIN BOCIAN: 

SEZONU HODNOTÍM 
KLADNĚ
Coby sportovní sekretář 
a hlavní trenér fl orbalového 
klubu FbC 98 Chomutov 
Martin Bocian má za sebou 
zřejmě nejlepší sezonu.

 kultura
 9 ART GALERIE RADNICE 

ODHALILA STEŇKOVA 
NEZNÁMÁ ZÁTIŠÍ 
Art galerie Radnice se rozhodla 
připomenout velkou osobnost 
výtvarné scény, jež svou tvorbu 
neodmyslitelně spojila právě 
s Chomutovem.

 sport
 10 SLABIHOUDOVÁ 

OBHÁJILA PRVENSTVÍ 
NA MEMORIÁLU
V Chomutově se uskutečnil 
již 27. ročník Memoriálu 
Jaro slava Jezbery. Hlavní 
závod stejně jako minulý rok 
vyhrála Kamila Slabihoudová.

 fotostrana
 15 DEN ZEMĚ SE SLAVIL 

ZASAZENÍM STROMU 
I KŘTINAMI
Slunečné sobotní odpoledne 
přilákalo do Pod krušnohor-
ského zooparku mnoho 
návštěvníků, kteří přišli 
oslavit Den Země.

PRIMÁTOR 
PŘEDSTAVIL LOGO 
MĚSTA SPORTU
více na straně 7
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Mezinárodní den polštářové bitvy, Den Země, Světový den malárie, Den pracoviště nebo Mezinárodní den 
mrkve. Všechny tyto dny zaslíbené tu vážnějšímu, tu méně vážnému tématu představily Chomutovské 
slavnosti. Jejich 19. ročník se totiž nesl v duchu světových a mezinárodních dnů v měsíci dubnu, kterých je 
dohromady sedmadvacet. I proto byl program slavností snad ještě bohatší a pestřejší než obvykle. 

Ještě než však začaly radovánky 
v městském parku, připomněli si 
účast níci slavností rovněž jedno 
z méně veselých výročí. „Zároveň tě-
mito slavnostmi chceme připome-
nout sté výročí vypuknutí první svě-
tové války a následně i první roky 
Čes ko slo ven ské republiky,“ řekl při 
slavnostním zahájení akce primá-
tor města Jan Mareš, který společně 
s náměstky v upomínku na tuto dobu 
a dobu jí bezprostředně následující 
dekoroval prapory Československé 
obce legionářské jednoty Cho mu tov, 
Českého svazu bojovníků za svobodu, 
Řádu rytířů radiotechnického vojska, 
České obce sokolské tělocvičné jed-

noty Sokol Chomutov, Junáku – svazu 
skautů a skautek ČR a Cho mu tov-
ské ostrostřelecké společnosti. „Jsem 
proto rád, že zde s námi může být také 
primátor Trnavy, našeho nového part-
nerského města,“ uvítal zároveň pri-
mátor Mareš svého hosta Vladimíra 
Butka, primátora Trnavy, který vzá-
pětí přiznal, že jej mile překvapily pa-
mátky i příroda v okolí města. 

Pak už se v parku rozeběhla ta 
pravá zábava, ve které nechyběly pís-
ničky, divadlo pro děti, vystoupení 
fl ašinetáře. Vzpomínalo se na světo-
vou vojnu a ke slovu se dostal také so-
kolník, který předvedl umění svých 
opeřených svěřenců. „Přivezli jsme 

spoustu a spoustu věcí pro malé, větší 
i pokročilé. Samozřejmě jsme se pře-
devším snažili naplnit dramaturgii 
oslav a tedy představit jednotlivé svě-

tové a mezinárodní dny, ale připo-
mněli jsme také začátek první svě-
tové války,“ řekl Marek Tichý z po-
řadatelské agentury, kterého těšilo, že 
si do parku po oba dny slavností na-
šlo cestu několik tisíc návštěvníků, jež 
do parku vylákalo vedle bohatého pro-
gramu také přívětivé slunečné počasí. 
„Podle mě je prostředí, kde se slav-
nosti odehrávají, kouzelné, neboť je 
tady úžasný park vedle krásného his-
torického města, který dovoluje ro-
zestavit stánky a scény,“ složil Tichý 
komplimenty městskému parku. Díky 
programu neměli Cho mu tova né ani 
chvilku, aby si vzpomněli, že v dubnu 
je také Mezinárodní den smutku.

téma
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MEZINÁRODNÍ DEN 
POLŠTÁŘOVÉ BITVY, 
22. DUBNA

Některé mezinárodní dny jsou 
vážné, jiné důstojné a ty další jsou 
prostě zábavné. Z poslední kategorie 
pochází určitě Mezinárodní den polš-
tářové bitvy, který Cho mu tov ské slav-
nosti připomněly velkolepou „řežbou“ 
v městském parku. Bojovníci dorazili 
dobře vybavení po slavnostním po-
chodu z náměstí a ani v nejmenším se 
nešetřili. „Polštářová bitva byla napro-
sto šílená, zůstalo tady po ní tolik peří 
a molitanu, že se divím, že to tech-
nické služby vůbec stačily do začátku 
druhého dne slavností uklidit,“ smál 
se primátor Jan Mareš, který ocenil, že 
během této vojny nepřišel k újmě ni-
kdo jiný než samotné polštáře. „Až 
mě překvapilo, kolik se zde sešlo lidí 
a na tři kola se mydlili hlava nehlava. 
Po New Yorku je Chomutov druhou 
mocností polštářové bitvy,“ doplnil. 

SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ, 
7. DUBNA 

Za Světový den zdraví působili na 
slavnostech mladí budoucí zdravotníci 

ze školy ESOZ. „Letos jsme se zamě-
řili na nemoci přenášené vektory, pře-
devším klíšťaty. Snažíme se přesvěd-
čit návštěvníky pomocí kvízů a map 
s výskytem nakažených klíšťat k větší 
prevenci před tímto druhem onemoc-
nění,“ řekla zástupkyně ředitelky pro 
odborné vyučování Eva Čížková a při-
pomněla, že expozice zdravotní školy 
nabídla také informace o zdravé vý-
živě a už tradičně si návštěvníci vý-
stavy mohli nechat zjistit tělesnou 
kon dici. „V minulých letech se nám 
na podobných preventivních akcích 
podařilo zachytit několik občanů, 
kte ří trpěli vy so kým tlakem a nevě-
děli o tom.“ Ve spolupráci se zdravot-
ním ústavem připomněla škola také 
nutnost pre ven tiv ních opatření a očko-
vání při cestách do zahraničí. Nakonec 
právě o prevenci je celý Světový den 
zdraví. „Je to upozornění, že by se lidé 
v hektické době měli pozastavit a vě-

novat se více svému zdraví a preven-
tivním opatřením, která nás chrání,“ 
řekla Eva Kosinová, učitelka praktic-
kého vyučování na zdravotní škole 
ESOZ. 

MEZINÁRODNÍ DEN 
SKAUTŮ A SKAUTEK, 
24. DUBNA 

Své síly už potřetí spojili s Cho-
mu tov skými slavnostmi chomutovští 
skauti, kteří tak oslavili vlastní me-
zinárodní den. „Patronem skautů 
je svatý Jiří, proto je Mezinárodní 

den skautů a skautek stanoven na 
tento den,“ vysvětlila Simona Řim-
ná čo vá, zástupkyně vůdce oddílu. 
Prozradila, že skautky mají ještě je-
den vlastní mezinárodní den. Skauti 
si jako oslavu pro děti připravili ně-
kolik stanovišť, na kterých si malí ná-
vštěvníci mohli vyzkoušet, jak jsou na 
tom s hbitostí, rovnováhou nebo ši-
kovností. „Tentokrát jsme počet sta-
novišť omezili na šest nejzajímavěj-
ších. Koncipovali jsme je jako rytířské 
zkoušky, jež končí soubojem gumo-
vými meči a střelbou z luku,“ doplnila 
Řim ná čová a dodala, že každým ro-
kem navštíví prezentaci skautů kolem 
šesti stovek dětí. 

MEZINÁRODNÍ DEN 
DĚTSKÉ KNIHY A SVĚTOVÝ 
DEN KNIHY, 2. A 23. DUBNA 

Kromě skautingu nebo zdraví 
dostala prostor také literatura za-

stoupená prezentací Střediska kni-
hovnických a kulturních služeb, 
které si pro děti připravilo zají-
mavý rukodělný kroužek. Děti 
v něm totiž vyráběly záložky do 
knížek. „Některé děti překvapeně 
koukaly, co že to vlastně je, pro-
tože záložky do knihy už skoro ne-
znají,“ řekla pracovnice knihovny 
Pavlína Petrová, podle které stáva-
jící situace jen dokazuje, jak je pro-
pagace knih a literatury v dnešním 
světě počítačových her a televize 
potřebná. 

MEZINÁRODNÍ DEN 
TANCE, 29. DUBNA 

Hodně prostoru dostal Me zi ná-
rod ní den tance, a to hlavně proto, 
že při jeho prezentaci se bylo na 

co dívat. Na Chomutovských slav-
nostech totiž vystoupily folklorní 
soubory, úspěšné taneční školy 
Star dance a Beetho ven DC a své 
umění předvedli také tanečníci ZUŠ 
T. G. Masaryka. „Mezinárodní den 
tance se slaví společnou choreo-
grafi í, která se tančí ve stejnou ho-
dinu po celé České republice,“ 
řekla Petra Sauerová, taneční pe-
da gož ka z umělecké školy, a do-
dala, že Mezinárodní den tance při-
pomíná, že tanec je jazyk, kterému 
všichni rozumí a kterým mohou vy-
jadřovat emoce. 

MEZINÁRODNÍ 
DEN LETECTVÍ 
A KOSMONAUTIKY, 
12. DUBNA 

Ti, co mají hlavu ve hvězdách 
nebo aspoň v oblacích, se ponejvíce 
zdržovali u stánku Domu dětí a mlá-
deže. Tam si totiž mohli ti nejši-
kovnější sami složit plastikový mo-
del některého z pěti různých leta-
del, mezi nimiž nechyběl například 
thunderbolt nebo spitfi re. „Dětem 
to jde a baví je to, zatímco některé 
jiné stánky nemají tolik návštěv-
níků, my jsme měli po oba dny na-
rváno. Jedeme na maximum,“ smál 
se Ondřej Merta z Domečku, který 
na malé modeláře dohlížel. 
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Spolupráce 
s Trnavou 

kvete

Primátor Trnavy Vladimír Butko 
navštívil během Chomutovských slav-
ností naše město. Oplatil tak návštěvu 
primátora Jana Mareše z loňského 
pod zimu. Obě města vloni stvrdila 
svou spolupráci smlouvou o partner-
ství, která se již na pl ňu je. „Na pří klad 
počátkem května se zástupci Cho mu-
to va a Tr na vy společně zúčastní me-
zinárodní konference v ně meckém 
městě Rod gau, kde budou jednat 
o vzniku sdružení středně velkých ev-
ropských měst s cílem zvýšit kvali tu 
a dostupnost všech forem vzdělávání 
svých obyvatel,“ řekl pri má tor Jan 
Ma reš, který podotkl, že se spolupráce 
týká hlavně školství, ale není vyne-
chána ani oblast neziskového sektoru. 

Vzájemné kontakty obou měst za-
čaly spoluprací středních energetic-
kých škol. Na tu navázaly základní 
školy. ZŠ Maxima Gor kého v Trnavě 
přizvala chomutovskou ZŠ na Ka daň-
ské ulici k účasti na evropském pro-
jektu Spo loč ný svet pre všet kých. 

ZŠ Hornická vyzvala trnavskou školu 
s rozšířenou výukou tělesné výchovy, 
konkrétně ledního hokeje, ke sportov-
nímu klání. „Do partnerství obou měst 
se zapojí i mateřské školy, které nyní 
společně připravují projekt Čím budu, 
až vyrostu,“ doplnila vedoucí odboru 
školství Dagmar Mi kov cová. 

Právě školství obě města spojovalo 
už v historii. Ve středověku v nich fun-
govala jako vzdělávací instituce jezuit-
ská centra. Chomutov se může pochlu-
bit komplexem jezuitského gymnázia 
a koleje. Škola ukončila činnost v roce 
1773 v důsledku zrušení jezuitského 
řádu. V Trnavě založil v polovině 
17. století arcibiskup Péter Páz má ny 
první jezuitskou univerzitu v Uhrách. 

Butko v Cho mu to vě navštívil ne-
jen slavnosti, kde se dokonce zúčast-
nil polštářové bitvy, ale také zoopark, 
První chomutovský občanský pivo-
var a starobylou radnici. „Chomutov je 
velmi příjemné město,“ zhodnotil ná-
vštěvu primátor Butko. 

Lidé jednali s vedením města o hernách i zahrádkách
Dopravu ve městě, vyžití pro děti, 

plány do budoucna a mnoho dalších 
věcí řešili lidé s vedením města na 
dubnovém setkání s občany. Tyto pra-
videlné debaty přinášejí své výsledky, 
dokazuje to i množství poděkování, se 
kterými se lidé na setkání vracejí po 
dobře vykonané práci. 

Za rychlý zásah poděkovala stráž-
níkům žena z Bře ze nec ké. Ta se za-
stala mladíka, kterého chtěla napad-
nout skupina nepřizpůsobivých a ti 
se pak obrátili proti ní. Vytočila tedy 
linku městské policie a hlídka byla na 
místě téměř okamžitě. „Strážníci všem 

zkontrolovali občanky a všechny si je 
zapsali. Od té doby se tam neukázali. 
Je vidět, že stačí se starat o svou lo-
kalitu a městská policie vyjde vstříc,“ 
uvedla obyvatelka Březenecké. 

Další dík patřil pracovní skupině 
při magistrátu. Ta na žádost lidí z Bře-
ze nec ké uklidila prostor mezi fotba-
lovým hřištěm a speciální školou, kde 
byla spousta nepořádku a také nebez-
pečné injekční stříkačky. Nyní je celá 
plocha čistá. 

Kvůli špatnému parkování na 
Kamenné se na vedení města obrá-
til tamní obyvatel. Namítal, že auta 

stojí v zákazu, přitom jsou na parko-
vištích místa. „V této oblasti je ve ve-
černích hodinách nedostatek parkova-
cích míst, proto jsme k řidičům parku-
jícím v zákazu tolerantní. Řešíme jen 
případy, kdy auta brání příjezdu zá-
chranářských aut. Prověříme ale, zda 
nedochází ke zneužívání naší ochoty,“ 
řekl zástupce ředitele městské policie 
Petr Zálešák. 

Na problematiku zrušení heren 
ve městě upozornila jedna z obyva-
telek města. Namítala, že je nesmy-
slné rušit všechny herny, protože to 
povede k zavádění černých heren, 

nad kterými nebude mít město kon-
trolu. Navrhovala, aby město pone-
chalo provoz dvou až tří heren, které 
by mělo pod kontrolou. Nesouhlasila 
ani s referendem uspořádaným kvůli 
tomuto problému. Je prý zbytečně 
nákladné. 

Ujistit se o budoucnosti zahrád-
kářských kolonií u nemocnice se při-
šel obyvatel z ulice Pionýrů. Slyšel 
prý mnoho fám, které tvrdí, že místo 
zahrádek tam město vybuduje par-
koviště nebo obchodní dům. Vedení 
města muže ujistilo, že se zahrádky 
rušit nebudou.  

Nechte si 
vyšetřit kůži! 

Opět po roce mají Cho mu to va né 
možnost nechat si zdarma preven-
tivně prohlédnout kůži, především 
pak mateřská znaménka. Kožní od-
dělení cho mu tov ské nemocnice 
v rámci Ev rop ské ho dne me la no mu 
otevře dveře všem zájemcům o vy-
šetření. „Vyšetření pacientů je bez-
platné a není nutné mít doporučení 
od praktického lékaře. K vyšetře ní 
může přijít každý, kdo má pode-
zření na přítomnost kožního ná-
doru,“ říká primářka kožního oddě-
lení Rad ka Neu man nová. 

Pracoviště kožního oddělení 
v budově D bude mít pro veřej-
nost otevřeno 15. května od 8 do 
14 hodin. 

Velikonoce byly sportovní, 
tradiční i fi lmové

Velikonoční svátky si v Cho mu-
to vě užívaly především děti. Právě 
pro ně byl připraven program hned 
několika organizací. Svátky jara tak 
mohly ratolesti trávit ve vodě, na 
hřišti v zooparku nebo na výstavě. 

Velikonoční výzdobou zaplnili 
Rytířský sál radnice předškoláci 
z cho mu tov ských mateřinek. Právě 
tam také děti i se staršími kamarády 
z gymnázia jaro přivítaly písněmi, 
dramatickou scénkou i tancem.

Veselo bylo také v Aqua svě tě. 
Školáci se tam mohli v době veliko-
nočních prázdnin učit plavat, soutěžit 

a hrát si ve vodě. To vše pod dohle-
dem zkušených instruktorek. 

Kdo nemá rád vodu, mohl o Ze-
le ný čtvrtek přijít na hřiště u kina 
Svět. Spo leč nost Kul tu ra a sport tam 
totiž připravila odpoledne jako šité na 
míru právě dětem. Kromě soutěží a 
her všichni přítomní zhlédli předsta-
vení divadla Hne dle ved le a v závěru 
dne pak i animovaný fi lm o příhodách 
vzácných modrých papoušků. 

V duchu tradic se nesly Ve li ko no-
 ce v zoo parku. „Veliký úspěch měla 
pohádka Di vadla Mazec, ale také 
mož nost vyzkoušet si tradiční veliko-

noční činnosti,“ uvedla vedoucí pro-
pagace Podkrušnohorského zoo parku 
Martina Pel cová. Děti i dospělí vyu-
žili možnosti prohlédnout si ve skan-
zenu roubenku, dobové vybavení cha-
lup a další zajímavé expozice. 

Gor kého v Trnavě
skou ZŠ na Ka daň-
a evropském pro-
t pre všet kých. 

Prvn
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KRÁTCE
RANNÍ SPOJ OBNOVEN
Dopravní podnik mění 
od 4. května jízdní řád linky 
Jirkov–Chomutov–Louny–
Praha. Znovu v něm zavádí 
ranní spoj s odjezdem 
v 5 hodin z Jirkova.

POZOR NA ZMĚNY 
TRAS LINEK
Kvůli uzavírce 10. a 11. května 
v Beethovenově ulici změní 
v tyto dny dopravní podnik 
trasy linek číslo 4, 6, 40 a 52. 
Podrobnosti jsou k dispozici na 
webu www.dpchj.cz.

TECHNICKÉ SLUŽBY 
BUDUJÍ A OPRAVUJÍ
Technické služby v minulých 
dnech vybudovaly bezba rié-
ro vý přechod na Březenecké, 
na skládce zřídily základy 
pro novou váhu a opravily 
schodiště na Zahradní. 

LIDÉ MOHOU POMOCI 
PŘI SBÍRCE
V rámci Českého dne proti ra-
kovině se sdružení Kapka 97 za-
pojí do prodeje kvítků. Sbírka 
se uskuteční 14. května. Sdru-
žení uvítá dobrovolníky, kteří 
pomohou s prodejem. 

OPRAVY UZAVŘOU 
DVĚ ULICE
Až do poloviny července potr-
vá uzavírka v Lužické ulici kvůli 
stavebním pracím. Krátkodobě 
bude uzavřena i Děvínská ulice. 
Řidiči by měli na místě sledovat 
dopravní značení.

OCHUTNAJÍ 
I POZNAJÍ PIVA
Pivní slavnosti se uskuteční 
17. května ve skanzenu Stará 
Ves. Lidé se mohou těšit 
na ochutnávky piv, ale i na 
zajímavosti z této oblasti.

Primátor představil logo města sportu

Rodiny pátraly po slavném 
chomutovském rodákovi

První etapa seče trávníků začala letos o měsíc dříve než loni 

Chomutov se uchází o čestný titul 
Evropské město sportu 2016. V sou-
vislosti s touto kandidaturou předsta-
vil primátor Jan Mareš při zahájení 
závodu dračích lodí na Kamencovém 
jezeře nové logo. Stalo se tak za pří-
tomnosti všech soutěžících posádek, 
ale i zástupců sportovních klubů 

a oddílů a komisaře Lukáše Vorla 
z Asociace evropských měst sportu, 
která titul uděluje. „O titul usilu-
jeme právě proto, že v Chomutově 
se sportu věnuje mnoho dětí, mlá-
deže i široké veřejnosti a město jim 
k tomu poskytuje vhodné podmínky. 
Podporujeme zdravý životní styl, ke 

kterému jakýkoli pohyb bezesporu 
patří,“ řekl primátor Jan Mareš. 

Logo je založeno na stylizaci pís-
men C a h, tedy prvních písmen ná-
zvu města. Znázorňuje cvičící po-
sta vy a jeho barevnost vychází z loga 
města, které Chomutov používá od 
roku 2011.

Během chomutovských slav-
ností nezahálela ani koza Róza. Ta 
si tentokrát pro rodiny připravila 
detektivní pátrání v centu města. 
„Rodiny dostaly na začátku dopis 
od tajemného přítele, v němž našly 
první indicii. Sledování stop je ná-
sledně provedlo po všech historic-
kých památ kách,“ prozradila organi-
zátorka Rodinného zápolení Marie 
Heřmanová.

Dopisy od tajemného přítele 
rozdávaly na jednotlivých památ-
kách, které představovaly evrop-
ské země, nejrůznější historické po-
stavy. Proto se soutěžící dozvě-
děli mnoho zajímavostí o minu-
losti svého regionu i celé Evropy. 
Kdo vytrval, ten nakonec nalezl 

tajemného přítele i jeho poklad. 
„Tajemným přítelem byl chomutov-
ský rodák Gustav Brož, který obje-
vil Zemi císaře Františka Josefa,“ 
prozradila Marie Heřmanová ta-

jenku hádanky, která rodinám zpes-
třila víkend. Znovu se děti i rodiče 
s kozou Rózou uvidí 17. května, 
kdy Rodinné zápolení poprvé zavítá 
na Červený hrádek.  

Dřívější start seče trávníků le-
tos způsobila mírná zima, technické 
služby se však zaskočit nenechaly. 
Až pětatřicet zaměstnanců nyní 

denně vyráží do ulic se sekačkami 
a hráběmi. Zatímco loni první etapa 
seče začala na začátku května, le-
tos se trávníky sečou už od počátku 
dubna. „Technické služby tráv-
ník udržují nejen z důvodu estetic-
kého, ale také proto, aby se v něm 
nemnožili paraziti nebo nedochá-
zelo ke kvetení trav, na které mo-
hou být lidé alergičtí. Pracovníci se 
tedy neřídí pouze předepsaným har-
monogramem, ale fl exibilně se při-
způsobí i dřívějšímu datu začátku 
seče,“ uvedl náměstek primátora 

Martin Klouda.
Péči o trávník pracovníkům v mi-

nulých dnech trochu ztěžoval déšť 
a vítr. „Mokrou trávu je totiž obtíž-
nější shrabat a vítr často rozfoukával 
hromádky. Naši zaměstnanci se však 
i s nepřízní počasí dokážou poprat 
a svou práci zvládají velmi kvalitně,“ 
uvedl vedoucí provozovny veřejné 
zeleně Technických služeb města 
Chomutova Daniel Voborník. 

Technika je pro údržbu zeleně 
dobře připravená a dosud nezkla-
mala. V ulicích je denně šest trak-

tůrků, jeden mulčovač a devět moto-
rových kos. Celkem o trávníky pe-
čuje až pětatřicet lidí, část z nich ob-
sluhuje techniku, další shrabávají 
trávu. Technické služby také před-
cházejí možnému poškrábání či zne-
čištění majetku lidí. Při sekání trávy 
u parkovišť totiž plachtou brání od-
létávání kamínků či trávy k vozům, 
podobně je tomu i při práci u nízko 
položených oken a podobně. 

Již tradičně technickým služ-
bám vypomáhá při seči dodavatel-
ská fi rma.

Místo pokácených jsou nové stromy 
Výstavba parkoviště v ulici 

Pod Břízami, vzbudila po pokácení 
stro mů, které musely ustoupit stavbě, 
roz hoř če nou reakci některých míst-
ních občanů. „Par ko viš tě jsme posta-
vili na přání obyvatel, jež se vyjád-
řili v průzkumech před začátkem ce-
lého projektu Sídliště, místo pro ži-

vot. A i nyní se zajímáme o jejich ná-
zor, proto jsme nechali vysázet ná-
hradní stromy,“ vysvětlil primátor 
Jan Mareš.

Radnice za stromy, které nebyly 
takového vzrůstu, aby na jejich po-
kácení muselo být vydáno povolení 
a uložena náhradní výsadba, vy-

sa di lo tři javory a jednu střemchu. 
A to není jediná změna, která se 
v rámci stavby stala. Na přání oby-
vatel se změnilo také umístění kon-
tejnerového stání. Lidé nyní ani ne-
musejí s odpadky chodit přes silnici. 
V ulici radnice staví parkoviště se 
sedmadvaceti místy. 
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Jak byste zhodnotil uplynulou se-
zonu. Vládne po jejím konci spíše 
spokojenost, nebo převládá zkla-
má ní, že záchrana juniorů a postup 
A týmu byly blízko?

Sezonu hodnotím kladně. Sa mo-
zřej mě, že spousta cílů byla na dosah 
ruky. Především ztráta G2 ligy juniorů 
může mrzet vzhledem k tomu, že nás 
od záchrany v ní dělilo jen pár minut. 
Hlavní důvod sestupu je však v zá-
klad ní části. Celou sezonu nám trvalo, 
než jsme si zvykli na styl hry v nej-
vyšší soutěži. Je škoda, že v našem re-
gionu není kvalitnější 2. liga, která by 
postupujícího do nejvyšší soutěže při-
pravila lépe. Pro kluky to však byla 
sezona plná zkušeností. Play down 
bylo z naší strany odehrané na maxi-
mum a tam se prokázala obrovská 
síla týmu. Věřím, že zkušenosti na-
byté v této sezoně zúročí. A tým spl-
nil cíl, kterým byl postup do národní 
ligy. Měli jsme na dosah postup ještě 
o jeden stupeň výše, ale na něj v tuto 
chvíli nejsme připraveni. 
Co si z celého ročníku odnesete za 
pozitiva?

Hlavním pozitivem jsou určitě 
zkušenosti a motivace. Motivace pra-
covat ještě lépe s mládeží, klást ne-
ustále vyšší nároky na sebe i hráče 
a nastavit fungování klubu tak, aby-
chom v budoucnu mohli být připra-
veni zdolávat ty nejvyšší mety. Ještě 
před sedmi lety jsme byli partou nad-
šenců, teď jsme druhý největší klub 
v Ústeckém kraji. Za sedm let jsme 
postoupili o tři soutěže výš a chceme 
pokračovat v načatém trendu. 
Před uplynulým ročníkem jste změ-

nili přístup k tréninku. Kdy se za-
čnete připravovat na novou sezonu?

Co se týče příprav na novou se-
zo nu, tak ty u nás startují bezpro-
střed ně po konci té před chozí. Tré-
nin ky dět ských a žá kov ských týmů po-
kra ču jí až do konce školního roku bez 

přestávky. Dospělé týmy měly samo-
zřejmě zhruba měsíc volno a letní pří-
prava jim začala v pondělí 5. května.
V čem bude příprava odlišná od 
těch předchozích?

Letos se budeme v přípravě mno-
hem více zaměřovat na činnost v tě-
locvičně. Florbal je sport, kde je po-
třeba zejména síla, výbušnost, dyna-
mika a silová vytrvalost. Proto bu-
deme hodně času trávit v prostředí 
haly, kde na hráče budou čekat kromě 
oblíbených sportů jako fotbal, basket-
bal také činnosti zaměřené převážně 
na dynamiku a sílu. Jednou týdně bu-
deme rozvíjet vytrvalost na ovále 
nebo v přírodě.
Na stránkách klubu jste naznačil, 
že měníte koncepci pro další vývoj 
klubu. Co si představit pod větou 
„Konec rozšiřování, teď je čas na 
kvalitu“?  

Snažíme se být pružnou organi-
zací, která bude neustále schopna hod-
notit svoji činnost a reagovat na ak-
tuální potřeby a trendy. V uplynu-
lých letech jsme neustále rozšiřovali 
kvantitu. Už nemáme 20 nadšenců, ale 

250 členů. Od roku 2008 jsme založili 
jedenáct nových soutěžních družstev. 
Tak mohutný nárůst je svým způso-
bem jedinečný. Teď logicky přichází 
období, kdy se mění naše hlavní pri-
orita. Už není umění nabrat 100 dětí, 
umění je se o ně kvalitně postarat. To 

je zatím náročné, vzhledem k tomu, že 
naši trenéři dělali svou práci zdarma 
a mnohdy do ní investovali vlastní pe-
níze. To bychom chtěli změnit. 
Co si od této nové cesty slibujete? 

Cíl je jednoznačný: zvýšení kvality 
naší práce, kterou odvádíme dětem, 
rodičům a hráčům, a zvýšení konku-
renceschopnosti klubu v prostředí vr-
cholového fl orbalu v Čes ké repub-
lice. V porovnání s ostatními velkými 
sporty v našem městě, jako je hokej, 
fotbal nebo basketbal, jsme pravdě-
podobně jediným klubem, jehož tre-
néři mládeže pracují zadarmo a ne-
mají proplácené cestovní náhrady. Vše 
dělají ve svém volnu a ještě si to platí. 
A jen málokdo je v takových podmín-
kách ochoten odvádět skutečně pro-
fesionální práci. Proto pokud chceme 
kvalitnější podmínky pro hráče, mu-
síme nejprve zlepšit podmínky pro 
trenéry. A samozřejmě ty trenéry také 
musíme umět zaplatit.
Kdybyste měl zhodnotit postavení 
fl orbalu v rámci chomutovských 
sportů, kde se nyní nacházíte? 

Navzdory tomu, že je fl orbal velmi 

mladý sport, je již vnímán jako jeden 
z těch větších. To je způsobeno ohrom-
nou vlnou popularity mezi mládeží, 
díky které se fl orbal dostává do stovek 
rodin. Samozřejmě veřejnost má zá-
jem o atraktivní podívanou, kterou my 
svou běžnou činností stále nemůžeme 
pravidelně nabízet. Už se však potvr-
dilo, že jednorázové projekty nebo zá-
pasy mohou nabídnout skvělý záži-
tek a naplní sportovní halu. Třeba pro-
jekt s názvem Severská výzva, kdy 
jsme přivezli do Chomutova atraktivní 
utkání extraligy mužů, halu téměř vy-
prodal. Na utkání Tatran–Chodov bylo 
v hledišti přes tisíc diváků. 
Co musí fl orbalisté udělat, aby 
svůj sport dotáhli ve sledovanosti 
na jiné oblíbené kolektivní sporty?

Je to právě ta mravenčí práce v od-
dílech. Florbal je v České republice 
druhým největším kolektivním spor-
tem, v počtu registrovaných členů 
předstihl i hokej. Na úrovni extra-
ligy se nyní začíná hovořit o profesi-
onalizaci fl orbalu a placení hráčů, ale 
já osobně myslím, že na tento krok 
je ještě velmi brzy. Stále řadě klubů 
chybí stabilní zázemí, spousta orga-
nizací je postavena na jednom nebo 
dvou lidech. Kvalitní koncepce, na-
stavený systém fungování, propagace, 
marketingová činnost klubů a spousta 
dalšího stále pokulhává. Florbal zatím 
ještě není připraven na to být profesi-
onálním sportem. Oproti tomu věřím, 
že bude velmi brzy zařazen na seznam 
olympijských sportů, protože tam roz-
hodně patří. 

Pokračování rozhovoru najdete 
na echomutov.cz.

Coby sportovní sekretář a hlavní trenér fl orbalového klubu FbC 98 Chomutov Martin Bocian má za se-
bou zřejmě nejlepší sezonu. Dvě mužstva bojovala o postup do druhé nejvyšší soutěže, junioři byli veli-
ce blízko záchrany nejvyšší soutěže. I proto jsme si s ním povídali o hodnocení sezony uplynulé a samo-
zřejmě plánech do sezony budoucí. 

Coby sportovní sekretář a hlavní trenér florbalového klubu FbC 98 Chomutov Martin Bocian má za

Martin Bocian:

Sezonu hodnotím 
kladně 

JEŠTĚ PŘED SEDMI LETY JSME BYLI PARTOU 
NADŠENCŮ, TEĎ JSME DRUHÝ NEJVĚTŠÍ KLUB 
V ÚSTECKÉM KRAJI.
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Art galerie Radnice odhalila 
Steňkova neznámá zátiší 

X-Left To Die si k desetinám nadělí 
album i účast na festivalech 

Tanečníci 
pomohou 
pacientům

Muzejní noc bude věnována ukrajinské menšině 

Art galerie Radnice se rozhodla 
připomenout velkou osobnost výtvarné 
scény, jež svou tvorbu neodmyslitelně 
spojila právě s Cho mu to vem. Malíř 
La di slav Steň ko, ač pardubický rodák, 
totiž v severních Če chách prožil vět-
šinu dětství a krajina regionu dostala 
velký prostor v jeho tvorbě. „Pro chodil 
tento kraj křížem krá žem a vždy našel 
něco, co nadchlo jeho oko,“ nastínila 
ga le rist ka Ma rie Hip ská, jak se rodily 
Steň kovy krajinky. 

Snad i proto mohou být pro 
mno ho návštěvníků galerie něčím po-
vědomé, neboť Steň kova výstava uka-
zuje nejhezčí přírodní zákoutí regi-
onu. „Obrazy na výstavě jsme upra-
vili tak, abychom návštěvníky pro-
vedli po všech podobách krajiny v díle 
Ladislava Steňka,“ vysvětlila Marie 
Hipská. Výstava tak oko návštěv-
níka provede po cho mu tov ské pří-

rodě v zimě i předjaří, na jaře a v létě 
i na podzim. „Díky tomu se lidé mo-
hou projít krajem, který měl a má rád 
i Ladislav Steňko,“ dodala. 

Kromě obvyklých křehkých pří-
rodních zákoutí, která jsou pro Steň-
ko vu tvorbu typická, je možné v Art 
galerii Radnice obdivovat také nety-
pic ká zátiší s ovocem, jež objevila 
Marie Hip ská společně s malířovým 
synem Michalem při přípravě výstavy. 
„Chtěli jsme představit i tuto méně 
známou část jeho tvorby,“ vysvětlila 
Hip ská, která připomněla, že i tyto ob-
razy potvrzují slova teoretiků umění 
směrem k Ladislavu Steň ko vi, jež 
označují jeho realismus za básnění. 

Ač se totiž v tvorbě výtvarníka ne-
objevuje nadsázka, motivy čerpá ve 
světě kolem sebe a sám o sobě vždy 
tvrdil, že je bytostným realistou, jeho 
obrazy jsou ve své dokonalosti za-

sněné a dotýkají se nitra stejně jako 
lyrická poezie. Výstava La di sla va 
Steňka navázala na jeho předchozí 
prezentaci v Art galerii Radnice, jež 
se konala před pěti lety. Během těchto 

let vážná nemoc znemožnila výtvarní-
kovi dále tvořit, a tak je současná cho-
mutovská výstava připomínkou, že 
jeho dílo, ač již uzavřené, bude stále 
živé. 

Deset let neznamená v lidském 
životě žádný významný věk, ovšem 
v oblasti hudebních skupin jde vět-
šinou už o věk požehnaný. Proto si 
chomutovští X-Left To Die k desá-

tým narozeninám vymysleli hned 
několik dárků. „Dáme si nejen při-
pra vované album, ale také účast 
na festivalech, co v republice něco 
znamenají. Zúčast níme se třeba 
Basin fi re festu a Masters of Rock,“ 
prozradil zpěvák skupiny David 
Wein gärt ner s tím, že to ještě ne-
bude vše. 

Za deset let své existence se ka-
pela dostala do povědomí řady hudeb-
ních fanoušků nejen díky melo dic-
kým písním a zajímavým klipům, ale 
také netradičnímu image. Hudebníci 
za sebou mají i několik výrazných 
úspěchů. „Mezi ty hmotnější úspěchy 
řadím určitě naše angažmá jako před-
kapely Mari lyna Man sona v Brně, na-
točení alba Po teš ma a všechny vy-
hrané soutěže,“ vypočítává úspěchy 
Wein gärt ner, který si však v desetileté 

historii X-Left To Die váží i méně vi-
ditelných věcí. „Jako největší úspěch 
kapely beru fakt, že celých těch deset 
let fungovala a funguje a že se máme 
s klukama rádi,“ dodává. 

O snech, které před deseti lety 
provázely vznik kapely, nechce její 
zpěvák mluvit konkrétně. „Sny jsou 
sny a realita je zase realita. Něco se 
splnilo a něco se splnilo, i když jsme 
o tom ani nesnili,“ směje se David 
Weingärtner, podle kterého samo-
zřej mě všichni členové kapely chtěli 
být rockové hvězdy a mít spoustu fa-
nynek. „Něco z toho máme a něco 
třeba ještě bude,“ uzavírá s úsměvem 
hlavní hvězda X-Leftů, která má 
o přání do dalších deseti let jasno. 
„Ať nás kapela těší a fanoušci jsou 
nám věrní nejméně dalších deset 
let,“ dodává. 

Zatančit si ve stylu hip-hopu 
a k tomu přispět na dobrou věc 
mohou zájemci při tanečním work-
sho pu Terry Dance Com pany. Ten 
se uskuteční v sobotu 10. května 
v deset hodin dopoledne v tělo-
cvič ně Střed ní průmyslové školy 
a Vyš ší odborné školy v Cho mu tově. 

Tanečníky naučí hiphopovou 
choreografi i lektorka Tereza Kvas-
nov ská. „Workshop je určen pro 
všechny, kteří si chtějí v tomto ta-
nečním stylu zatrénovat a zdoko-
nalit se,“ uvedla lektorka. Zájemci 
o lekci se mohou hlásit na e-mail 
tereza.kvasnovska@gmail.com. 

Část výtěžku ze vstupného bude 
věnována na činnost sdružení onko-
logických pacientů a přátel Kapka 
97 Chomutov.

Oblastní muzeum v Chomutově 
chystá na 24. května vše pro další mu-
zejní noc. Ta bude v pořadí už jede-
náctá a i tentokrát představí jednu ná-
rodnostní menšinu z regionu. „Letošní 
muzejní noc bude věnována ukrajin-
ské menšině žijící na Chomutovsku,“ 

potvrdila Markéta Prontekerová 
z Oblastního muzea v Chomutově. 

Součástí programu, který začne 
v 17 hodin, bude vystoupení ukra-
jinského tanečního souboru Dřerelo 
a pěveckých souborů Vodohraj 
a Ano nym. „Zajímavým hostem bude 

známý psycholog a léčitel Rostilav 
Pro kop juk, který se dlouhodobě vě-
nuje problematice odnaučení kouření 
a s tímto zlozvykem ho již navštívila 
řada našich známých osobností,“ pro-
zradila Prontekerová a dodala, že ná-
vštěvníci rovněž dostanou možnost 

poslechnout si verše z tvorby Tarase 
Ševčenka. Po celý večer bude zpří-
stupněna malá výstava věnovaná 
Ukrajině. Jako doprovodné akce je 
připravené malování na sklo a vý-
roba typických ukrajinských pokrmů 
i s ochutnávkou. 
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Slabihoudová obhájila 
prvenství na memoriálu

Škoda… Piráti spadli do 1. ligy

Basketbalisté 
okusili v sezoně 
jedinou prohru

V Chomutově se uskutečnil již 
27. ročník Memoriálu Jaroslava Jez-
be ry. Tyto závody jsou pořádány pře-
devším pro mladší žáky a hlavním zá-
vodem je 200 metrů polohově, který 
stejně jako minulý rok vyhrála Kamila 
Slabihoudová.

Kamila Slabihoudová (ročník 
2002) vyhrála kromě hlavního zá-
vo du také 50 metrů znak a prsa a 200 
metrů kraul. Navíc ve všech čtyřech 
vítězných závodech vylepšila rekordy 
memoriálu. Dvě prvenství a záro-
veň dva rekordy závodu zazname-
nala Alice Richtrová (2002), která tri-
umfovala v závodech 50 metrů mo-
týlek a 100 metrů polohově. Rekordy 
závodu padaly i mezi chlapci a o je-
den z nich se postaral Filip Jezbera 

(2002), když vyhrál 50 metrů znak. 
V hlavní kategorii se mezi nej-

lepší trojici prosadil také Jakub Kindl 
(2002), jenž byl třetí na 100 metrů po-
lohově, a Michaela Malinová (2002), 
která byla čtyřikrát druhá (50 me-
trů motýlek a prsa, 100 metrů polo-
hově a 200 metrů kraul) a jednou třetí 
(50 metrů kraul).

V kategorii 2005 a mladší se nej-
více dařilo Julii Hrbkové, která dva-
krát vyhrála a jednou skončila druhá. 
Závodů se účastnili i starší plavci, 
kteří závodili v kategorii 2001 a starší. 
V této kategorii se nejvíce dařilo Mar-
kétě Jenč ko vé, která třikrát vyhrála 
(50 a 200 metrů kraul a 200 metrů po-
lohově) a jednou byla druhá.

Závod smíšených štafet na 4×50 

metrů polohově opanovali stejně jako 
v minulém roce domácí plavci. Štafety 
A (Volf, Veselá, Richtrová, Dvořák) 
a B (Šícha, Slabihoud, Jenčková, 
Molnárová) si s přehledem doplavaly 
pro první a druhé místo. 

Když Piráti na jaře 2012 po ně-
kolikaletých útrapách vyhráli hoke-
jovou baráž, fanoušci rádi věřili ma-
jitelům klubu, kteří v euforii prohlá-
sili, že 1. ligu Chomutov už nikdy 
hrát nebude. Uplynuly dva roky a fa-
noušci jsou za 1. ligu rádi. Mnoho 
totiž nechybělo a chomutovský ho-
kej postihl mnohem černější scénář, 
než je sestup z extraligy. Jaroslav 
Veverka starší dlouho zvažoval, zda 
v Chomutově pokračovat.

A jeho znechucení se nelze divit, 

za hodně peněz ve skončené sezoně 
dostal jen velmi málo „muziky“ – 
6 vítězství z 58 extraligových zá-
pasů a méně než padesátiprocentní 
úspěšnost v zápasech baráže a tím 
pádem sestup. Neúspěch signalizo-
valy už přípravné zápasy, když ze 
dvanácti byl jen jeden vítězný v zá-
kladní hrací době a dva v prodlou-
žení. Trenér a sportovní manažer Jiří 
Če lan ský nedokázal sestavit funkční 
tým a v úvodu extraligy tvrdošíjně 
věřil brankářům, kterým se nedařilo. 

Výsledkem byly těsné prohry třeba 
i po slušném výkonu, jenže právě ty 
mužstvo nahlodaly. A když už Piráti 
v některém zápase vítězství ubo jo-
va li, nikdy ho nedokázali potvrdit 
v dalším kole. Výsledkem byla těžká 
psychická „deka“, která snad v ději-
nách kolektivních sportů nemá ob-
doby. Nepomáhalo nic – výměny 
trenérů, příchody nových hráčů, 
změny v jednotlivých formacích, 
přesuny hráčů mezi Cho mu to vem 
a farmou v Kadani, fi nanční sankce 
ani intenzivní tréninky během repre-
zentačních přestávek. Nelichotivým 
zápisem chomutovského trápení 
do historie bylo stanovení nového 
a těžko překonatelného extraligo-
vého rekordu v počtu proher v řadě, 
když se Chomutov neradoval čtyřia-
dvacetkrát za sebou.

Na začátku baráže se zdálo, že 
sezona by přece jen mohla skončit 
záchranou extraligy a tudíž happy 
endem, protože Piráti vyhráli první 
tři utkání. Bohužel to byly jen pr-
chavé okamžiky štěstí a psychického 
uvolnění pro fanoušky, kteří proje-
vili až neuvěřitelnou oddanost cho-
mu tov ské mu hokeji, když jen málo-
krát jich do hlediště přišlo méně než 
tři tisíce. Další zápasy přinesly další 
prohry a celo se zon ní hrozba sestupu 
se změnila v realitu. Stejné zkáze se 
jen o kousek vyhnula Ka daň, která 
nebezpečí pádu do baráže na po-
slední chvíli odvrátila.

Výrazným pozitivem sezony 
bylo naopak působení mládeže. 
Všechny tři celky zařazené v akade-
mii se pohybovaly na čele svých ka-
tegorií a i když se celosezonní sna-
žení v titul podařilo přetavit jen ju-
niorům, jedná se o výrazný úspěch 
Pirátů Cho mu tov. Radost klubu a fa-
nouškům dělali i jednotliví hráči 
v mládežnických reprezentacích. 
Na mistrovstvích světa hráčů do 
18 i 20 let patřili mladí Piráti k nej-
lepším v českém dresu a David 
Kaše s Radkem Veselým si dokonce 
z Finska přivezli titul vicemistrů 
světa.

Právě mládež musela být při roz-
hodování Jaroslava Veverky st. o po-
kračování u Pirátů těžkým kalibrem 
na vahách. Systém výchovy je nasta-
ven výborně a Cho mu tov tak v blíz-
kých letech může začít fi nální muž-
stvo stavět na odchovancích, u kte-
rých je na rozdíl od hráčů staže-
ných ze všech koutů republiky před-
poklad, že budou cítit zodpověd-
nost vůči fanouškům a o vítězství 
budou opravdu bojovat. Nyní ale 
Chomutov čeká 1. liga. „Chceme 
se co nejrychleji vrátit do extra-
ligy, tým bude mít kvalitu. A pokud 
by některý extraligový klub neuspěl 
v licenčním řízení, budeme připra-
veni reagovat,“ pozitivně naladil fa-
noušky a lidi pracující pro chomu-
tovský hokej majitel klubu Jaroslav 
Veverka v rozhovoru pro MF Dnes.

Po fi nančním kolapsu a násled-
ném rozpuštění mužstva Levhartů 
se na pozici fi nálního mužstva po-
sunuly tehdejší rezervy. Mužský 
basketbal teď tedy v Chomutově 
zastupuje tým s amatérskými pod-
mínkami a názvem BK Chomutov.

Ten má za sebou vydařenou se-
zonu v oblastním přeboru Ústec-
ké ho a Libereckého kraje. Základní 
skupinu západ vyhrál bez porážky 
a téměř stejně zářivou bilanci měl 
i ve fi nálové skupině, kde ze šesti 
zápasů prohrál jen jeden, a to s dru-
hou Českou Lípou, vítězem sku-
piny východ. Oblastní ligu tak vy-
hrál a získal právo startu v severo-
české lize. Vzhledem ke skromným 
podmínkám ale tuto možnost zatím 
jen zvažuje.
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    Statutární město Chomutov vyhlašuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POSKYTNUTÍ ÚVĚRŮ 
Z  FONDU ROZVOJE MĚSTA CHOMUTOVA

www.chomutov-mesto.cz

výběrové řízení

Pomozte koale ze stromu, 
prosili lidé strážníky

Opravy silnic dopravu neucpou, technické 
služby budou pracovat v noci

Kromě chytání lumpů řeší cho-
mutovští strážníci řadu jiných věcí, 
z nichž některé jsou dosti netradiční. 
Z těchto dnů si prim jistě odnáší med-
věd na stromě v Bez ru čo vě ulici. 
O záchranu koaly ze stromu prosili 
strážníky lidé, kteří procházeli kolem 
lesa. Že se nejedná o koalu, ale o mý-
vala, zjistili strážníci záhy. To ale ne-
měnilo nic na záhadě, odkud se med-
vídek vzal a jak ho dostat dolů. „Vše 
nám pomohli vyřešit pracovníci zoo-
parku, ti zdaleka nebyli tak překva-
pení jako my. Medvídci mývalové to-

tiž v lese u Bez ru čo va údolí volně žijí, 
i když se to moc neví. Tento nevypa-
dal zraněně, naopak si ve větvích vy-
loženě hověl, zoologové nám tedy do-
poručili nechat jej být,“ uvedl ředitel 
Městské policie Chomutov Vít Šulc. 

Jako velkou atrakci berou lidé pří-
let vrtulníku záchranné služby. Tak 
tomu bylo i v ulici Pod Strážištěm, 
kam helikoptéra přistála kvůli váž-
nému zranění osoby. Aby záchranáři 
mohli v klidu dělat svou práci, je za-
potřebí ostatní přihlížející ohlídat. 
„Někteří lidé jsou totiž schopni i se 

svými dětmi přijít velmi blízko k vr-
tulníku. To však při vzletu může být 
velmi nebezpečné,“ upozornil ředi-
tel. Strážníci při podobných asisten-
cích také hlídají majetek zraněného či 
záchranářů samotných, často totiž do-
chází k hyenistickému okrádání.

Odchyt psů, kteří volně běhají 
po městě a jejich páníček je v ne-
dohlednu, je strážníků denní chléb. 
Vět ši nou se jedná o psy zatoulané. 
Smutné jsou ale případy, kdy se ma-
jitel svého psa tvrdě zbaví. Tak tomu 
bylo u cyklostezky u zoo parku. Tam 

kdosi psa přivázal k zábradlí a vo-
dítko navíc uzamkl visacím zám-
kem. Zdrcený a bezradný pohled upí-
ral chlupáč na každého, kdo šel ko-
lem. Když mu chtěli strážníci zajis-
tit nový dočasný domov v útulku, kde 
by se mu jistě dařilo lépe než u zábra-
dlí, narazili na odpor. Nejisté zvíře to-
tiž nechápalo záměr pomoci, čekalo 
na svého milovaného pána, který ho 
zradil, a s neznámými uniformova-
nými muži jí nechtělo. Nakonec však 
pes v útulku skončil a nyní čeká na 
nového majitele. 

Technické služby vyjdou vstříc ři-
dičům, část oprav komunikací totiž 
budou provádět v noci, aby tak ales-
poň částečně zmírnily omezení pro-
vozu. „Na páteřních komunikacích 
je přes den velmi silný provoz. Tím, 
že část prací přesuneme do nočních 
hodin, zlepšíme průjezd městem ve 
dnech oprav komunikací, tak jak se to 
již osvědčilo z minulých let a i v za-
hraničí,“ uvedl náměstek primátora 
Martin Klouda. 

Pracovníci technických služeb bu-
dou v noci především frézovat. „Tato 
technologie znamená větší omezení 
provozu vlivem nasazení těžké tech-
niky, jako je fréza či nákladní auto-
mobily. V noci budeme pracovat od 
dubna do června v nepravidelných 
intervalech, vždy podle potřeby,“ 

infor mo val vedoucí provozovny 
údržba místních komunikací Vladimír 
Hurník. Noční práce jsou naplánované 
na silnicích s hustým provozem, na-
příklad v Pa lac ké ho, Riegrově, Če la-
kov ské ho či v Bře ze nec ké ulici. 

Opravy silnic takzvanou teplou 

obalovanou směsí začaly ve městě 
koncem dubna. „Začátkem měsíce 
jsme zkontrolovali stav vozovek po 
zimě a stanovili plán oprav. V pří-
padě havárií nebo oprávněných stíž-
ností od obyvatel harmonogram upra-
víme podle potřeby,“ uvedl Vladimír 

Hurník. Současný plán oprav upřed-
nostňuje nejprve trasy trolejbusů a au-
tobusů, páteřní komunikace, poté sil-
nice na sídlištích a ostatní. Začne se 
tedy v ulici Beethovenova, Palackého, 
Riegrova, Na Příkopech, Če la kov-
ské ho, Cihlářská a dále směrem na 
chomutovská sídliště.  

Technické služby opravovaly vý-
tluky na silnicích již přes zimu, když 
to klimatické podmínky dovolovaly. 
Opravy v zimním období se prová-
děly takzvanou studenou asfaltobeto-
novou směsí. Koncem loňského roku 
spotřebovali pracovníci zhruba tunu 
této směsi na opravy, letos již tři tuny. 
V březnu začala organizace opravovat 
dlážděné chodníky, schodiště, svislé 
dopravní značení a ostatní součásti ko-
munikací.  

Úvěry 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. 2014.

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 – R. Zemanová, tel. 474 637 

441, nebo na stránkách města Chomutova www.chomutov-mesto.cz v sekci Město a samospráva > 

Rada města > Dokumenty > č.027-01-09 Statut fondu rozvoje města Chomutova (Příloha č. 1 „Zásady 

pro poskytování fi nančních prostředků…“).

Inzerce
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POPRVÉ VYHRÁLI 
TURNAJ
Poprvé v historii konání futsa-
lového turnaje O pohár ředite-
le SPŠ a VOŠ Chomutov zvítě-
zil tým průmyslové školy. Za se-
bou nechal jedenáct soupeřů.

POZNÁVALI VODNÍ DÍLA 
NA PROCHÁZCE
Na naučnou procházku se vyda-
li žáci základní školy Březenecká. 
Přes Bezručovo údolí došli až na 
Kameničku a Křimov skou pře-
hradu. O vodních dílech získali 
mnoho informací. 

NÁMOŘNÍK VYPRÁVĚL 
O JÍDLE I PLAVBÁCH
Kuchař zaoceánské lodi navštívil 
žáky ze základní školy Kadaňská. 
Hovořil s nimi o exotických po-
krmech i o zážitcích z plaveb. 

KRÁTCE

Zajíček měl pro 
děti cestu plnou 

jarních úkolů

Po stopách velikonočního zajíčka 
se vydaly děti z mateřské školky Ka-
ma rád v Růžové ulici. Trasa s něko-
li ka stanovišti končila překvape-
ním v podobě roztomilého zajíčka 
a nadílky.

Vše začalo dopisem od zajíčka 
Lidouška. Ten moc rád poznával ži-
vot lidí a chtěl se o něm dozvědět 
více. Jarní zvyky a tradice mu měly 
předvést děti z mateřinky. „Vydaly se 
po vyznačené stezce, kde na ně če-
kaly úkoly. Zazpívat píseň o jaru, 
přeříkat básničku o květinách nebo 
trefovat se vajíčkem do připravených 
jamek děti krásně zvládly a zajíčkovi 

tak ukázaly, jak slaví Velikonoce 
i příchod jara,“ uvedla zástupkyně 
ředitelky Mateřské školy Cho mu-
tov Hana Vorlíčková. Zvídavý za-
jíček vše skrytě sledoval a na konci 
pak děti překvapil milým přivítáním 
v cíli i košíkem plným dárečků.

Hledání velikonočního zajíčka 
bylo v mateřince Kamarád završe-
ním velikonočního týdne. „V něm 
jsme s dětmi vyráběly jarní motivy 
z netradičních ekologických materi-
álů. Například jsme školku vyzdo-
bily kuřátky z obalů od vajíček nebo 
ovečkami z popcornu,“ doplnila 
Hana Vorlíčková. 

Zdravou svačinu už umí 
třeťáci připravit sami

Dováděli na Velikonočním koulení

Děti navštívily česká města na bruslích

Třeťáci ze základní školy v Hor-
nic ké ulici se učili o zdravém život-
ním stylu i výživě v rámci projektu 
Škola zdravé pětky. Lektorka pro-
jektu umí děti zaujmout a hravou 
formou je učí správným stravova-
cím návykům. 

Kromě praktického poznávání 
zeleniny podle chuti a vůně se dě-

tem nejvíce líbila práce s potravi-
novou pyramidou. „Podle získa-
ných zkušeností si teď už děti do-
káží připravit zdravou svačinku 
samy. Že se akce zdařila, svědčí 
i fakt, že se žákyně Natálka roz-
hodla, že od téhle chvíle začíná 
jíst ryby,“ doplnila třídní učitelka 
Alena Jiravská.

Kuželkáři VTŽ Chomutov obno-
vili sympatickou tradici a ve své herně 
ve Sportovním domě VTŽ opět při-
vítali několik desítek handicapova-
ných dětí s doprovodem ze ZŠ spe-
ciální a MŠ Palachova, ZŠ a MŠ 
17. listopadu a z Dětského domova 
v Čelakovského ulici.

Zatímco předchozích jedenáct tur-

najů probíhalo vždy před Vá no ci, ten to 
byl po dvouleté pauze první v období 
Velikonoc. „Předvánoční čas bývá po-
dobnými akcemi přesycen, proto jsme 
se odhodlali ke změně a připravili 
Ve li ko noč ní koulení, takovou mladou 
sestřičku Vá noč ního koulení,“ uvedl 
organizátor Arnošt Filo z kuželkář-
ského oddílu VTŽ Chomutov.

Téměř sedmdesát dětí, mezi nimiž 
byly středně těžce nebo těžce men-
tálně postižené a také tělesně posti-
žené děti a dále například autisté, se 
nejprve bavilo kuželkářským turnajem 
a odpoledne, po bohatém občerstvení, 
kulturní pasáží akce. V té vystoupili 
zpěváci a nadaní dětští baviči Kristýna 
Pixová a Petr Kutheil, jinak též muzi-

kálový herec a frontman rockové sku-
piny Votchi. „Pro děti to byla krásná 
změna, dostaly se do nového prostředí 
a vyzkoušely si aktivitu, ke které se 
jinak nedostanou. Užili jsme si to 
všichni,“ řekla Alena Gajová, zástup-
kyně ředitele ZŠ a MŠ v ulici 17. lis-
topadu. Akci podpořil senátor Václav 
Homolka a město Chomutov.

Od města k městu jezdily na 
bruslích děti z chomutovských i jir-
kovských mateřinek. Závěr jejich 
bruslařského tréninku měl totiž ná-
zev Lední hrátky aneb na bruslích od 
města k městu.

Akce na ledě se zúčastnilo sto dětí, 
které se od září učily bruslit. „Výcvik 
dětí se konal ve spolupráci s klubem 
ledního hokeje Piráti jednou týdně 
na zimním stadionu. Při závěrečné 
akci děti celý den doprovázel mas-
kot hokejistů Picaroon,“ uvedla zá-
stupkyně ředitelky Mateřské školy 

Chomutov Jitka Nezbedová. 
Předškoláci letos při posledním 

bruslení navštívili hned několik 
měst. Organizátoři pro ně totiž na 
ledě chomutovského zimního stadi-
onu připravili trasu s několika sta-
novišti - městy. Když přijeli bruslaři 
do Prahy, navštívili hrad a pozdravili 
hradní stráž. Pak se mohli vydat do 
Třeboně na výlov rybníků, zúčast-
nit se hodu sudem v Plzni, projet se 
se džbánkem Karlovými Vary nebo 
nasbírat perníčky v Pardubicích. 
Nelehkou trasu ještě s bruslemi na 

nohou ale zvládly všechny děti a uči-
telům i rodičům ukázaly, že bruslař-
ský výcvik přinesl ovoce. 

Inzerce
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KŘÍŽOVKA Rodinné zápolení se tentokrát vydá (tajenka). Na zámku Červený hrádek bude soutěžící čekat myslivecký den.

OSMISMĚRKA Město Chomutov pořádá setkání (tajenka). VTIPY Z RESTAURACÍ

Host si v restauraci objedná 
arabský guláš. Když dojí, ptá 
se číšníka: „Proč je ten guláš 
arabský?“ Číšník: „Protože ten pes 
se jmenoval Sultán!“

„Pane vrchní, ten řízek byl 
vynikající, řekněte prosím panu 
vedoucímu, že jsem spokojen.“ 
„Ne tak nahlas, omylem jsem 
vám přinesl jeho porci!“

„Pane vrchní, ta sekaná smrdí!“
„Okamžik prosím, otevřu okno.“

„Pane vrchní, mám hlad jako vlk.“
„Lituji, ale Červené karkulky 
nevedeme.“

„Pane vrchní, mohl byste mi 
doporučit něco výživného?“
„Dejte si smažený řízek, pane, ten 
vám bude ležet týden v žaludku.“

„Pane vrchní, před týdnem 
jsme tady u vás jedli, přesně 
tam u toho stolu u okna, a měli 
jsme porci, která byla alespoň 
trojnásobná, než je tohle!“
„Kde že jste seděli, u okna? No to 
jste měli výstavní kousek!“

„Pane vrchní, chtěl bych zrušit 
tu objednávku salátu z čerstvé 
zeleniny.“ 
„Promiňte, pane, ale kuchař tu 
plechovku už otevřel.“ČTVRT, DOKUD, ETUDY, EVOKACE, ILIADA, KLIPS, KRÁSA, LAUDA, MLÁDĚ, 

MOPED, OBVAZY, PASTVA, POMLK, SOPKA, START, ŠICHTA, TAKTIK, TAXÍK, 
TRŽIŠTĚ, TWIST, ULITA, UŽIVITI, VĚTŠINA, VIAGRA, VTIPY

JED
N

O
D

U
C

H
É 

STŘ
ED

N
Ě TĚŽK

É

TĚ
ŽK

É

Vy
pl

ňt
e 

m
říž

ku
 ta

k,
 a

by
 k

až
dá

 řa
da

, s
lo

up
ec

 i 
bu

ňk
a 

3×
3 

ob
sa

ho
va

la
 č

ís
la

 1
–9

 b
ez

 o
pa

ko
vá

ní
.



servis

14 | servis

PODROBNÝ 
KALENDÁŘ AKCÍ 
najdete na webu:

 8.5. út 08.00 JARNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ – pro registrované i neregistrované hráče 8.5. út 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

 7.5. st 18.00 POVÍDÁNÍ O BYLINKÁCH – učebna č. 66 SKKS
   17.00  SKANDINÁVIE – cestopisná beseda se Šebestiánem Šulcem – 

velký sál SKKS
 10.5. so 14.00 POHÁDKOVÉ ČTENÍ – skanzen Stará Ves
 13.5. út 17.00  INTIMNĚ O SEXU – TANTRA – o tantrické fi losofi i, předsudcích 

a realitě – velký sál SKKS
 14.5. st 17.30  ASTROPSYCHOLOGIE – hledání podstat problémů a blokací – 

učebna č. 66 SKKS
 15.5. čt 13.00 ZDRAVÍ A PŘÍRODA – učebna č. 66 SKKS
 21.5. st 14.00  BYL VEČER MÁJOVÝ – komponovaný pořad z cyklu Šance žít – 

učebna č. 66 SKKS
   16.00  KŘESŤANSTVO – katolická moderna a Církev československá husit-

ská – učebna č. 66 SKKS

 14.5.  st 12.00  PREZENTACE ŽÁKŮ ZUŠ – vystoupení žáků ZUŠ před OC Chomu-
tovka, při nepříznivém počasí bude prezentace přesunuta na 21. 5.

 15.5.  čt 17.30 ART ZASTAVENÍČKO – kavárna SKKS 
 19.5.  po 14.00  REPREZENTAČNÍ DEN A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – 

prostory ZUŠ 
 20.5.  út 18.00  HRAJEME SI PRO RADOST – koncert smyčcového oddělení – sál ZUŠ

 7.5. st 
   

 10.5. so 
 13.5. út 

 14.5. st 

 15.5. čt 
 21.5. st 

   

 14.5. st 

 15.5. čt 
 19.5.  po 

 20.5. út 

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, AKCE

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

 13.5. út 19.00  MOJE HRA – Komedie Moje hra odkrývá s nadhledem, upřímností a pře-
devším humorem zákoutí vztahu muže a ženy a otevírá řadu třináctých kom-
nat. V hlavní roli charismatického Mistra září jedna z největších hvězd české-
ho herectví Jiří Bartoška, který se tak na jeviště vrací po dlouhých letech.

 18.5. ne 15.00 PERNÍKOVÁ CHALOUPKA – pohádka pro děti

 13.5. út 

 18.5. ne 

MĚSTSKÉ DIVADLO

 7.5.  st  17.00 LÁSKA, SOUDRUHU! 19.00 TRANSCENDENCE
 8.5.  čt  15.00 MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ ZTRACENÝCH MRAVENCŮ (3D)
   18.00 DLOUHÁ CESTA DOLŮ 19.00 HANY
 9.5.  pá  17.00 LEGO PŘÍBĚH 20.00 RANHOJIČ
 10.5.  so  15.00 RIO 2 18.00 HANY
   18.45 GIOACCHINO ROSSINI: LA CENERENTOLA (POPELKA)
 11.5.  ne  15.00 MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ ZTRACENÝCH MRAVENCŮ (3D)
    18.00 JEDNA ZA VŠECHNY 19.00 RANHOJIČ
 12.5.  po  17.00 POJEDEME K MOŘI
    19.00 CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA (3D)
 13.5.  út  19.00 OLGA 19.00 HANY
 14.5.  st  17.00 THE AMAZING SPIDER-MAN 2 (3D) 19.00 RANHOJIČ
 15.5. čt  17.00 GODZILLA (3D)
   17.00 STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYSKOČIL Z OKNA A ZMIZEL
 16.5.  pá  17.00 HURÁ DO PRAVĚKU! 17.00 GODZILLA (3D)
    20.00 VIOLETTA KONCERT
 17.5.  so  15.00 HURÁ DO PRAVĚKU! 16.00 KRÁSKA A ZVÍŘE
   19.00 GODZILLA (3D)
 18.5.  ne  15.00 DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA (3D)
   18.00 HANY 19.00 DIVERGENCE
 19.5.  po   17.00 THE AMAZING SPIDER-MAN 2 (3D) 

19.00 TRANSCENDENCE
 20.5.  út  17.00 JEDNA ZA VŠECHNY
   19.00 CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA (3D)
 21.5.  st  17.00 GODZILLA (3D)
   19.00 STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYSKOČIL Z OKNA A ZMIZEL

 7.5. st  
 8.5. čt  

 9.5. pá  
 10.5. so  
   
 11.5.  ne  

  
 12.5.  po  
    
 13.5.  út  
 14.5.  st  
 15.5. čt  
   
 16.5.  pá  
    
 17.5.  so  
   
 18.5.  ne  
   
 19.5. po  

 20.5. út  

 21.5. st  
   

KINO SVĚT

 7.5. st 19.30 THE SWEET REAMINS – Hřebíkárna
 8.5. čt 19.00 JAREK NOHAVICA – městská sportovní hala
 20.5. ne 19.00 HOP TROP – Kulisárna

 7.5. st 
 8.5. čt 
 20.5. ne 

KONCERTY

 Do 3.5. JOSEF OPITZ – doprovodná výstava nové expozice Všemu světu na útěchu

   SVĚT KRUŠNÝCH HOR – v expozici je k vidění přes 400 předmětů z cel-
kového počtu 1 500 kusů Ströherské sbírky – Dům Jiřího Popela

   VŠEMU SVĚTU NA ÚTĚCHU – sochařství a malířství na Chomutovsku 
a Kadaňsku 1350 až 1520, nová stálá expozice – výstavní prostory na radnici

 Do 3.5.

  

  

OBLASTNÍ MUZEUM

 Stálé
expozice

 Do 30.5. PRIMAVERA – Vladimír Hadomský – malby a grafi ky – galerie Lurago
 Do 31.5. JINÝ SVĚT – DAVID KŘIVÁK – olejomalby, grafi ka – vestibul kina Svět
  AFRIKA V DUŠI – výstava fotografa Karla Bartíka – Podkrušnohorský zoopark
  NUMISMATICI – výstavní síň knihovny
 Do 30.6. RAZ, DVA, TŘI – Jaromír Másler, Aleš Knotek, Karel Peřina – galerie Špejchar
 Do 30.7. (NE)LIDSKÁ STVOŘENÍ (NE)ZEMSKÉ KRAJINY – galerie Na schodech
 Do 31.8.  BRÁNA SNŮ – obrazy Kristýny Folprechtové, sochy a vitráže Jitky a Richarda 

Kantových – kostel sv. Ignáce

 Do 30.5. 
 Do 31.5. 

 
 

 Do 30.6. 
 Do 30.7. 
 Do 31.8. 

VÝSTAVY

 10.5. so 10.30  AFK LOKO CHOMUTOV–KLADNO – fotbal divize – 
hřiště na Březenecké

 17.5. so 10.15 FC CHOMUTOV–KUNICE – fotbal ČFL – fotbalový stadion

10.5. so 

17.5. so 

SPORT

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

 13. 5.  Jiráskova od Kostnické po Lužickou, Seifertova vč. parkovišť, Havlíčkova od 
Kostnické po Lužickou, Roháčova, Václavská vč. parkovišť a chodníků, Erbe-
nova u Václavské ulice, Svahová vč. parkovišť a chodníků, Lužická, Děvínská, 
komunikace souběžná s ul. Bezručova (rodinné domy u Chomutovky)

 14. 5.  Klicperova, M. Kopeckého vč. chodníků, Adámkova, Na Průhoně, Trocnovská, 
Komenského vč. chodníků, Sokolská od Klicperovy po Kadaňskou, Fibichova, 
Palachova od Kadaňské po Klicperovu, Alešova od Kadaňské po Adámkovu

 15. 5.   Alešova od Kmochovy po Resslovu, Kmochova, Dvořákova, Krušnohorská, 
Čermákova, Resslova, K. Čapka, Podhorská, Višňová, lokalita RD Filipovy 
rybníky

 20. 5.   Št. kpt. Kouby, Fügnerova, Palachova od Kadaňské po ul. V Alejích, Osvobo-
zení vč. chodníků, Sokolská od Kadaňské po ul. V Alejích, Kukaňova, V Alejích, 
Kadaňská – chodníky a parkovací zálivy, Černovická – chodníky, 5. května

 21. 5.   Černovická od kruhového objezdu ke světelné křižovatce Nové Spořice – 
chodníky, Potoční, Nové Spořice – 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 

 22. 5.   Lipská od Vinných sklepů k vodárně – chodníky, parkoviště u bývalého 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 po Kosmovu, parkoviště u Verosu 

7. 5.  

13. 5.

 14. 5.

 15. 5. 

 20. 5. 

 21. 5. 

 22. 5. 

KOMPLEXNÍ BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ 
V ulicích a místech, která jsou v textu zvýrazněna, bude po dobu 
blokového čištění umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.
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Příjemné slunečné sobotní od-
poledne přilákalo do Pod kruš no hor-
ské ho zoo parku mnoho návštěvníků, 
kteří přišli společně oslavit Den 
Země. „Je to tradiční ekolo gic ký 
svátek, kterým zoo park obvykle za-
hajoval sezonu. Letos nás počasí pří-
jemně překvapilo, ale tradice samo-
zřejmě zůstávají, protože lidé by 
si měli ekologii a ochranu přírody 
připomínat,“ uvedla k akci Iveta 

Rabasová, ředitelka Pod kruš no hor-
ské ho zoo parku.

Pro návštěvníky oslav Dne Země 
byl znovu připraven bohatý zábavný 
i poučný program. Na statku domá-
cích zvířat totiž vystupovali sokol-
níci a v dětské zoo se pod dohledem 
kmotra Aleše Lehkého dočkala ofi -
ciálního křtu koza kašmírská se jmé-
nem Pašmína. 

Tradiční součástí oslav Dne 

Země je také zasazení primátor-
ského stromu, o které se už po-
čtvrté postaral primátor Jan Mareš. 
„Občané si jistě všimnou, že se vě-
nujeme také péči a revitalizaci ze-
leně ve městě. Nedávný průzkum 
prokázal, že si občané cení rozši-
řování městské zeleně. Město tak 
i tím ukazuje svůj kladný vztah 
k ochraně přírody,“ dodal primá-
tor Mareš.
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Příjemné slunečné sobotní od Rabasová ředitelka Podkrušnohor Země je také zasazení primátor

Den Země se slavil 
zasazením stromu 
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