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Rada města doporučila ke schvá-
lení zastupitelstvu investice do 
parkování na sídlišti Březenecká. 
Vzniknout by zde mělo zhruba 240 
parkovacích míst. Město zvažuje 
také postavit parkovací dům místo 
kina Evropa. „Řešíme problémy s 
parkováním postupně. Nejdříve 
jsme řešili centrum města a při-
lehlé ulice, nyní se zaměřujeme na 
sídliště, kde je parkovacích míst 
nedostatek,“ řekla primátorka Ivana 
Řápková s tím, že zvyšováním počtu 
míst ke stání zvyšuje kvalitu života 
obyvatel. „V rámci sídliště Březenec-

ká jsme vybrali šest nových parkova-
cích ploch, které by šly rozšířit až o 
239 míst, z toho čtrnáct pro invalidy,“ 
řekl Petr Chytra, vedoucí odboru roz-
voje, investic a majetku města.

Záměr vybudovat na Březenecké 
šest nových parkovacích lokalit rad-
nice projednala s občany na veřejném 
setkání. Všichni se shodli na potřebě 
stání vybudovat, přesto padlo několik 
připomínek. Jeden z diskutujících 
navrhl vyznačit místa ke stání vo-
dorovným dopravním značením. „Je 
zkušenost, že pokud se parkoviště vy-
značí podle normy, sníží se kapacita 

Slovo primátorky

Na Březenecké přibudou parkovací místa
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parkovacích míst v dané lokalitě,“ 
oponoval Chytra. Obyvatelé Březe-
necké také přišli s řadou návrhů na 
další lokality, kde by mohla vznik-
nout parkovací místa. U některých 
prázdných ploch, které by byly 
vhodné na zbudování parkovišť, 
jsou bohužel komplikované vlast-
nické vztahy nebo jsou pod nimi 
různé sítě. „Přesto se radnice bude 
snažit na podněty občanů reagovat 
a pokud to bude možné, necháme 
zpracovat projekt a zrealizujeme 
jej,“ řekla primátorka.

Největší parkoviště by mělo 
vzniknout ve Stavbařské ulici. 
Rovná šedesátka míst. Druhé nej-
větší nové parkoviště pak bude u 
restaurace Beseda v Dřínovské uli-
ci, pětapadesát míst bude stát 4,3 
milionu korun. I další dvě parko-
viště radnice vystaví v Dřínovské. 
S pětadvacítkou míst se počítá u 
odbočky do Kyjické ulice. Zvětše-
ním parkoviště u kina Evropa by 
mělo vzniknout nových 34 stání. 
Zbývající dvě parkoviště vzniknou 
v Březenecké ulici u zastávky MHD 
a u sportovní haly. 

Další možnosti, jak na sídlišti 
zajistit dostatek parkovacích 
ploch, je vybudování parkovacího 
domu místo kina Evropa. „Idea 
zpracovatele projektu je parková-
ní ve třech etážích, kdy v každé 
etáži by bylo osmdesát parkova-
cích míst,“ popsal projekt Chytra. 
Stávající konstrukce je nevhodná 
pro parkování vozidel, proto bude 
nezbytná demolice objektu. Část 
materiálu z demolice lze použít 
na vytvoření valu, který by se 
ozelenil.                                           (tb)
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Vážení spoluob-
čané, v posledních 
týdnech jsem měla 
hned několikrát 
příležitost navští-
vit náš zoopark. 
Myslím, že teď na 
jaře je to jedno z 
nejkrásnějších míst 

ve městě. Nejenom že tam všechno 
krásně kvete a voní, ale od loňského 
roku tu nastalo i několik pozitivních 
změn. Díky dotacím se podařilo vy-
čistit rybník pro vodní ptáky, po-
stupně se daří likvidovat zbytečná 
a nehezká betonová zábradlí, v 
některých částech parku proběhly 
hezké úpravy zeleně. Kromě toho se 
nyní daří i místním zoologům, kteří 
byli za své chovatelské úspěchy 
dokonce oceněni. Velkou radost mi 
dělá také to, jak zoopark myslí na 
vzdělávání dětí. Za poslední dobu 
již prošlo místním ekocentrem řada 
dětí nejen z Chomutova, ale také z 
dalších měst našeho kraje. Velký 
úspěch má i chystaný příměstský 
tábor, o který je takový zájem, že 
pracovníci zooparku nakonec mu-
seli připravit tři turnusy, ačkoliv 
původně počítali jen s jedním na 
zkoušku. Zooparku se právě daří a 
je to znát i na počtech návštěvníků. 
Moc mě těší, kolik našich spoluob-
čanů využívá možnost koupit si do 
zooparku permanentku, protože 
díky ní nejen ušetří, ale také se mo-
hou kdykoliv do parku vracet. Stojí 
to za to! Pokud jste tam ještě letos 
nebyli, určitě si nenechte návštěvu 
našeho zooparku ujít. 

Hezké dny nejen v zooparku

Vám přeje Vaše Ivana Řápková
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V pátek 8. května se představitelé města, primátorka Ivana Řápková se svými 
náměstky Janem Řehákem a Marií Štáfkovou, zúčastnili tradičního pietního 
aktu položení květin na městském hřbitově a v městském parku k památce 
výročí konce druhé světové války pořádaného Českým svazem bojovníků 
za svobodu. Všichni přítomní si tak připomněli události, které přinesl konec 
největšího válečného konfliktu moderních světových dějin. Chomutovem 
projížděly vlaky transportující vězně z koncentračních táborů Oranienburg a 
Buchenwald. Městem prošel i jeden z tzv. pochodů smrti. Tento vedl z Buchen-
waldu a mířil do Terezína. V podvečer 8. května 1945 do města vstoupily dva 
pluky divize generála Ivanova. Tyto pluky Chomutovem jen prošly a skutečné 
obsazení města sovětskými vojsky proběhlo až 9. května 1945 vojsky majora 
Nosova. Několik chomutovských Čechů vytvořilo Národní výbor, který postup-
ně převzal řízení města. Tím válka pro Chomutov definitivně skončila.   (mk)

Vedení města uctilo památku padlých

Petr Chytra vysvětluje, kde vzniknou nová parkovací místa.               (foto: tb)

Hospodaření Statutárního města 
Chomutova za rok 2008 důklad-
ně prověřila nezávislá auditorská 
společnost ADaKa s.r.o. z Ústí nad 
Labem. „Auditoři konstatovali, že 
město má výborné ekonomické 
výsledky, díky kterým zaznamena-
lo nejlepší hospodářský výsledek 
ve své novodobé historii. Ocenili 
zejména odpovědné a uvážlivé hos-
podaření a zhodnocování majetku 
města,“ řekla primátorka Ivana 
Řápková.

Na konci roku 2008 provedli 
auditoři na magistrátu průběžný 
přezkum hospodaření a v dubnu le-
tošního roku pak audit celoročního 
hospodaření. Kromě ověření účetní 
uzávěrky, rozpočtového hospodaře-
ní města a výkaznictví se auditoři 
zabývali i ověřením dodržování 
ustanovení zákona o obcích, kde se 
zaměřili na nakládání s majetkem v 
provazbě na jeho prodeje a proná-
jmy, prověření veřejných zakázek 
zrealizovaných v roce 2008, kont-
rolou souhrnného dotačního vztahu 
a dodržování závazných ukazatelů 
hospodaření. Zkontrolovali také 
stav pohledávek a závazků města.

Auditor k hospodaření města za 
loňský rok konstatoval, že hospoda-
ření města je v souladu se zákonem 
o účetnictví a příslušnými předpisy. 
„Při přezkoumávání hospodaření za 
rok 2008 nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky,“ řekl Jan Mareš, vedoucí 
odboru ekonomiky.                        (tb)

Hospodaření města 
opět prověřil auditor

Od února má každý klient cho-
mutovského magistrátu možnost 
ohodnotit práci úředníka, se kterým 
jednal, i formou anketního lístku. 
Kromě toho na lístek může dopsat 
jakýkoliv podnět, který chce magis-
trátu sdělit. Za tři a půl měsíce an-
ketní lístek vyplnilo 1 164 občanů. 
Drtivá většina úředníky hodnotila 
kladně. „Jen na pouhých šestnácti 
lístcích byl vyjádřen negativní ná-
zor na práci úředníků,“ řekl tajem-
ník úřadu Theodor Sojka. Anketa 

V anketě občané úředníky hodnotí kladně
je trvalá a je každý týden vyhod-
nocována.  Velká část ze šestnácti 
záporných podnětů byla u úředníků 
pracujících v přestupkové komisi, 
která uděluje pokuty a sankce. Čtyři 
negativní podněty byly na odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví, ale 
to lze považovat spíše za úspěch, 
neboť komunikace s některými kli-
enty v této oblasti není jednoduchá. 
Některé stížnosti také upozorňovaly 
na nepříjemné chování úředníků. 
„Pokud je stížnost oprávněná, řeší-

me ji ihned výtkou zaměstnanci a 
následně při pravidelném hodnoce-
ní pracovníků,“ dodává tajemník. 

Veškeré negativní podněty se 
okamžitě řeší. Vede to ke zlepšení 
práce magistrátu, což byl také účel 
ankety spokojenosti. „Příkladem 
může být třeba podnět pro otevření 
všech přepážek na živnostenském 
úřadě v pracovních dnech. Tento 
problém jsme personálně vyřešili,“ 
řekl tajemník. Anketní lístky slouží 
také k podávání podnětů z oblasti 
fungování města. Mezi takovými 
se objevily například připomínky k 
parkování. 

Lístky jsou k dispozici u každého 
úředníka. Sedm sběrných schránek 
je od února umístěno ve všech třech 
budovách magistrátu na viditelných 
místech.                                             (tb)

Podkrušnohorský zoopark má 
za sebou další úspěch. Získal cenu 
Bílého slona, která je oceněním za 
odchov roku 2008. Chovatel Jaroslav 
Zelinka získal pro Podkrušnohorský 
zoopark druhou cenu v kategorii 
„ostatní“ za úspěšný odchov mlá-
děte blavora žlutého, slepýšovitého 
ještěra. 

Ten se vyskytuje na severu od 
Istrie přes balkánské země, Krym, 
Kavkaz, Malou Asii až po jihozá-
padní a Střední Asii. V teráriích zo-
ologických zahrad je málo chovaný. 
V lidské péči se nedaří mláďata od-
chovávat, proto se tento prvoodchov 
považuje za velký úspěch.            (tb)

Zoopark získal cenu
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Opilci ve školeOpilci ve škole
Ve čtvrtek hodinu po poledni vyjíž-

děli strážníci ke kurióznímu oznáme-
ní. Zástupce ředitele školy ZŠ Hornická 
telefonicky informoval velitele směny, 
že dovnitř budovy vešli dva muži, 
kteří sem nepatří. Jsou prý opilí. 
Uzamkl je tedy na toaletě. Motohlídka 
neprodleně vyjela na místo a s ozna-
movatelem se spojila. Ten jim toaletu 
odemkl. Zde byli dva mladíci ve věku 
20 a 24 let a bylo vidět, že alkohol jim 
není cizí. Na dotaz, co zde dělají, odpo-
věděli, že prostě jen potřebovali na to-
aletu a škola byla nejblíže. Protože nic 
se neztratilo a žádná škoda nevznikla, 
byli oba s domluvou vykázáni.

Kamery opět bodovalyKamery opět bodovaly
Kamerový systém městské policie 

si opět připsal plusové body. Dispe-
čer totiž na monitoru zaznamenal 
muže, který na kole se vydal ke 
zdravotnímu středisku v ulici Huso-
va. Poté, co sesedl ze svého bicyklu, 
začal „pracovat.“ Ze zaparkovaných 
vozidel mizely antény a končily 
v jeho batohu. Pochopitelně netušil, 
že ho zabírá kamera a že muži zá-
kona už jsou na cestě. Když spatřil 
policejní vozidlo, naskočil na kolo 
a začal ujíždět. Strážníci ho vyzývali 
k zastavení, ale marně. Začala tedy 
honička, která pro zloděje špatně 
dopadla. Po chvilce byl zadržen a na 
svých rukou ucítil chlad kovových 
pout. Na příjezd státních policistů 
již poberta z Chomutova odevzdaně 
čekal. Ti si ho i s nakradenými anté-
nami převzali do své péče.

Nemají na nájem, tak spí v autěNemají na nájem, tak spí v autě
Smutný pohled se strážníkům na-

skytl na dva chomutovské manžele. 
Kolem půlnoci se totiž na služebně 
rozdrnčel telefon. Oznamovatel veli-
teli směny sdělil, že v ulici Jirkovská 
v osobním vozidle jsou podezřele se 
chovající osoby. Na místo tedy vyjela 
motohlídka, aby zjistila, co se děje. 
Když po příjezdu posvítila dovnitř, 
spatřila muže a ženu. Ti zkrouceně 
leželi na sedačkách a odevzdaně mu-
žům zákona sdělili, že nemají na ná-
jem a nemají kde bydlet. Jejich auto 
je prozatím jejich domovem. Nezbý-
vá než doufat, že mladý pár čekají 
v budoucnu přece jen lepší časy.

Hořely kontejneryHořely kontejnery
Že vandalové stále řádí ve městě, se 

strážníci přesvědčili na státní svátek 
kolem druhé hodiny ranní. Telefonic-
ky jim bylo sděleno, že v Havlíčkově 
ulici hoří kontejnery na odpad. Muži 
zákona ihned vyjeli zjistit skutečný 
stav věci. Na místě spatřili v plame-
nech plastovou popelnici a hořící 
odpad ve vedlejší kovové. Neprodle-
ně tedy přivolali hasiče a mezitím 
oddělovali ostatní popelnice od těch 
hořících. Byly blízko sebe a hrozilo, 
že oheň přeskočí. Hasiči, kteří přijeli 
na místo po chvilce požár zlikvidova-
li. Pachatel je dosud neznámý.       (vv)

Z deníku městské policie

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

Dopravní podnik měst Chomuto-
va a Jirkova byl úspěšný v získání 
dotace na odbavovací systém pro 
městskou hromadnou i meziměst-
skou dopravu ve výši 30 milionů 
korun, což by mělo tvořit 85 procent 
celkových pořizovacích nákladů. 
„Dopravní podnik dodá minimálně 
sedm a půl procenta těchto nákla-
dů. Dalších sedm a půl procenta 
chceme získat od státu,“ řekl gene-
rální ředitel DPChJ Jiří Melničuk. 
Instalování odbavovacího systému 
přinese zejména do MHD poměrně 
zásadní změny.

Především bude nahrazen zasta-
ralý způsob odbavování cestujících 
novým, moderním a multifunkčním 
systémem, který bude schopen 
komunikovat i s odbavovacími 
systémy jiných dopravců v rámci 
Ústeckého kraje. „Ceny jízdného 
nastavíme spravedlivěji, odstraní-
me častou poruchovost dosavadní 
techniky, vše budeme mít plně pod 
elektronickou kontrolou,“ vysvětluje 
výhody Melničuk. Dalšími cíli do-
pravce je omezení plateb v hotovos-
ti a především možnost vytváření 
přesných statistik, které povedou 
k optimalizaci MHD.

Hlavní změnou v MHD bude pře-
chod na časové jízdné. Uvažuje se 
o tom, že nejkratší jízdenky budou 
desetiminutové nepřestupní, které 

Dopravní podnik získal dotaci z Evropské unie na nový odbavovací systém ve výši třiceti milionů

by měly postačovat pro cesty vždy 
v rámci jednoho města. Poté čtyři-
cetiminutové přestupní jízdenky, 
které vystačí na přepravu mezi 
oběma městy a dále šedesátiminu-
tové, též s možností přestupů. Ten-
to model bude uplatněn i pro případ 
cestování s pomocí elektronických 
dobíjecích čipových karet. I nadále 
bude zachován systém zlevněných 
časových kuponů. Tištěné kupony 

Členové sdružení vlastníků jed-
notek a bytových družstev se do-
čkají prvních finančních prostředků 
z Integrovaného operačního progra-
mu, v rámci kterého město uspělo 
s IPRM Sídliště, místo pro život, 
nejdříve na počátku příštího roku. 
„Takto vzdálený horizont čerpání 
peněz na rekonstrukce a opravy 
domů nastavilo ministerstvo pro 
místní rozvoj,“ řekla projektová ma-
nažerka chomutovského magistrátu 
Marcela Kukiová.

Město a stejně tak žadatelé o do-
taci z řad SVJ a BD čekají na konec 
května, kdy by ministerstvo mělo 
vydat příručku pro příjemce, ve 
které budou popsány přesné poky-
ny a vysvětlení, podle kterých se 
budou řídit všichni příjemci dotace. 
Nejpozději měsíc na to podle minis-
terských pravidel bude moci město 
s ministerstvem pro místní rozvoj 
podepsat dohodu o realizaci IPRM 
Sídliště místo pro život. „Teprve 
v této chvíli může město vyhlásit 
první výzvu pro SVJ a BD k předklá-
dání projektů,“ popisuje časový sled 
Kukiová. Do té doby mají žadatelé 
možnost pracovat na svých projek-
tech a dopilovávat žádosti. 

Během léta projdou žádosti o 
dotaci několikastupňovým hodno-

Majitelé domů si na dotace 
mohou sáhnout až příští rok

cením v komisích v rámci projek-
tu IPRM Sídliště, místo pro život. 
Úspěšné projekty schválí zastupitel-
stvo. Poté mohou žadatelé z řad SVJ 
a BD svůj projekt podat na regionál-
ní pracoviště ministerstva, kterým je 
centrum regionálního rozvoje, kde 
projdou dalším dvaapůlměsíčním 
hodnocením ministerskými úřední-
ky. To by mělo skončit v prosinci, 
kdy by se měly, pokud vše půjde 
dobře, podepisovat první smlouvy 
se žadateli. Na první peníze si bu-
dou moci žadatelé „sáhnout“ skuteč-
ně až na počátku příštího roku. 

Město se snaží veškeré kroky 
urychlit, jak se dá. „Musíme však 
respektovat časový harmonogram 
a podmínky nastavené minister-
stvem,“ dodává Kukiová. Pro žadatele, 
kteří nestihnout zpracovat své pro-
jekty, budou vyhlášeny další výzvy 
v následujících letech. Vždy však bu-
dou muset tyto žádosti projít přibliž-
ně půlročním schvalovacím proce-
sem. „Nyní jednáme s ministerstvem 
pro místní rozvoj, aby pro potřeby 
žádostí prodloužilo platnost energe-
tických auditů budov z půl roku na 
rok s ohledem na délku schvalování 
projektů,“ popisuje snahu města, jak 
pomoci žadatelům, projektová mana-
žerka Marcela Kukiová.                     (tb)

Město Chomutov začalo pracovat 
na pořízení nového územního plá-
nu. Stávající územní plán prochází 
již 10. změnou a ztrácí tím na své 
přehlednosti. Nový územní plán 
bude zjednodušený, prověří plat-
nost původní koncepce rozvoje a 
budou do něj zapracována omezení 
z hlediska problémů v území, kte-
ré vyplynuly ze sledování rozvoje 
města a požadavků občanů. „Územní 
plán města Chomutova je jedním z 
důležitých rozvojových dokumentů 
a spolu s Rámcovou strategií rozvoje 
města Chomutova do roku 2020 tvo-
ří nedílnou součást rozhodovacích 
procesů o dalším vývoji města,“ řek-
la primátorka Ivana Řápková. 

Nový územní plán se například 
bude zabývat dalším rozvojem 
hlavního nádraží a využitím na něj 
navazujících ploch. Také bude řešit 
přeložku železniční trati na Vej-
prty, pro kterou jsou rezervovány 
plochy u Nových Spořic. Důležitou 
otázkou bude prověření dopravní 

Nový územní plán bude řešit rozvoj nádraží i výstavbu rodinných domů
koncepce města – parkování, prů-
jezdnost města, využití železnič-
ních tratí pro městský dopravní 
systém. „Důležitou součástí plánu 
bude i ochrana zeleně, kde chceme 
vycházet z generelu zeleně města 
a tím podpořit zachování a navýšení 
zeleně ve městě,“ dodává Lenka Pe-
tříková z odboru rozvoje, investic 
a majetku města. Z došlých podnětů 
od občanů byly do zadání zařaze-
ny nové zastavitelné plochy pro 
rodinné domy nad střelnicí v ulici 
Blatenská, na stráních pod vrchem 
Strážiště, nad silnicí do Březence, 
v území mezi Novými Spořicemi 
a Filipovými rybníky. Uzemní plán 
by měl řešit také některé plochy are-
álu bývalých válcoven dle plánova-
ného využití tak, aby byl umožněn 
další rozvoj tohoto tzv. brownfieldu. 
Město bude hledat i případné nové 
plochy pro umístění fotovoltaických 
elektráren v navazujícím území 
města. „Práce bude náročná, takže 
dokončení nového územního plánu 

předpokládáme v roce 2011. Snahou 
města je získat dotaci na jeho poří-
zení,“ řekla Lenka Petříková.               

Příprava nového územního plánu 
je jedinečnou příležitostí k tomu, 
aby se na dalším rozvoji města podí-
lelo co nejvíce jeho občanů. Zadání 
nového územního plánu se nyní 
veřejně projednává, odbor rozvoje, 
investic a majetku města chomutov-
ského magistrátu přijímá od občanů 
k němu připomínky. Doplněné zadání 
následně bude schvalovat zastupitel-
stvo města. Návrh zadání územního 
plánu je vystaven až do 5. června ve 
vestibulu magistrátu ve Zborovské 
ulici a na historické radnici. Prohléd-
nout si ho lze také na stránkách měs-
ta ve složce Rozvoj města – územní 
plán. Bližší informace mohou občané 
získat na odboru rozvoje, investic 
a majetku města v kanceláři č. 29A 
na historické radnici. „Veškeré při-
pomínky a náměty v písemné formě 
očekáváme nejpozději do 5. června,“ 
dodává Petříková. 

Stávající Územní plán sídelní-
ho útvaru Chomutov – Jirkov byl 
schválen v roce 1996 a zahrnoval 
v sobě i rozvoj území na katastrech 
sousedních obcí. Tento územní plán 
také zajišťoval realizaci důležitých 
staveb, jako byla přeložka silnice 
I/7 z Chomutova do Hory Svatého 
Šebestiána. Vzhledem k tomu, že 
města Chomutov a Jirkov na sebe 
bezprostředně navazují, byl to dal-
ší důvod pro vytvoření společného 
územního plánu pro obě města. 

Nový stavební zákon již toto spo-
jení neumožňuje a požaduje, aby 
stávající územní plány byly přepra-
covány. „Pokud tak nebude učiněno 
v našem případě do roku 2015, ztrácí 
stávající územní plán platnost a roz-
voj města by tím byl pozastaven, ne-
boť další rozvoj by byl možný pouze 
v rozsahu současně zastavěného 
území a město by nemohlo čerpat 
žádné dotační prostředky,“ dodává 
Lenka Petříková z odboru rozvoje, 
investic a majetku města.               (tb)

Technické služby města Chomuto-
va mění tvář sadových úprav na úze-
mí města. „Určitě už je vidět zlepšení 
veřejné zeleně kolem budovy magis-
trátu ve Zborovské ulici nebo v ulici 
Palackého ve směru od magistrátu 
k Prioru, kde v loňském roce musela 
být zeleň zlikvidována kvůli opravě 
horkovodu,“ řekla náměstkyně pri-
mátorky Marie Štáfková. 

Hotové jsou také výsadby stromů 
a většiny keřů v Kadaňské ulici. Dal-
ší práce na výsadbě a zkrášlování 
města jsou roztroušeny prakticky 
po celém Chomutově. „Nová výsad-
ba se objevuje na sídlištích Jitřenka, 
Luna, Václavská, Kamenná, v ulicích 
Výletní, Vítězslava Nezvala, Bezru-
čova, Beethovenova, Kamenný vrch, 
Kundratická, Palackého v podkově 

Technické služby nyní sázejí desítky 
stromů, okrasných keřů a květin

a před budovou bývalého Armabe-
tonu u Chomutovky,“ vyjmenovává 
místa náměstkyně.

Jarní sázení ještě nekončí. Zídky 
na Palackého ulici budou doplněny 
travami a kvetoucími trvalkami. 
Pozitivním jevem je, že dřívější 
vandalismus začíná být na ústu-
pu. Dřeviny už nejsou tolik ničeny 
a zcizovány jako v dřívějších letech. 
„Výjimky se bohužel stávají. Dva 
krásné červené pěnišníky zmizely 
během jedné nedávné noci z nové 
výsadby u Merkuru v Bezručově 
ulici,“ dodává Štáfková. 

O výsadby městem nakoupených 
dřevin se největším podílem zaslou-
žili pracovníci úseku veřejné zeleně 
Technických služeb města Chomuto-
va, příspěvkové organizace.        (tb)

Starému systému placení jízdného v MHD odzvoní

budou nahrazeny elektronickými 
kartami.

Nový systém bude také perspek-
tivně připraven pro použití karet 
jiných vydavatelů. Příkladem může 
být třeba obdoba městských ka-
ret, kterými lze platit knihovnu, 
koupaliště či jiné služby. Na nový 
odbavovací systém v chomutovské 
a jirkovské MHD se mohou cestující 
těšit na začátku roku 2010.            (tb)

Pracovníci technických služeb sázejí dřeviny v centru města.  (foto: TSmCh)

Tým projektu Záchranný kruh 
má plné ruce práce. Reagoval již na 
padesát podnětů občanů. Probíhají 
kontroly v bytech, z inkriminova-
ných ulic téměř vymizely prostitut-
ky. Opět se připravují exekuce. 

Strážníci městské policie pravi-
delně kontrolují místa, která jim 
občané označí za problémová. Při 
jedné z posledních kontrol strážní-
ci zajistili dva narkomany ve Šrobá-
rově ulici. „Ani jeden z nich nebyl 
schopen prokázat svou totožnost,“ 
řekl zástupce ředitele městské po-
licie Petr Zálešák. Oba putovali na 
služebnu Policie České republiky. 
Strážníci společně s pracovníky 

V rámci Záchranného kruhu strážníci provedli osmdesát kontrol
několika odborů magistrátu a Cho-
mutovské bytové a.s. provedli na 
osmdesát kontrol bytů. „Zaměřuje-

me se na rodiny, jejíž členové se 
dopustili řady přestupků, obtěžují 
sousedy či jinak znepříjemňují 
soužití,“ dodal Zálešák. Během kon-
trol se zjistilo několik přestupků 
či zanedbání péče o děti. Strážníci 

objevili několik záškoláků. „Kontro-
lami se nám daří vyvíjet stálý tlak 
na nepřizpůsobivé a neplatiče tak, 

aby si uvědomili, že povinnosti pla-
tí pro každého,“ sdělila primátorka 
Ivana Řápková. 

V problémových ulicích, jako 
jsou Lipská, Kadaňská a Černovická, 
téměř vymizely prostitutky. Jejich 

aktivity sledují kamery městského 
kamerového systému. Na místo jsou 
okamžitě vysílány hlídky, které je 
vyzývají k podání vysvětlení svého 
chování a předvádějí na služebnu 
městské policie. Tím se úspěšně 
daří jejich počet eliminovat. „Podařil 
se nám úlovek, kdy kolegové zajistili 
prostitutku, která byla v celostátním 
pátrání Policie České republiky,“ řekl 
Zálešák. 

Od počátku letošního roku stráž-
níci předvedli přes dvě stě lehkých 
žen. Městská policie stále moni-
toruje také zákazníky prostitutek 
a zveřejňuje jejich automobily na 
internetu.                                         (tb)
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Už pošesté bude v Chomutově 
Otevřeno. Osvěžující svátek pře-
vážně nekomerční hudby a divadla 
proběhne od 4. do 6. června.

Bohužel světová finanční krize se 
podepsala i na programové náplni 
festivalu. „Bude skromnější. Někteří 
naši partneři mají problémy, pro-
pouštějí zaměstnance, a tak nám 
nemohou dávat finanční prostředky 
na kulturu,“ vysvětluje jednatelka 
pořádající Správy kulturních zařízení 
Chomutov Věra Flašková. „Snad to lidi 
pochopí,“ dodává. Ovšem úplně zle 
zase není. Program je plný zajíma-
vých jmen, která jsou zárukou dobré 
zábavy a specifické pohodové atmo-
sféry. Zejména pokud vyjde počasí 
jako v předchozích třech ročnících…

Čest akci otevřít už potřetí připad-
la Základní umělecké škole T. G. Ma-
saryka. Její žáci si letos podle operní 
předlohy Georgese Bizeta připravili 
balet Carmen. Tragický příběh lásky 
a vášně se ovšem ve čtvrtek od 21.30 
hodin neodehraje v parku jako před-
chozí dvě vystoupení, ale na náměstí 
1. máje před kostelem sv. Ignáce. 

Páteční program bude nejbohatší. 
Od 16 hodin se představí jazzový or-
chestr ZUŠ Chomutov Tequila band, 
následovat bude potulné loutkové 
divadlo Já to jsem. Vizuální záži-
tek, ale i hlubší myšlenky nabídne 
divadlo Kvelb se svou obrovskou 
tříkolkou s vlekem, stejně jako čes-
ko-francouzský soubor Décalages, 
který své představení pro změnu 
odehraje na alegorickém voze 
s konstrukcí pro závěsnou akroba-
cii. Hudební lahůdkou bude pro ně-
koho koncert excentrické zpěvačky 
Jany Uriel Kratochvílové s kapelou 
Illuminatica, pro jiného zase vy-
stoupení úspěšné slovenské skupiny 
No name, která na Otevřenu slibuje 
zahrát i své největší hity Žily, Sestra, 
Čím to je, Duša a ja nebo O šťastí. 
Nespavci se pak mohou ještě z ná-

Od čtvrtka 4. do soboty 6. června proběhne v Chomutově pošesté festival Otevřeno

Žně pro milovníky nekomerční kultury

městí přesunout do Kulisárny, kde 
o půlnoci páteční program zakončí 
a vlastně sobotní zahájí Fast Food 
Orchestra se svou směsí reggae, 
dancehallu, rocksteady, punku, hip-
-hopu, popu a breakbeatu.

Sobotní část Otevřena odstartu-
je také v 16 hodin, konat se však 
bude výhradně v okolí divadla. 
„Vystoupení proběhnou v Kulisárně 
nebo v ´mušli´ zahradní restaurace, 
možná postavíme nekryté pódium 
přímo před divadlem. To se odvine 
od počasí,“ informuje Věra Flaško-
vá. Odpoledne si dají dostaveníčko 
vlastníci různých etnických bicích 
nástrojů, jako jsou bonga nebo di-
dgeridoo. Při společném workshopu 
si zahrají, zaimprovizují, své hu-
dební nástroje ukážou a předvedou 
i veřejnosti. Pak bude následovat 

šňůra vystoupení, kterou v 18.30 
hodin zahájí Oklep, seskupení bu-
beníků ZUŠ Chomutov. Následovat 
bude indiánská hudba v podání Dua 
EV, ska s prvky punku a reggae sku-
piny V3SKA a ohňová performace 
skupiny Pa-li-tchi, která ve své show 
kombinuje tanec včetně tradičního 
maorského maori-poi, akrobacii, 
prvky bojového umění a přede-
vším tradiční indické umění ohně 
banethi. Závěr festivalu Otevřeno 
obstará ve 23.15 hodin mezinárodní 
kapela CCTV Allstars, jejíž energic-
ká směsice ska, folku, rocku, punku, 
latiny a mnoha dalších směrů slibuje 
jedinečný hudební zážitek. Jak pořa-
datelé upozorňují, v programu ještě 
může dojít ke změnám, časovým 
přesunům, případně k jeho doplnění 
o další účinkující.                            (sk) 

K patnáctému výročí své existen-
ce připravily Severočeské doly a.s. 
výstavu minerálů s názvem Doteky 
neživé přírody. V galerii Špejchar až 
do 13. června představují reprezen-
tativní kolekci nálezů nejen z revíru 
severočeské hnědouhelné pánve, ale 
i exponáty z jiných koutů republiky 
a v případě obrovských ametystových 
geod a dalších drahokamů i ze světa.

Základem expozice jsou sbírky 
geologů SD, ale i několika dalších 
soukromých sběratelů, další exponá-
ty jsou z depozitáře chomutovského 
muzea. Ovšem nejde jen o minerály. 
Součástí výstavy jsou i fosilní otisky 
prehistorických rostlin či živočichů 
nebo přímo jejich zkamenělé pozů-
statky. V části expozice je na mode-

Zkamenělá krása ve Špejcharu
lech dokumentována těžba rašeliny, 
jedna vitrína je věnována vltavínům 
a šperkům z nich vyrobeným. 
Mimořádně zajímavé jsou makro-
fotografie mikrostruktur minerálů 
nebo lakové obtisky jámových 
a stěnových řezů u pískovců či 
jiných nezpevněných hornin. Vý-
sledné preparáty uchovávají tenkou 
vrstvu preparované zeminy, čímž 
nejen trvale dokumentují konkrétní 
přírodní situaci, ale zpravidla se také 
vyznačují vysokou dekorativností. 
Tato unikátní technika, stejně jako 
všechny vystavené acháty, ametys-
ty, křišťály, citríny, růženíny, jaspi-
sy, chalcedony, sádrovce a vltavíny, 
dokazuje, jak mocným kouzelníkem 
a umělcem dokáže příroda být. (sk)

Tradičně velký zájem veřejnosti vy-
volala vernisáž výstavy tří chomu-
tovských výtvarníků Milana Pecáka, 
Vojtěcha Návrata a Martina Zhoufa 
(na snímku zleva). V galerii Lurago 
první z nich prezentuje své obrazy, 
druhý plastiky a třetí grafiku. Znají 
se již od mládí, poprvé spolu pod 
hlavičkou volného sdružení Pro 
Art vystavovali v dnešní Literární 
kavárně SKKS již v roce 1985. Od té 
doby společně čas od času své vý-
tvory představí veřejnosti, přestože 
Martin Zhouf už léta žije a tvoří 
poblíž Prahy. Tentokrát tedy svými 
díly dokrášlili galerii Lurago a jak 
Milan Pecák prozradil, rádi všichni 
tři při instalaci zavzpomínali na 
svou společnou druhou výstavu, 
která v těchto prostorách proběhla 
před dvěma desetiletími. Výstava 
potrvá do 3. června.                    (sk) 

DIVADLODIVADLO

• 24. 5. KOCOUR V BOTÁCH. 24. 5. KOCOUR V BOTÁCH. Pohádka pro děti i rodiče. Kulturní dům na 
Zahradní od 15.00 hod.

• 25. 5. NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ.25. 5. NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ. Divadelní představení kome-
die v režii Jiřího Menzela. Městské divadlo od 19.00 hod.

• 27. 5. ZA PIRÁTSKÝM POKLADEM. 27. 5. ZA PIRÁTSKÝM POKLADEM. Pohádka pro MŠ a ZŠ. Velký sál SKKS 
nebo atrium od 9.30 hod.

KONCERTYKONCERTY

• 29. 5. OLDIES PARTY SE SKUPINOU FONTÁNA. 29. 5. OLDIES PARTY SE SKUPINOU FONTÁNA. Hudba převážně 60. 
a 70. let. Atrium SKKS na Palackého ul. od 17.00 hodin.

• 30. 5. CHOMUTOVSKÝ SKŘIVÁNEK.30. 5. CHOMUTOVSKÝ SKŘIVÁNEK. Okresní soutěž ve zpěvu lidových 
písní. SKKS na Palackého ul. od 9.00 hod.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY

• 20. 5. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU.20. 5. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na 
Zahradní od 17.00 hod.

VÝSTAVYVÝSTAVY

• MALÍŘ GUSTAV ZINDEL. MALÍŘ GUSTAV ZINDEL. Život a dílo významného malíře Krušnohoří. 
Výstava v muzejních prostorách na historické radnici potrvá do 13. 6. 

• DOTEKY NEŽIVÉ PŘÍRODY – VÝSTAVA MINERÁLŮ.DOTEKY NEŽIVÉ PŘÍRODY – VÝSTAVA MINERÁLŮ. Galerie Špejchar, výsta-
va potrvá do 13. 6. 

• MILAN PECÁK – OBRAZY, VOJTĚCH NÁVRAT – PLASTIKA, MARTIN ZHOUF MILAN PECÁK – OBRAZY, VOJTĚCH NÁVRAT – PLASTIKA, MARTIN ZHOUF 
- GRAFIKA.- GRAFIKA. Galerie Lurago, výstava potrvá do 3. 6. 

• NEKONEČNÉ VTEŘINY. NEKONEČNÉ VTEŘINY. Výstava hodin ke 150. výročí narození zakladatele 
firmy Kienzle. Areál jezuitského gymnázia, výstava potrvá do 13. 6. 

• CHOMUTOVSKÁ VÝROČÍ – LIDÉ A UDÁLOSTI V ROCE 9. CHOMUTOVSKÁ VÝROČÍ – LIDÉ A UDÁLOSTI V ROCE 9. Výstava v muzej-
ních prostorách na historické radnici potrvá do 30. 5. 

• JEJÍ VOLBA, MÁ INSPIRACE – KRESBY DAVIDA POHOŘALÉHO.JEJÍ VOLBA, MÁ INSPIRACE – KRESBY DAVIDA POHOŘALÉHO. Výstavní síň 
knihovny, výstava potrvá do 5. 6.

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

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V JIRÁSKOVĚ ULICIDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V JIRÁSKOVĚ ULICI

• 22. 5. KOLOBĚŽKIÁDA.22. 5. KOLOBĚŽKIÁDA. Závody pro nejmenší řidiče, kteří musí absolvovat 
trasu zručnosti, slalom a rychlostní závod. Kategorie MŠ, 1. – 2. třída, 
3. – 4. třída. DDM od 16.00 hodin. Kompletní program na www.ddmcv.cz.

KINAKINA

Kino Oko (začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak). Kino Oko (začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak). 
             20. 5.   MĚSTO EMBER. MĚSTO EMBER. Dobrodružný/fantasy, USA. 
             21. 5.   ARTFILM: ADELHEID. ARTFILM: ADELHEID. Psychologický/válečný. Československo.
             22. 5.   AUSTRÁLIE.AUSTRÁLIE. Romantické drama, USA. 
             23. 5.   RŮŽOVÝ PANTER 2.RŮŽOVÝ PANTER 2. Komedie, USA. Od 17.00 hod.
 23. –   24. 5.   POCHYBY.POCHYBY. Mysteriózní drama, USA. 
             27. 5.   RYCHLÍ A ZBĚSILÍ. RYCHLÍ A ZBĚSILÍ. Akční, USA. 
             28. 5.   HORSKÁ HLÍDKA.HORSKÁ HLÍDKA. Akční drama, Čína, Hong Kong. Od 17.00 hod.
 29. –   30. 5.   HOTEL PRO PSY.HOTEL PRO PSY. Rodinná komedie, USA. V sobotu od 17.00 hod.
 30. –   31. 5.   VÁLKA NEVĚST. VÁLKA NEVĚST. Komedie, USA.
               3. 6.   CHE GUEVARA - REVOLUCE.CHE GUEVARA - REVOLUCE. Válečné drama, USA, Španělsko, Francie.

Bluecoreová skupina X-Left To Die 
se v těchto týdnech veze na vlně 
úspěchu. Chomutovská pětice David 
Weingärtner (zpěv), Roman Knop 
(kytara), Ivan Bubla (kytara), Víťa 
Růžička (baskytara) a Honza Valenta 
(bicí) se dostává do povědomí stále 
většího počtu posluchačů, natočila 
povedený klip, s nímž se měsíc dr-
žela v popředí hitparády hudebního 
pořadu České televize Pětka v Pome-
ranči. A především – natočila první 
oficiální CD s názvem Potešma, kte-
ré slavnostně pokřtila v Kulisárně 
u divadla.

Stafáž křtu dělaly spřízněné 
bandy Bahrrain, Hot Pants a Rattle 
Bucket. Také se setkaly s odezvou 
publika, ale přece jen největší 
podporu zaplněného hlediště měly 
hlavní hvězdy večera. Ty během 
setu odehrály všechny své songy, 
píseň Sexy, která si vydobyla po-
zici neoficiální hymny skupiny, 
hned dvakrát. Při skladbě Go Away 
pomáhal Davidovi přímo na pódiu 
se zpěvem jeden z fanoušků, a to 
tak přesvědčivě, že si vysloužil CD. 
Další nosič letěl do publika poté, co 
ho kapela spolu se svým manaže-
rem Jiřím Knopem, Jiřím Smejkalem 
a zvukovým producentem Ecsonem 
Waldesem při samotném křtu pokro-
pila šampaňským. 

Koncert byl první příležitostí, jak 
si CD, které skupina přirovnává ke 

X-Left To Die pokřtili své první oficiální dítě

svému dítěti, pořídit. „Byli jsme ner-
vózní, dostali jsme ho do rukou jen 
den před křtem,“ prozrazuje Roman. 
„Rodilo se čtyři měsíce,“ zdůrazňu-
je David. „Ale jsme s ním nadmíru 
spokojeni, je na něm to nejlepší, co 
jsme dosud vytvořili, navíc se hodně 
přiblížilo naší vizi ohledně zvuku.“ 
Podivný a „nerockový“, ale marke-
tingově zdařilý název alba Potešma 

David komentuje: „Líbí se nám - je 
to takové nové slovo. Ale nechceme 
prozradit, co znamená - ať si pod 
ním každý představí, co chce. My 
totiž na našich webových stránkách 
www.xlefttodie.cz chceme vyhlásit 
soutěž. Nepředpokládáme, že někdo 
uhodne, jaký význam to slovo má pro 
kapelu, ale kdo bude nejblíž, ten to 
CD dostane.“     (Pokračování na str. 4)

Děkovačka kapely v závěru koncertu v Kulisárně.                                 (foto: sk)

• Poslední květnový víkend bude • Poslední květnový víkend bude 
v zooparku živo.v zooparku živo. V rámci Víkendu 
dětí organizátoři vždy od 10 do 16 
hodin spustí bohatý program, bě-
hem kterého například proběhnou 
křtiny mláděte takina indického 
a různé soutěže, vystoupí voltižní 
družstvo, Beethoven D.C. i orientální 
tanečnice a tak dále.

• Zábavy i poučení se 30. května • Zábavy i poučení se 30. května 
dostane také návštěvníkům skan-dostane také návštěvníkům skan-
zenu Stará Ves.zenu Stará Ves. Slavit se zde bude 
starý křesťanský svátek Letnice, 
a tak zde od 14 do 17 hodin budou 
k vidění ukázky různých původních 
řemesel.

• V parku miniaturních staveb • V parku miniaturních staveb 
v německém Oederanu má nově v německém Oederanu má nově 
Chomutov umístěn model Chomutov umístěn model svého 
divadla, a to v jeho původní podobě 
z roku 1904.

• V bývalém jezuitském gym-• V bývalém jezuitském gym-
náziu připravilo Oblastní muzeum náziu připravilo Oblastní muzeum 
v Chomutově výstavu hodin.v Chomutově výstavu hodin. Upo-
zorňuje na 150. výroční narození 
Jakoba Kienzla, zakladatele někdejší 
proslulé chomutovské firmy Kien-
zle, továrny na hodiny.                  (sk) 

Čerstvě ověnčená dalším Českým 
slavíkem zazpívala Chomutovanům 
v divadle Lucie Bílá. Ve dvouhodino-
vém programu zazněly téměř tři de-
sítky hitů ze všech sólových desek 
i muzikálových rolí.              (foto: sk)

• Středisko kulturních a knihovnických služeb • Středisko kulturních a knihovnických služeb na Palackého ulici připra-
vilo pro návštěvníky knihovny zdarma další službu. Zájemci stačí e-mai-
lem, příp. osobně do příslušného oddělení předat seznam titulů, o které má 
zájem, a v domluveném termínu bude mít knihy připravené k vyzvednutí. 
Dokonce si může vybrat konkrétního knihovníka, který mu má takto po-
sloužit.                                                                                                                        (sk)

Loni diváky v atriu SKKS pobavil soubor Vosto5.                                     (foto: sk)
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ProdejProdej

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

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

• Prodám mikrovlnnou troubu• Prodám mikrovlnnou troubu 
zn. Eta, bílá barva, otočný skleněný 
talíř, výkon 1 100 W. Cena 500 Kč. 
Tel. 732 732 343.

• Prodám satelitní komplet,• Prodám satelitní komplet, 2 roky 
v provozu, nevyužitý, zn. Opentel, 
typ ODS1600CW. Cena dohodou. 
Tel. 776 314 073.

• Prodám kočárek Hauck – Jaguár • Prodám kočárek Hauck – Jaguár 
čtyřkolka.čtyřkolka. Barva lime. Po 1 dítěti, vhod-
ný do terénu. Cena 3 000 Kč. Bližší info 
na tel. 721 729 612.

• Prodám Ford Escort 1,4,• Prodám Ford Escort 1,4, r. v. 1995, 
najeto 87 000 km, STK 11/2010, alu 
kola, el. ovládání oken – slušná výba-
va. Cena dohodou – spěchá – sleva! 
Tel. 725 059 166.

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

• Prodám Proton 413 GLSi, • Prodám Proton 413 GLSi, r. v. 1996, 
najeto 137 000 km, STK 6/2010, slušný 
stav. Cena 15 000 Kč. Tel. 602 173 418.

• Prodám garáž v osob. vl. na Písečné• Prodám garáž v osob. vl. na Písečné 
– Jirkov. Je suchá, dobře zajištěná, bez 
elektřiny. Cena 125 000 Kč. Stěhování. 
Tel. 728 551 819.

• Prodám el. bojler • Prodám el. bojler na 100 l vody, 
nový, orig. karton, uložený v suchu. Stál 
3 600 Kč, nyní 2 500 Kč. Po domluvě do-
vezu k vám. Perštejn. Tel. 728 551 819.

• Prodám elektrickou sekačku• Prodám elektrickou sekačku na trá-
vu za 900 Kč. Po dohodě dovezu k vám. 
Chomutov. Tel. 728 551 819.

• Prodám za dobrou cenu oblečení• Prodám za dobrou cenu oblečení po 
holčičce 0 – 2 roky, některé neutrální, 
vhodné i pro chlapečka. V dobrém sta-
vu, vše made in USA. Tel. 773 652 703.

• Prodám postýlku,• Prodám postýlku, masiv, přírod-
ní dřevo, s úložným prostorem, dvě 
polohy matrace, boční strana staho-
vací, na kolečkách. Cena 2 000 Kč. 
Tel. 773 652 703.

• Prodám dětskou vaničku,• Prodám dětskou vaničku, barva 
zelenkavá, cena 100 Kč, chodítko – le-
hátko 2v1 za 300 Kč, kočárek golfky zn. 
Baby-trend, černo-stříbrné, cena 800 Kč. 
Tel. 773 652 703.

• Prodám sedačku na jídlo• Prodám sedačku na jídlo zn. Peg-pe-
rego, po jednom dítěti, v dobrém stavu, 
barva bílá + černá kůže, cena 700 Kč. 
Tel. 773 652 703.

• Prodám košík pro novorozeně, • Prodám košík pro novorozeně, nový, 
barva bílá s medvídky, na kolečkách, 
s úložným prostorem, cena 1 000 Kč.
 Košík proutěný, zelenkavý, cena 700 Kč. 
Tel. 773 652 703.

• Prodám dětského houpacího koně,• Prodám dětského houpacího koně, 
hnědý, plyšový, cena 300 Kč, dále hračky 
od 10 Kč. Vše po jednom dítěti, v dobrém 
stavu. Tel. 773 652 703.

• Prodám pultový mrazák• Prodám pultový mrazák zn. West-
frost. Míry: v 83, š 85, h 65 cm. Cena 
800 Kč. Tel. 605 250 472.

• Prodám lednici s mrazákem• Prodám lednici s mrazákem 
zn. Ardo, výška 120 cm, za 850 Kč. 
Tel. 731 728 176.

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

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

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

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

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

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

• Prodám novou posilovací věž• Prodám novou posilovací věž 
SA 005. Dále větší množství elektronic-
kých součástek – zdroje, trafa, měřáky 
a další. Tel. 721 388 297.

• Prodám větší množství kojenec-• Prodám větší množství kojenec-
kého oblečení, kého oblečení, velmi zachovalé, levně. 
Dále karnevalové oblečky. Vše dívčí. 
Tel. 606 478 196.

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

• Prodám levně starší urnový pomník • Prodám levně starší urnový pomník 
v urnovém háji na hřbitově v CV. Ihned 
volný, cena dohodou. Tel. 721 038 042.

• Prodám garáž• Prodám garáž v osobním vlastnictví 
na Spořické ulici. Tel. 603 979 986.

• Prodám pěknou moderní sedací sou-• Prodám pěknou moderní sedací sou-
pravu, pravu, modrý mikroplyš kombinovaný se 
dřevem, rozkládací gauč + dvojsedačka 
+ křeslo. Děláno na zakázku. PC 38 000, 
nyní 15 000 Kč. Tel. 603 979 986.

• Prodám bílý rohový sprchový kout• Prodám bílý rohový sprchový kout 
90x90 cm za 1 500 Kč. Tel. 602 435 616.

• Prodám malou ledničku Sam-• Prodám malou ledničku Sam-
sung,sung, objem cca 90 litrů, stáří 4 roky, 
ve výborném stavu, cena 2 000 Kč. 
Tel. 733 156 328.

BydleníBydlení

• Prodám byt v os.vlastnictví 1+2 • Prodám byt v os.vlastnictví 1+2 
velký na sídlišti Březenecká, nová okna, 
fasáda. Tel. 605 315 548

• Prodám byt v os. vlastnictví 1+1• Prodám byt v os. vlastnictví 1+1 
v ul. Dřínovská. Tel. 723 466 676

• Prodáme byt 3+1• Prodáme byt 3+1 v Hutnické ul., 
5. patro, po celkové rekonstrukci, cena 
1 150 000 Kč, dohoda možná. Kontakt: 
byt43001@klikni.cz. 

• Prodám garsonku• Prodám garsonku v OV v Chomuto-
vě, s balkonem, plast. okno, sklep. Horní 
Ves. Tel. 606 323 822.

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

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

• Prodám tři stavební parcely• Prodám tři stavební parcely ve Spo-
řicích. Tel. 724 657 421.

• Vyměním zrekonstruovaný druž-• Vyměním zrekonstruovaný druž-
stevní byt 2+1stevní byt 2+1 v Chomutově, ul. Skalko-
vá za družstevní byt 3+1 v Chomutově. 
Tel. 603 737 319.

• Pronajmu byt 1+1 • Pronajmu byt 1+1 na Zahradní, ul. 
Růžová, přízemí. Velmi čisté prostře-
dí, slušní sousedé, MHD 100 m, volný 
ihned. Tel. 608 271 171.

• Prodám velkou slunnou garsonku• Prodám velkou slunnou garsonku 
na Březenecké. Nové žaluzie, balkon, 
sklep. Tel. 602 651 780.

• Prodám družstevní byt 3+1+L• Prodám družstevní byt 3+1+L na 
Zahradní, 6. patro, po rekonstrukci 
zateplený dům, plast. okna, úžasný vý-
hled, velké parkoviště. Cena 840 000 Kč. 
Tel. 728 551 819.

• Prodám byt v OV 3+1+L• Prodám byt v OV 3+1+L v Kyjické 
ul. u lesoparku. Cena 730 000 Kč, RK 
nevolat. Tel. 731 639 560.

• Nabízím nájemní smlouvu • Nabízím nájemní smlouvu na byt 
2+1 v Jirkově, ul. K. H. Máchy v centru 
Ervěnic. Byt v druhém nadzemním pod-
laží, cca 55 m2, za 6 100 Kč měsíčně. 
Tato částka zahrnuje fond oprav, zá-
lohy na společnou elektřinu, na teplou 
a studenou vodu, na topení. Byt je slun-
ný, pěkný, na dobrém místě s možností 
kulturního parkování. Byt bude po kom-
pletní rekonstrukci (elektřina, plastová 
okna, koupelna, kuchyň, voda, odpady). 
Požaduji slušné české nájemníky, kteří 
mohou doložit, že pracují, měli by mít 
smysl pro čistotu a pořádek. Nutná kau-
ce 50 000 Kč, při odchodu vratná. Byt je 
volný ihned. Tel. 606 101 323.

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

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

• Hledáme pro německé klienty • Hledáme pro německé klienty dům 
v okolí Chomutova. Tel. 724 657 421.

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

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

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

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

• Prodám byt větší 1+1, • Prodám byt větší 1+1, Jirkov, ul. SNP, 
zateplený, plast. okna, zděné jádro, kam. 
systém, čistý vchod. Cena k jednání 
300 000 Kč. Tel. 607 646 099.

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

• Prodám chalupu 2 x 2+1• Prodám chalupu 2 x 2+1 vč. zařízení 
ve Vejprtech. Vhodné i k trvalému bydle-
ní. Tel. 725 223 006.

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

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

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

• Prodám byt v osobním• Prodám byt v osobním vlastnictví 
3+1+2 lodžie – 1 zasklená, ul. Březenec-
ká – experiment. Plastová okna, zatep-
lený, se zařízením. Cena dohodou, RK 
nevolat. Tel. 720 573 267.

• Pronajmu byt 2+kk v CV,• Pronajmu byt 2+kk v CV, v blízkosti 
nemocnice. Částečně zařízený, možno 
ihned. Nájem 9 000 Kč včetně poplatků 
+ kauce. Tel. 737 410 320.

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

• Zájemci z Holandska• Zájemci z Holandska koupí dům 
v Chomutově nebo Krušných horách. 
Tel. 721 992 567.

• Mladá rodina koupí byt• Mladá rodina koupí byt v Chomuto-
vě nebo v Jirkově. Tel. 724 657 425.

• Prodám byt 4+1• Prodám byt 4+1 s balkonem a garáží 
v Albrechticích nad Vltavou, okr. Písek. 
Za 750 000 Kč. Cyklistika, rybaření, tu-
ristika. Tel. 739 281 828, po 18. hod. 

• Prodám byt v OV 2+1• Prodám byt v OV 2+1 s balkonem v 
CV, ul. Václavská. Dům zateplen, plasto-
vá okna, parkety. Pěkné prostředí. Cena 
600 000 Kč, při rychlém jednání sleva. 
Tel. 604 762 404.

• Prodám byt 3+1• Prodám byt 3+1 (70 m2) v os. vlast-
nictví v CV, Havlíčkova ul., 10. patro, po 
částečné rekonstrukci, klidná lokalita. 
Cena 950 000 Kč. Tel. 731 185 746. 

OstatníOstatní

• Hledám partu nebo firmu• Hledám partu nebo firmu k opravě 
terasy 37 m2, vybourání, izolace, klempí-
řina. Tel. 732 744 017.

• Muž 48 let • Muž 48 let s vyřešenou minulos-
tí hledá ženu SŠ – VŠ, štíhlou, kolem 
40 let. Jsem pohodový a rád chalupařím. 
Tel. 6007 814 091, i SMS.

• Hledám pronájem zahrádky• Hledám pronájem zahrádky na Cho-
mutovsku. Tel. 603 737 319.

• Naučím na počítači • Naučím na počítači a doučím před-
měty základní školy. Vybavení není 
potřeba. Tel. 721 251 644.

• Pronajmu garáž • Pronajmu garáž na Zadních 
Vinohradech za 1 000 Kč měsíčně. 
Tel. 736 275 303.

• Hledá se taneční partner• Hledá se taneční partner na latin-
skoamerické tance ve věku od 15 do 
25 let. TŠ Stardance v Chomutově. 
Tel. 605 325 764.

• Hledám spolubydlící • Hledám spolubydlící do bytu 
3+1 v Chomutově. Nájemné 4 000 
Kč včetně energií + kauce 8 000 Kč. 
Tel. 731 648 267.

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

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

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

• Pronajmu chatu na Svahové • Pronajmu chatu na Svahové až 
pro deset osob, víkend 3 500, týden 
6 500 Kč. Lyže, běžky, procházky. 
Tel. 723 546 456, e-mail bclenkahorniko-
va@seznam.cz.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍOZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Magistrát města ChomutovaMagistrát města Chomutova

tajemník MMCH vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. 
výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
s místem výkonu práce Statutární město Chomutov.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 
• Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně 

fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České repub-
lice trvalý pobyt, 

• dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
• ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správ-

ních činností stanovené zvláštními právními předpisy,
• splnění dalších předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb.

Další požadavky:Další požadavky:
• Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na jednu z oblastí: sociální 

práce, sociální politika, sociální pedagogika, sociální péče a speciál-
ní pedagogika. 

Výhodou:Výhodou:
• Zkušenosti s řízením zaměstnanců,
• praxe v sociální oblasti,
• flexibilita, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost 

v rozhodování,
• organizační, řídící a komunikační schopnosti,
• aktivní znalost práce na PC (MS Office, Windows, Excel, Internet),
• zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení,
• řidičský průkaz skupiny B. 

Písemná přihláška musí obsahovat:Písemná přihláška musí obsahovat:
• Jméno, příjmení a titul uchazeče,
• datum a místo narození, státní příslušnost,
• místo trvalého pobytu,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, 

jde-li o cizího státního občana,
• datum a podpis zájemce.

Výčet požadovaných dokladů k přihlášce: Výčet požadovaných dokladů k přihlášce: 
• Profesní životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, odborné 

znalosti a dovednosti,
• ověřená kopie nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne 

starší než 3 měsíce, 
• ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost,
• čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.
Platové zařazení: Platové zařazení: 12. pl. třída podle nař. vlády č. 564/2006 Sb., o plato-
vých poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném 
znění.

Předpokládaný nástup:Předpokládaný nástup: dle dohody
Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené a označené obálce 

„Neotvírat - výběrové řízení - vedoucí OSVaZ“ zašlete do 30. května 2009 
na adresu Magistrát města Chomutova, kancelář tajemníka, Zborovská 
4602, 430 28 Chomutov nebo doručte osobně v téže lhůtě do podatelny 
Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

Navštivte naše internetové stránky www.chomutov-mesto.cz

(Dokončení ze str. 3)
Co se týká dalších aktivit, mají 

X-Left To Die také jasno. Vyzvednou 
si poslední výhru za vítězství v Čes-
ké rockové lize a natočí videoklip 
v hodnotě sto tisíc korun. V létě budou 
vystupovat na festivalech, mimo jiné 
se 1. srpna představí na Kamenčáku 
2009. V listopadu hodlají vyrazit na 
miniturné a tím podle vlastních slov 
„zakončit celý ten humbuk okolo Po-
tešma“. A protože železo se má kout, 
dokud je žhavé, bude následovat prá-
ce na dalším CD, které by rádi nahráli 
na jaře příštího roku.                        (sk)

X-Left To Die pokřtili 
své první oficiální dítě
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Nepropásněte dotační BOOM!

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

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

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

Zavolejte a ušetříte!

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

www.stomix.cz

rok správy
My Vám nabízíme

ZDARMA!
+ jednu revizi plynu a elektro také ZDARMA!

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

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

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

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

Víte, že platíte 
každý měsíc za správu 

Vašeho bytu v rámci 
společenství vlastníkůjednotek?

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

• Poděkování:• Poděkování: Sjednocená organi-
zace nevidomých a slabozrakých ČR 
a Středisko integračních aktivit Cho-
mutov touto cestou velice děkují pro-
jekční a inženýrské kanceláři SM – 
PROJEKT spol. s r. o., Ing. M. Steňkovi 
za darování PC a tiskárny Oblastní 
odbočce v Chomutově. Za Středisko 
integračních aktivit a Oblastní od-
bočku W. Fuková a M. Kolesárová.
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Statutární město Chomutov pravidelně vydává měsíční kalendář Statutární město Chomutov pravidelně vydává měsíční kalendář 
kulturních, společenských a sportovních akcí na území města. kulturních, společenských a sportovních akcí na území města. Zá-
jemci o propagaci své akce v tomto kalendáři mohou vždy do 15. dne 
v měsíci předat informace o akci na následující měsíc na his-
torické radnici Silvii Škubové (kancelář č. 29) nebo poštou na 

adresu: Statutární město Chomutov – Odbor kancelář primátorky, k rukám 
Silvie Škubové, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, případně elektronicky 
na s.skubova@chomutov–mesto.cz. Podmínkou je uvedení názvu akce 
(stručný popis), datum, hodina a místo konání a také telefonický kontakt 
na organizátory.  

ČtrnáctideČtrnáctideník pro občany statutárního ník pro občany statutárního 
města Cho mu to va.města Cho mu to va.

Vydavatel: Vydavatel: 
Magistrát města Chomutova. Vy chá zí 
vždy prv ní a třetí středu v měsíci. 
V červenci a srpnu pouze první středu 
v měsíci. Zdar ma do kaž dé domácnosti 
v nákladu 22 300 kusů.

Povoleno: Povoleno: 
Okresním úřadem v Chomutově, re fe rá-
tem kultury pod čj. 4/1995.

Redakce: Redakce: 
Stanislav Král, Tomáš Branda

Redakční rada:Redakční rada:
Ing. Theodor Sojka, Mgr. Pavel Markvart, 
Ing. Jan Mareš 

Sídlo redakce: Sídlo redakce: 
MM Cho mu tova, radnice nám. 1. máje, 
tel.: 474 637 433, 474 637 444, 
fax: 474 637 432.
E–mail: s.kral@chomutov–mesto.cz
t.branda@chomutov-mesto.cz

Tiskne: Tiskne: 
Tiskárna AKORD Chomutov, s.r.o.

Distribuce: Distribuce: Česká pošta, st. p.
Nevyžádané příspěvky a fo to gra fie se ne-
vra ce jí. Zve řej ně né pří spěv ky ne mu se jí být 
shod né s názorem re dak ce. Za ob sa ho vou 
strán ku článků od po ví da jí autoři. 

Chomutovské noviny

Do nové herny Baníku Březenec-
ká v krytu CO na sídlišti Zahradní 
se sjelo 88 stolních tenistů z celé 
ČR, aby potřetí bojovalo O pohár 
primátorky města Chomutova. Akce 
tak posílila svou pozici největšího 
tuzemského turnaje ve stolním 
tenisu.

Mezi účastníky byli zástupci 
všech českých soutěží, od 1. ligy 
po okresní přebory, tři z účastníků 
hrají v Německu, jeden v Rakousku. 
Unikátní je systém turnaje, podle 
kterého hráč z výkonnostně vyšší 
poloviny startovního pole k sobě 
dostane nalosovaného hráče z ně-
které nižší soutěže. Jejich výsledky 
se pak započítávají společně.

Turnaj ráno zahájila právě primá-
torka Ivana Řápková, pod jejíž patro-
nací turnaj proběhl. Mezi účastníky 
se zařadili také náměstek primátorky 
Jan Řehák a tajemník magistrátu The-
odor Sojka, ani jeden z nich se však 
v popředí neumístil. Lépe si vedla 
další zástupkyně magistrátu Kamila 
Faiglová, která spolu s Hofmannem 
st. obsadila osmou příčku. Z dvanác-
tihodinového maratonu zápasů ve 
skupinách a následně ve vyřazovací 
části nakonec vítězně vyšli Michal 
Sklenář (Slavoj Ústí n. L.) a František 
Lorenc (OÚ Libořice), druhý skončil 
chomutovský odchovanec Milan 
Veselý (El Niňo Praha) se Zdeňkem 
Vukliševičem st. (Spartak Lubenec). 
Třetí místo obsadili zástupci pořá-
dajícího klubu Milan Bořík a Karel 
Žižka, těsně pod stupni vítězů skon-
čili Petr Svrček (Chemička Ústí n. L.) 

Z dvanáctihodinového maratonu zápasů vyšli vítězně ústecký Sklenář s libořickým Lorencem

O pohár bojovalo osmdesát osm hráčů

a Jaroslav Čenkovič (Mondi Štětí). 
Ceny nejlepším a putovní pohár 
vítězům předal náměstek primátora 
Jan Řehák, soutěž řídil předseda 
Krajského svazu stolního tenisu 
a mezinárodní rozhodčí Ladislav 
Zajíček. Kompletní výsledkový servis 
a fotogalerie z akce jsou k dispozici 
na www.stbrezenecka.cz.                (sk) 

V „bratrovražedném“ souboji se 
utkali kolegové z magistrátu Theo-
dor Sojka a Kamila Faiglová.

Primátorka Ivana Řápková nové 
sportoviště otevřela a řediteli turna-
je Antonínu Strejcovskému předala 
pohár pro vítěze.                             (sk)

Už potřinácté se v Městské spor-
tovní hale konala Velká cena Cho-
mutova v zápase kadetů (16 a 17 let) 
a juniorů (18, 19 a 20 let). Zúčastni-
lo se jí 126 zápasníků, rekordní byl 
zájem ze zahraničí, odkud dorazily 
reprezentace Rakouska, Běloruska, 
Chorvatska, Moldávie, Polska, Švéd-
ska a dva německé klubové celky.

Kvalitní konkurenci jim tvořili 
zápasníci z dvanácti českých klubů, 
především ale borci pořádajícího 
ASK VALZAP Chomutov. Ti vyhráli 
kadetskou kategorii před reprezen-
tačními týmy Rakouska a Běloruska, 
a přestože v juniorské skončili až 
osmí, v součtu obou kategorií jim to 
stačilo na první místo. V juniorské 
kategorii se z Chomutova na stupně 
vítězů nedostal nikdo, zato v kadet-
ské byli medailisté hned tři. Nikolas 
Šarkézy vybojoval stříbro, Lukáš 
Holub a Tomáš Zatloukal získali 
bronz. Velkou cenou setkání zápas-
nického mládí neskončilo, Švédové, 
Bělorusové, Moldavané a někteří 
z českých reprezentantů v Chomu-

Zápasníci prokazují kvalitu 
i v mezinárodní konkurenci

tově spolu s domácími borci zůstali 
na týdenním tréninkovém kempu. 
„Potvrzuje se, že nejlepší závodníky 
momentálně máme v kadetech. U ju-
niorů se potýkáme s generační ob-
měnou, starší kluci přešli do mužů. 
Přesto to u nás s mládeží vypadá 
dobře,“ hodnotil jednatel chomu-
tovského klubu Oldřich Dvořák. Jak 
dodal, chomutovští kadeti se vytáhli 
už na předešlém mistrovství repub-
liky, kde Michal Prát, Tomáš Ďuriš 
a Stefan Compel získali zlato, Tomáš 
Zatloukal stříbro a Nikolas Šarkézy 
s Michalem Kučerou bronz. V klu-
bovém hodnocení z toho bylo jasné 
prvenství.

Junioři a žáci měli svůj republi-
kový šampionát až po Velké ceně, 
a také si nevedli špatně. Mezi ju-
niory vybojovali Dominik Morocz 
a Joakim Öfverman zlato, stejně 
jako mezi žáky Martin Prát a Pavel 
Peterka. Michal Kučera přidal stříbro 
a Karel Chinorai bronz. Jak junioři, 
tak žáci skončili v klubovém hodno-
cení třetí.                                           (sk)

Letošní Světový pohár PWA World 
tour ve windsurfingu byl zahájen zá-
vodem na rakouském jezeře Neusied-
lersee. Ve startovním poli 66 závod-
níků z 27 států byl i chomutovský 
surfař Tomáš Malina. Ten na místo 
dorazil den předem, čehož využil 
na přípravu náčiní a lehký trénink 
na vodě. Vítr byl příznivý pouhé 
první dva dny, a tak byly odjety čty-
ři eliminace, z nichž vítězně vyšel 
Angličan Ross Williams, druhý dojel 
několikanásobný mistr světa Antoi-
ne Albeau z Francie a třetí skončil 
Argentinec Gonzalo Costa Hoevel. 
Tomáš Malina (na snímku) obsadil 
celkové 26. místo, když po prvním 
dni okupoval takřka vysněnou 
15. příčku. „Jsem spokojený. Je to 
vynikající vstup do letošní PWA tour 
a doufám, že v podobném duchu 
bude probíhat celá sezona,“ prohlá-
sil po závodě.           (sk, foto: carter)

ZADÁNÍ  nového ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOMUTOVAZADÁNÍ  nového ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOMUTOVA
Zadání nového Územního plánu Chomutova je veřejně vystaveno v hale 
Magistrátu města Chomutova v ulici Zborovská od 6. 5. 2009 do 5. 6. 2009.od 6. 5. 2009 do 5. 6. 2009. 
Dále je tato dokumentace přístupna na internetové úřední desce 
a v dokumentech odboru rozvoje, investic a majetku města, také je uložena 
k nahlédnutí v kanceláři č. 29A v budově historické radnice magistrátu na 
náměstí 1. máje. Kontaktní osobou je  Ing. Petříková na telelefonním čísle 
474 637 427 (e-mail: l.petrikova@chomutov-mesto.cz).
V této lhůtě, tj. do 5. 6. 2009, může každý uplatnit své připomínky V této lhůtě, tj. do 5. 6. 2009, může každý uplatnit své připomínky 
k zadání.k zadání.

Bojovníci z Tiger Relax Clubu 
Chomutov se zúčastnili Mistrov-
ství České republiky v jiu–jitsu 
v Kladně. Dvanáct výborně připra-
vených členů chomutovského týmu 
změřilo síly se soupeři v disciplíně 
technické - kata a ve volných bojích 
- fighting, grappling. Utkali se při-
tom se zástupci různých bojových 
stylů, jako jsou karate, judo, wado-
-ryu, jiu-jitsu, valetudo, MMA, street 
fighting. Nakonec se tříčlenné týmy 
utkaly o Putovní pohár primátora 
města Kladna a i tentokrát se uká-
zaly kvality chomutovských závod-
níků, kteří zvítězili v obou katego-
riích. Reprezentanti chomutovského 
allkampf-jitsu si tak domů odvezli 
celkem pět zlatých medailí, čtyři 
stříbrné a šest bronzových, k tomu 
dva velké putovní poháry. 

Bojovníci Tiger Relax Clubu přivezli 
z mistrovství ČR medaile a poháry

Výsledky chomutovských borců: Výsledky chomutovských borců: 
Tomáš Petrů - 2. místo fighting 
muži; Jaroslav Novotný - 1. místo 
grappling muži; Tomáš Pohorelec 
- 1. místo fighting junioři, 3. místo 
grappling junioři; Tomáš Nguyen Sy 
- 1. místo fighting junioři; Kateřina 
Pacáková - 3. místo grappling juni-
orky; Veronika Pecáková - 3. místo 
fighting juniorky; Viktor Procházka 
- 2. místo fighting muži, 2. místo 
kata, 3. místo grappling muži; Jan 
Michanek - 1. místo kata; 2. místo 
fighting muži, 3. místo grappling 
muži; Pavel Mráz - 3. místo figh-
ting muži; Tomáš Hrnčál - 1. místo 
fighting muži; Ellite team (1. místo) 
- Jan Michanek, Tomáš Hrnčál, Pavel 
Mráz; Kadeti team (1. místo) - Ka-
teřina Pacáková, Tomáš Pohorelec, 
Jaroslav Novotný.                       (kapa)

Jezdecký klub PZOO spolu s Pod-
krušnohorským zooparkem Chomu-
tov uspořádaly Májové parkurové 
závody. Po oficiálním zahájení, 
kterého se zúčastnila hejtmanka 
Ústeckého kraje Jana Vaňhová spolu 
s ředitelkou zooparku Ivetou Raba-
sovou, bylo pro diváky připraveno 
exhibiční vystoupení voltižního 
družstva JK PZOO.

Samotné parkurové závody pro-
běhly ve třech stupních. Ve dvou 
z nich se představili i domácí zá-
vodníci. Ve stupni Z obsadila Tereza 
Bláhová s koněm Chantal 1 čtvrté 

Chomutovští jezdci skončili pod stupni vítězů
místo, jen o příčku níž skončil Mar-
tin Pochman s koněm Logik 2. Ve 
stupni ZL patřilo desáté místo Kris-
týně Nechalové s koněm Lea 2.

Z výsledkové listiny – stupeň ZZ výsledkové listiny – stupeň Z 
(24 soutěžících): 1. místo – Michaela 
Miňovská s koněm Dálen (TJ Bořeň 
Svinčice), 2. místo – Jaromír Palus-
ka s koněm Baldino (Stáj Paluska), 
3. místo – Nikola Vitulová s koněm 
Vandalio (TJ Bořeň Svinčice); stupeň stupeň 
ZLZL (33 soutěžících): 1. místo – Šárka 
Dardová s koněm Sharon (Pegas Dě-
poltovice), 2. místo – Pavlína Bjeli-
ková s koněm Magie 1 (JK Exkalibur 

Veltěže), 3. místo – Jaromír Paluska 
s koněm Baldino (Stáj Paluska); 
stupeň Lstupeň L (17 soutěžících): 1. místo 
– Jana Lahodná s koněm Lady (Pegas 
Děpoltovice), 2. místo – Iveta Stud-
ničková s koněm Aragon 2 (Slzavé 
údolí), 3. místo – Anita Bačkovská 
s koněm Misty (JK Větrný ranč Rych-
nov).                                             (op, sk)

Překážku překonávají zástupci chomutovského klubu Martin Pochman 
s koněm Logik 2.                                                                                      (foto: kapr)

Desáté kolo mládežnické ligy v boxu proběhlo v Děčíně.Desáté kolo mládežnické ligy v boxu proběhlo v Děčíně. V součtu ka-
detské a juniorské kategorie obsadili boxeři VEKIBOXu Chomutov druhé 
místo, Jan Kováč byl vyhlášen nejtechničtějším borcem kola.

Průběžné pořadí ligy – kadeti:Průběžné pořadí ligy – kadeti: 1. BK Baník Most 67 b., 2. OS VEKIBOX 2. OS VEKIBOX 
Chomutov 52 b.,Chomutov 52 b., 3. SKP Sever + Barkas Ústí nad Labem 43 b.; junioři: junioři: 
1. OS VEKIBOX Chomutov 59 b.,1. OS VEKIBOX Chomutov 59 b., 2. SKP Sever + Barkas Ústí nad Labem 
47 b., 3. Iron BK Rádlo Jablonec nad Nisou 41 b. Příští kolo proběhne 
23. května v Liberci.  (sk)


