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Rada statutárního města Chomutova vyhlašuje 
konkurzní řízení na obsazení 
pracovního místa ředitele/ředitelky
nově zřizované příspěvkové organizace Středisko volného času 
Domeček Chomutov, příspěvková organizace.
Úplné znění oznámení na www.chomutov-mesto.cz,  
kontakt pro informace: Ing. Vladimíra BOCIANOVÁ, v.bocianova@chomutov-mesto.cz, tel.: 474 637 489, 
termín pro podání přihlášek: do 30. května 2014 do 12 hodin.

www.chomutov-mesto.cz

konkurzní řízení

Firma JorArt-CZ s.r.o.

nabízí zajímavou, tvůrčí domácí práci.

Vhodné jako přivýdělek.
Práce s barvou a ředidlem
- malování cínových figurek.
Jsme solidní firma a působíme 
na trhu 20 let. Požadujeme spolehlivost,
zručnost v jemné dekorační práci,
umění a cit pro barvu a detail.
Práce je časově náročná.

V případě zájmu prosím kontaktujte Hanu Přívarovou
tel.: 777 930 462 , pevná linka: 351 151 339 
e-mail: hanka.p@mybox.cz

KOUPELNY
Kompletní rekonstrukce koupelen na klíč

Euro koupelny, Kosmova 4721 (areál autoškoly Omega), Tel.: 474 626 191, 777 233 131
www.eurokoupelny.cz Otevírací doba PO-PÁ 8:00-17:00

Sleva 20% na kompletní sortiment
platí do konce května

Poskytujeme 5 let záruku 
na provedené práce

Zhotovíme Vám ZDARMA 
grafický 3D návrh

Prodej koupelnového vybavení

UPC_399_CHOMUTOV_188x130.indd   1 02.05.14   13:55
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22. 5.
setkání vedení města s občany 
na radnici od 16 hodin

31. 5.
farmářský trh  
na náměstí 1. máje  
od 8 do 12 hodin

1. 6.
ROZA: Róza slaví Den dětí 
v Hřebíkárně

14. 6.
farmářský trh  
na náměstí 1. máje  
od 8 do 12 hodin

16. 6.
zasedání zastupitelstva města 
na radnici od 14.30 hodin

ZapIšTe SI 
dO dIáře

preMIÉr NaVšTíVIl 
CHOMUTOV  
Předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka společně 
s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem navštívil v pátek 
Chomutov. Kromě radnice jim primátor Jan Mareš ukázal centrum 
města a nově vybudovaný sportovně-společenský areál na Zadních 
Vinohradech.

 téma
 4 KaMíNeK dáVá 

rOdINáM I MladýM 
NadějI 
Pomáhají všem lidem bez roz-
dílu, nikdy nikoho neodmíta-
jí. Naopak nabízejí lidský pří-
stup, pochopení a konkrétní 
rady. Kdo? Pracovníci Sociální-
ho centra Kamínek. 

 aktuality
 6 dO KONCe KVěTNa 

MůžeTe přIjíT 
S NápadeM
Radnice aktualizuje Rámcovou 
strategii rozvoje města, a proto 
vy zvala občany ke spolupráci. 
Ti se mo hou za pomoci 
jednoduchého for muláře 
podělit o své nápady.

 aktuality
 7 MěSTO CHCe OTeVříT 

páTOU přípraVNOU 
TřídU
Další přípravnou třídu při 
základní škole v ulici 17. listo-
padu chce město otevřít od 
příštího školního roku. Záměr 
již schválili radní, nyní ho ještě 
musí odsouhlasit kraj.

 rozhovor
 8 dáMa, KTerá Může 

NaHlížeT Za OpONU
Chomutovské divadlo nabízí 
tvorbu profesionálních 
i amatérských divadelních 
souborů. O jeho zákulisí 
a osobních zkušenostech jsme 
si povídali s Marií Hipskou.

 kultura
 9 raZ, dVa, TřI a Ve 

špejCHarU je NOVá 
ZajíMaVá VýSTaVa 
Do třetice všeho dobrého, řekla 
si zřejmě trojice umělců Aleš 
Knotek, Karel Peřina a Jaromír 
Másler a při pravila společnou 
výstavu.

 sport
 10 TřI TýMY leVHarTů 

Na MČr, STarší 
MINIžáKYNě páTÉ
Vzestup výkonnosti cho-
mu tov ské basketbalové 
mládeže byl tento mě síc 
korunován účastí tří družstev 
na mistrovstvích republiky.

 školy
 12 šKOlY Z CelÉHO 

Kraje HledalY 
NejlepšíHO CYKlISTU
O titul mladého cyklisty se 
utkali žáci druhého stupně 
základních škol z Chomutova 
i okolí. Soutěž se uskutečnila 
na dopravním hřišti v Kadani.

pOdpOřTe Mě
Podpořte vašeho oblíbence 
chovaného v zooparku částkou 
od 300 Kč ročně. Vybrat si můžete 
ze seznamu zvířat na webových 
stránkách www.zoopark.cz. 

Vybíráme pro vás koně převal-
ského, který je jediný žijící předek 
našeho zdomácnělého koně. Dnes 
je k vidění téměř pouze v zoologic-
kých zahradách. V Chomutově se 
s ním setkáte ve výbězích Eurosafari.
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Pomáhají všem lidem bez rozdílu, nikdy nikoho neodmítají. Naopak nabízejí lidský přístup, pochopení 
a konkrétní rady. Kdo? Pracovníci Sociálního centra Kamínek. „Prostřednictvím projektu Kamínek město 
pomáhá svým obyvatelům v kritických životních situacích, ale také jim nabízí prevenci před možnými problémy 
v rodině, gamblerstvím, dluhy, závislostmi či zahálčivým životem,“ uvedl primátor Jan Mareš. Podmínka pro 
nově příchozí je jediná – své problémy musejí chtít řešit.

Kamínek funguje od září loň-
ského roku, z budovy bývalého 
ústavu soci ál ní péče vzniklo rozsáh-
lou rekonstrukcí centrum, ve kte-
rém na začátku příběhu klienta není 
nouze o slzy bezradnosti, ale ani 
o nadějné úsměvy po několika ná-
vštěvách. „Kamínek pomáhá rodi-
nám s dětmi, které mají dluhy, pro-
blémy s výchovou dětí, partnerské 
potíže a mnoho dalších nesnází,“ řekl 
náměstek primátora Martin Klouda.

Přestože je centrum určené pře-
devším rodinám s dětmi, zvonek 
u dveří může stisknout každý. Ať má 
dluhy, problémy s potomky, se vzta-
hem nebo mu život přichystal jiné 
těžko řešitelné nástrahy. „Nikoho 
jsme nikdy neodmítli, pokud s kli-
entem nemůžeme pracovat my, po-
radíme mu, na jakou instituci se ob-
rátit. Každý u nás najde radu, na-
směrujeme ho správným směrem,“ 
uvedla vedoucí sociálního centra 
Jana Hronová.

Kamínek má dvě části. Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(SAS) jsou určeny pro dospělé kli-
enty a jejich nezletilé potomky. Ní

zko  pra  ho  vé zařízení pro děti a mlá-
dež (NZDM) mohou navštěvovat 
mladist ví mezi patnácti a šestadva-
ceti lety.

probouzejí rodiny 
k novému životu

Název sociálně aktivizační služby 
zní možná jako složitý pojem, ale má 
v podstatě jednoduchý obsah. V ro-
dině, která má jakýkoliv problém, 
zvětšit snahu o jeho řešení, ukázat jak 
na to a v počátku rodině konkrétně 
pomoci. Může jít o složité problémy 
s gamblerstvím, domácím násilím, ale 
i každodenní, pro někoho až titěrné, 
potíže. Například jak zvládat chod 
domácnosti, úklid, praní prádla, va-
ření pro děti. Když se tyto běžné čin-
nosti v rodině nedějí, může to skončit 
odebráním dětí. Někdy je těžké i udr-
žet na uzdě rodinný rozpočet. Jsou ro-
diny, které toto absolutně nezvládají. 
„Učíme je určit si priority. Například 
že koupit basu piva, když děti nemají 
pomůcky do školy, není správné. Že 
si mají dát na stranu peníze na bydlení 
a jídlo,“ říká Jana Hronová.

Nejprve malé nesnáze přerůstají 

ve větší, přidávají se k nim partner-
ské hádky a rodina se začíná zadlužo-
vat. V již neúnosných situacích umí 
pracovníci poradit s vyhlášením osob-
ního bankrotu. „To však v některých 
případech nelze, takže hledáme jiné 
možnosti, jak ze začarovaného kruhu 
dluhů klientům pomoci. Vše je indi-
viduální, každý klient má jiné potíže 
a právě tak na každého nahlížíme,“ 
vysvětlila terénní sociální pracovnice 
Lenka Kohlenbergerová.

Pomoc pro rodiče a jejich děti 
v oddělení SAS je ucelená a velmi 
konkrétní. Pracovníci se snaží pomoci 
lidem vyřešit jejich nezvladatelné si-
tuace, rozebrat příčinu problémů a in-
formovat je, jak jim v budoucnu před-
cházet. Klienti se nemusejí bát, že by 
z centra odcházeli s lístkem, na kterém 
by měli sepsané instrukce a úkoly. 
Magistrát, sociálku, policii, exekutora 
nebo právníka totiž mohou pracovníci 
Kamínku navštívit s nimi. Vše ale zá-
leží na domluvě, pokud si klient asis-
tenci nepřeje, v žádném případě mu ji 
nikdo nenutí. Není ani povinnost schá-
zet se přímo v Kamínku, setkání se 
může uskutečnit i doma nebo na ji-

ném místě, kde se klient cítí bezpečně. 
První návštěva slouží hlavně k sezná
me ní se sociálním pracovníkem. 
V pří jem ném a klidném prostředí za-
čínají rozebírat problémy.

Bohužel se zaměstnanci Kamínku 
kromě zadlužení rodin setkávají také 
s do mácím násilím. Vystrašení klien ti 
neví, jak se svého tyrana zbavit, kam 
jít a jak zabezpečit sebe a své děti. 
„Dokážeme zařídit okamžitou po-
moc ve spolupráci s různými azylo-
vými domy či s policií. Klientům pak 
pomáháme jejich situaci řešit i do bu-
doucna, aby se dokázali postavit na 
vlastní nohy a žít v klidu bez bití či 
psychického utlačování“ doplnila so-
ciální pracovnice.

Mezi časté příčiny problémů v ro-
dinách patří prospěch dětí. Když je 
potřeba, pracovníci v SAS školáky 
doučují, vždy ale za přítomnosti ro-
diče, aby na vlastní oči viděl, jak na 
to. „Chceme, aby se s dětmi naučili 
učit sami rodiče. Ti většinou chtějí 
svému dítku pomoci, ale neumí mu 
látku vysvětlit tak, aby ji pochopilo. 
S naší pomocí se to postupem času 
mění a rodiče i děti si zvyknou k do-

Kamínek  
dává rodinám 

i mladým naději 

Pracovníci nízkoprahového centra informují mládež o volnočasových aktivitách v Kamínku.
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mácí přípravě do školy přistupovat ji-
nak a hlavně pravidelně,“ podotkla 
Lenka Koh len ber ge ro vá. Tím se pro-
blém s prospěchem, který ovlivňuje 
celou rodinu, postupně vyřeší. 

Úskalí je hlavně 
v nepochopení

Práce zaměstnanců SAS má svá ri-
zika. „Tím největším je nepochopení. 
Může se stát, že si naši pomoc klient 
špatně vyloží, že nepochopí náš zá-
měr a přestane spolupracovat. Tomu 
se snažíme předcházet, raději vše ně-
kolikrát zopakujeme a ujistíme se, že 
je vše v pořádku,“ zdůraznila sociální 
pracovnice. Klienty totiž musí sociální 
pracovník upozornit na chyby, které 
v minulosti udělali. Nemyslí to však 
jako výtku, ale jako varování.

Nelze opomenout ani nebezpečí 
napadení, a to hlavně v případě, že 
se sociální pracovník jakoby zastává 
jedné strany. Typickým příkladem 
může být rozvod. Na Kamínek se 
obrátí žena, která chce pomoci s roz-
vodem a s ním souvisejícími pro-
blé my. V Kamínku se jí tedy dostane 

pomoci v podobě všech informací 
včetně sepsání návrhů. To se ale ne-
musí líbit manželovi a svůj vztek 
si přijde vybít do Kamínku. „Zatím 
jsme žádnou vyhrocenou situaci ne-
zažili, vše jsme zvládli vyřešit dialo-
gem. Jsme však připraveni i na nej-
horší, víme, jak se v takových situ-
acích zachovat a absolvovali jsme 
i kurz sebeobrany,“ řekla Lenka 
Kohlenbergerová.

dobrý konec hřeje 
u srdce

Od vzniku Kamínku se na SAS 
obrátila více než stovka lidí, větši-
nou záleží na nich, jak dlouho spo-
lupráce trvá. Pokud jsou aktivní, 

jde vše rychleji a snáz. Desítky pří-
padů se již povedlo dovést do zdár-
ného konce. Právě tak skončil i pří-
běh hluchoněmé klientky. Její ne-
snáz začala na úřadě, kde podepsala 
umístění svých dětí do dětského do-
mova. Právě kvůli jejímu handicapu 
nebylo dorozumívání úřednice a této 
ženy ideální, a tak došlo k omylu. 
Klientka dokumentu neporozuměla 
a podepsala ho. Tím se její děti do-
staly do domova, což jejich matka 
nechtěla. Trpělivou prací se ale po-
dařilo vše napravit a žena má nyní 
děti u sebe.

Dobrý konec má také příběh ženy, 
která s rozpaky navštívila Kamínek, 
aniž by chtěla být jeho klientkou. Celý 
život totiž chtěla pracovat v sociální 
sféře a nikdy se jí to nepodařilo. „Nyní 
má krátce před důchodem a nastal čas, 
aby si svůj sen splnila. Nabídla nám, 
že bude pomáhat jako dobrovolnice, 
což jsme s radostí přijali,“ popsala pří-
běh Jana Hronová. Aktivní seniorka 
tedy pomáhá s organizací různých 
akcí a šíří kolem sebe pozitivní a dob-
rou náladu.

je čas i na zábavu
Dostatek prostoru je v Kamínku 

také pro volný čas dětí a rodičů. Ro
di ny si mohou odpočinout třeba při 
výtvarném kroužku, příjemném tělo-
cviku nebo minikurzech vaření. Tyto 
kroužky se konají pravidelně každý 
týden a mimo jiné mají za cíl sblížit 
rodinu a nabídnout jí příjemný způ-
sob trávení volných chvil. Nejednou 
se stalo, že při řešení složitých rodin-
ných krizí klienti objevili genia loci 
Kamínku – nenásilného a přirozeného 
stmelování rodin.

Kamínek ale pořádá i větší nepra-
videlné akce, v dubnu to byl například 
velmi úspěšný Den Romů, v květnu 
zase Den rodin.

druhý domov pro mladé
Nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládež (NZDM) má za cíl přivést 
mladistvé a mladé dospělé ke smyslu-
plné zábavě a pomoci jim vhodně na-
startovat jejich dospělý život. Ani zde 
nezavírají dveře před nikým, kdo na 
ně zaklepe. „Chodí k nám mladí lidé, 
kteří mají třeba problém v rodině, jsou 
drogově závislí, nemohou najít práci, 
ale i ti, kteří hledají zábavu a kontakt 
s vrstevníky,“ sdělila sociální a kon-
taktní pracovnice Petra Šuláková.

Mladiství mezi patnácti a šesta-
dvaceti lety najdou v centru mnoho 
zábavy nejrůznějšího typu, ať už je to 
stolní fotbal, hry či hudební nástroje, 
na kterých mohou trénovat v moderní 
zkušebně. „Mnohdy se neumějí zaba-
vit venku sami a končí to vandalstvím 
či jinými nekalostmi, které začíná ře-
šit policie. V centru je kvalitní zábava 
vždy a měla by je ochránit,“ doplnila 
pracovnice.

Někdy stačí velmi málo, aby se 
člověk vydal správným směrem. Mla
dí ko vi z Cho mu to va pomohl Kamínek 
právě pouze v tom, že mu poskytl pro-
stor pro realizaci, který v rodině ne-
měl. Nyní úspěšně hraje na hudební 
nástroje, je členem hudební skupiny 
a navíc své emoce ventiluje prostřed-
nictvím obrazů. Aktivně se zúčastnil 
i výtvarné soutěže, kterou vyhrál. 
„Toto je nejlepší motivace. Mladík má 
nyní zdravé sebevědomí, našel oblast, 
které by se chtěl do budoucna věno-
vat, a tím našel i životní cíl, za kterým 
si jde,“ vysvětlila Petra Šuláková.

Klienti nízkoprahového zařízení se 
mohou účastnit i různých programů, 
které jsou zaměřené na studium, práci 
či život bez závislosti. Pracovníci jim 
pomáhají doplnit si vzdělání, absol-
vovat rekvalifikaci, efektivně hledat 
práci, ale i případně zvládnout odvy-
kací kúru při léčbě drogové závislosti.

musejí mít důvěru
Nejtěžší na práci v nízkoprahovém 

zařízení je budování důvěry. Ta je totiž 
nepostradatelná. Mladí lidé jsou nedů-
věřiví a leckdy uzavření. Vybudovat 
si u klienta bezpečný vztah trvá delší 
dobu, skončit však může okamžitě.

Hatit práci Kamínku mohou také 
drogy. Pod jejich vlivem totiž klien ti 
do centra nesmí za žádných okolnos tí, 
o této podmínce jsou informová ni 
hned při první návštěvě a musí ji 
striktně dodržovat.

Jelikož jsou klienty nízkopraho-
vého zařízení především mladí muži, 
kteří mají problémy a často se v nich 
mísí emoce, hrozí hádky a rvačky. 
„Pár hádek už jsme zažili, rvačku za-
tím ne, ale jsme si vědomi, že může 
vypuknout. Jsme na to ale připraveni, 
víme, jak se chovat, a stejně jako naši 
kolegové ze SAS jsme prošli kurzem 
sebeobrany,“ uvedla sociální a kon-
taktní pracovnice.

kamínek v kostce
Příjemcem dotace z Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstna
nost na provoz Kamínku je město 
Cho mu tov, provozuje ho ob čan ské 
sdružení Světlo. Činnost centra je pri-
márně určena rodinám s dětmi žijí-
cími na Kamenné, Písečné a v blíz-
kém okolí. Jak již ale bylo zmiňováno, 
i ostatní zde najdou pomoc či radu. 
V březnu loňského roku zača ly pří-
pravné práce pro otevření sociálního 
centra, byly zbořeny tři pavilony bý-
valého ústavu a ostatní budovy prošly 
re kon struk cí. „Otev ře ním Ka mín ku 
se výrazně rozšířily so ci ál ní služby 
v Cho mu to vě,“ řekla vedoucí odboru 
sociálních věcí magistrátu Kamila Fai
glo vá. V Ka mín ku pracuje devět za-
městnanců. Od září loňského roku na-
vštívilo ní zko pra ho vé zařízení více 
než pět tisíc mladých lidí, sociálně ak-
tivizačních služeb využilo přes sto 
klientů.

Centrum velmi úzce spolupra-
cuje s odborem sociálních věcí ma-
gistrátu a Sociálními službami 
Cho mu tov. „Provázání těchto insti-
tucí je nezbytné pro kvalitní práci. 
Zaměstnanci odboru sociálních věcí 
mají zmapova nou situaci potřebných 
rodin ve městě a mohou jim dopo-
ručovat služby Kamínku. Sociální 
služby pak doplňují činnost centra 
v poradenství i konkrétní pomoci,“ 
uzavřel náměstek primátora Martin 
Klouda.

na začátku příběhu klienta není nouze 
o Slzy bezraDnoSti, ale ani o naDějné 
úSměvy po několika návštěváCh.

Oslava Mezinárodního dne rodin.

Kromě pomoci rodiny najdou v Kamínku také mnoho možností využití volného času 
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Chomutov 
je přátelský 

rodinám

Ocenění a k němu se vztahující 
odměnu v soutěži Obec přátelská ce-
lé rodině roku 2013 převzal od mi-
nistryně práce a sociálních věcí pri-
mátor Cho mu to va Jan Mareš na slav
nost ním setkání v Brně. „Těší nás sa-
motné ocenění naší práce, kterou by-
chom nemohli dělat bez podpory 
řady organizací, jež s námi na pro
ro din né politice spolupracují. Z vý-
hry budou mít opět radost rodiny 
s dětmi v našem městě. Chystáme se 
totiž získaný milion korun využít na 
rozšíření služeb právě pro ně,“ sdě-
lil primátor Mareš. Cho mu tov rodi-
nám s dětmi poskytuje spoustu slu-

žeb a volnočasových aktivit, radnice 
má dokonce zpracovanou koncepci 
prorodinné politiky.

Za peníze ze soutěže by měl 
v městském parku v objektu bývalé 
správy vzniknout bezbariérový a níz-
koprahový Family point. „Návštěvníci 
budou moci využít krytou hernu, dět-
ské hřiště s prvky i pro dospělé a al-
tánem. Součástí by měl být i prostor 
pro psy, kteří bývají také členy ro-
din,“ upřesnila vedoucí odboru sociál-
ních věcí Kamila Faiglová. Pracovník 
Family pointu zde bude moci pro ro-
diny organizovat různé akce, jako jsou 
pikniky, festivaly či workshopy. 

Knihovna 
po amnestii 
sečetla dluhy

do konce května můžete 
přijít s nápadem na rozvoj

FC Viet Chomutov vedl na plné čáře v turnaji menšin 

Město vypíše zakázky na rekultivaci 
skládky a demolici části KaSSu 

Středisko knihovnických a kultur-
ních služeb Chomutov trápí dluhy čte-
nářů a nevrácené zápůjčky. V březnu 
dokonce knihovna vyhlásila amnestii 
na dluhy za nevrácení knížek. Pod mí
nkou bylo vrácení všech vypůjčených 
svazků. Přesto to nepomohlo. „Před
ža lob ní upomínky byly zaslány cel-
kem 476 zapomnětlivcům, kteří mají 
doma 1 883 knížek za 378 tisíc ko-
run,“ uvedla Marie Lau ri no vá, ředi-
telka SKKS.

Po tomto kroku už 234 čtenářů 
vrátilo 751 svazků. Ostatní budou 
předáni přestupkové komisi, která 
bude škodu vymáhat. Dva největší 
dlužníky už řeší advokátní kancelář. 
Zapomnětlivost čtenářů je i vážným 
ekonomickým problémem SKKS. 
„Město stojí provoz knihovny ročně 
šestnáct milionů korun. Chceme 
tuto službu občanům zachovat, ale 
není možné doplácet na jejich dluhy. 
Nevrácené knihy navíc ve fondu 
chybí pro další čtenáře,“ řekl náměs-
tek primátora Jan Řehák. 

Radnice aktualizuje Rámcovou 
strategii rozvoje města, a proto vy-
zva la občany ke spolupráci. Ti se mo-
hou za pomoci jednoduchého formu-
láře podělit o své nápady, po ža dav ky 
či přání, které by přispěly k dalšímu 
rozvoji a lepšímu životu v Cho mu
to vě. Strategie se zabývá podporou 

a rozvojem vzdělávání, kultury, 
spor tu, vol no ča so vých aktivit, tvor-
bou pra cov ních míst, pod ni ká ním, ži-
votním prostředím, dopravou, sociál-
ními a zdravotními službami. 

Na webových stránkách města 
www.chomutovmesto.cz je umístěn 
elektronický formulář projektového 

námětu, který mohou občané vyplnit 
online. V tištěné podobě jsou formu-
láře k dispozici v informačních re-
cepcích v budovách magistrátu ve 
Zbo rov ské ulici, na Husově náměstí 
a v historické radnici na náměstí 
1. máje. Náměty je možné předkládat 
do 31. května 2014.

Devadesát chlapců a dívek 
v patnácti družstvech se zúčast-
nilo turnaje v malé kopané O po-
hár před sed ky ně Výboru pro ná-
rodnostní menšiny. Ten se usku-
tečnil v areálu sportovního zaří-
zení v Cih lář ské ulici. „Od po led ne 
po turnaji dětí se konala druhá akce 
výboru, a to fotbalové klání mezi 
měst skou policií a týmem FC Viet 
Cho mu tov,“ řekla předsedkyně vý-
boru Marie Štáfková. 

Dopoledne byli malí fotbalis té 
rozděleni do tří kategorií podle věku. 

Mezi družstvy s nejmladšími účast-
níky si nejlépe vedl tým FC Viet 
Cho mu tov před druhým Pecky 
DD Vy so ká Pec. Střední kategorii 
ovládla ZŠ Zahradní před družstvem 
Ka me ňá ci a mezi nejstaršími byl nej-
lepší tým FC Viet Cho mu tov před tý-
mem Loupáci. 

Také odpoledne na hřišti u re-
staurace Monika v souboji s měst-
skou policií FC Viet Cho mu tov bo-
doval. Asi mu pomohla podpora 
místopředsedy Svazu Vietnamců 
v ČR Ta Quoc Huana, který zahá-

jil společně s primátorem Janem 
Marešem první ročník přátelského 
fotbalového utkání mezi městskou 
policií a Vietnamci. V zápase, který 
skončil 5:2, se více střelecky dařilo 
FC Viet Cho mu tov, protože byl slo-
žen vyloženě z mladých hráčů, za-
tímco městská policie měla hráče 
i přes padesát let. „Vietnamští fot-
balisté byli lepší především v čas-
tějším přečíslení, čímž si vytvářeli 
větší počet šancí,“ řekl na adresu 
soupeře hráč týmu městské policie 
Miroslav Král.   

Město čekají další velké investice. 
Radnice má přislíbenou nemalou do-
taci z Operačního programu Životní 
prostředí na rekultivaci skládky komu-
nálního odpadu v Chomutově. Na za-
kázku, jejíž cena je odhadnutá na 101 
milionů korun, by mohlo město získat 
celých 91 milionů. 

Než bude zastupitelstvem 
v červnu vyhlášené výběrové řízení 

na rekultivaci skládky, rada už nyní 
schválila zveřejnění tohoto záměru. 
„Měsíc a půl pře dem jsme tak dali 
zájemcům na vědomí, že takto velkou 
zakáz ku hodláme vyhlásit,“ sdělil pri-
mátor Mareš. Stavba by měla být rea-
lizována od října letošního roku až do 
poloviny příštího. 

Další možností pro firmy získat 
za kázku od města je demolice části 

KASSu. Nejméně 30 dní předem 
oznámí město záměr na vyhlášení 
vý bě ro vé ho řízení na demolici části 
KASSu. K zemi půjde část, která slou
ži la jako kino Mír se zázemím, restau-
race a sázková kancelář. Tím se areál 
v podstatě přepůlí a mezi ním vznikne 
bezbariérový chodník. V rámci pro-
jektu Sídliště, místo pro život se pře-
mění celé okolí KASSu.
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KráTCe
s plyšákem 
na věž zdarma
Na městskou věž mohou od 
června děti s plyšovou hrač-
kou zdarma. Pokud navíc vyluš-
tí správně křížovku, získají slevu 
na průkazku do knihovny. 

nové stromy 
již rostou
Městské lesy ukončily zalesňo-
vání na místech, kde byly stro-
my napadeny kloubnatkou smr-
kovou. Na 41 hektarech nyní 
rostou nové smrky, buky, jeřá-
by či břízy. 

město zateplí 
mateřskou školku 
pohádka
Město vyhlásilo výběrové řízení 
na zateplení školky v ulici Škol-
ní pěšina. Práce by měly začít 
ve druhé polovině roku, vyjdou 
asi na devět milionů korun.

univerzita 
třetího věku
Studenti Univerzity třetího 
věku navštívili služebnu poli-
cie. Tam se seznámili s činnos-
tí mužů zákona a zhlédli ukázky 
kriminalistických metod. 

nové lavičky i tabule
Další lavičky přibudou v Kost-
nické ulici. K posezení je tam 
nainstalují pracovníci technic-
kých služeb. Ti také zabudovali 
informační tabule v parku.

město bude barevné
Nové rostliny přibyly v Chomu-
tově díky technickým službám. 
V ulici Pod Břízami vysadily javo-
ry, střemchy a tisy a začínají insta-
lovat květinové pyramidy a zá-
věsné vázy. 

Město chce otevřít 
pátou přípravnou třídu

Úředníci se vzdělávali moderně

Zakázky kontrolují noví občané

rodáci vzpomínali na život v Chomutově 

Další přípravnou třídu při zá-
klad ní škole v ulici 17. lis to pa du 
chce město otevřít od příštího škol-
ního roku. Zá měr již schválili radní, 
nyní ho ještě musí odsouhlasit kraj. 

Přípravné třídy patří do systému 
předškolního vzdělávání a denní pro-
gram je tedy velmi podobný tomu 
v posledním ročníku mateřské školy. 
„Děti ale navíc poznají prostředí 
školy, zapojí se do kolektivu a naučí 
se správným návykům a uznávání au-
tority,“ upřesnila ředitelka ZŠ 17. lis-

topadu Hana Horská. Při této základní 
škole již fungují dvě přípravné třídy, 
po jedné je pak na základních školách 
na Písečné a Zahradní. 

Tyto třídy jsou určené pro děti ze 
sociálně znevýhodněných rodin, které 
mají odklad školní docházky nebo 
mají poslední rok před zahájením po-
vinné školní docházky. Pro jejich za-
řazení je také zapotřebí písemné do-
poručení školského poradenského za-
řízení, například pedagogickopsy-
chologické poradny. 

Téměř dvě stě úředníků z chomu-
tovského magistrátu se tři roky vzdě-
lávalo díky projektu Nový elear ning 
hned v šesti oblastech. Elektronicky 
v en vi ron men tál ním minimu, rovných 
příležitostech žen a mužů v ČR a EU, 
jednání v krizových situacích, ochraně 
osobních údajů a základech obecního 
zřízení a postavení úředníka. „Po pro-

studování textů si své znalosti úřed-
ní ci ověřili v testu. Oproti tomu ko-
munikační dovednosti trénovali ve 
dvouden ních kurzech pod vedením 
zkušených lektorů,“ přiblížila mana-
žerka vzdělávání Ivana Podlahová. 

Projekt systémového vzdělává ní 
od června 2011 do května 2014 za 
2,6 milionu korun byl financován 

z prostředků Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost, stát-
ního rozpočtu, Evropského sociálního 
fondu a z rozpočtu města. „Moderní 
formy vzdělávání nejsou tak finan čně 
nákladné a hlavně umožňují sa mo
stu di um úředníků i mimo pracovní 
dobu,“ uvedl tajemník magistrátu 
Theodor Sojka. 

Radní schválili doplnění registru 
občanů, kteří mohou zasedat v hod-
notících komisích při výběrových ří-
zeních. Ta jsou pod drobnohledem 
občanů už čtvrtým rokem. „Jejich 
úkol je naprosto jasný. Přihlížejí 
práci odborníků při hodnocení nabí-
dek ve veřejných zakázkách,“ řekl 

primátor Jan Mareš.
Od zavedení kontroly veřejných 

zakázek chomutovskými občany 
bylo v registru dobrovolně zapsáno 
deset zájemců z řad veřejnosti. Poté, 
kdy jeden na svoji funkci rezigno-
val, bylo zde devět dobrovolníků. Po 
výzvě nejen v Chomutovských no-

vinách se přihlásili další čtyři, takže 
nyní je registr třináctičlenný. Noví 
členové se tak zapojili do řízení 
a rozhodování ve městě. „Pře svěd
čují se nejen o transparentnosti, ale 
také o složitosti řady výběrových ří-
zení,“ uvedl primátor města Jan 
Mareš.

Po pěti letech se opět setkalo ve-
dení města s chomutovskými rodá ky, 
tedy lidmi, kteří se tu narodi li před ro-
kem 1938. Při této příležitosti město 
vydalo sbírku vzpo mí nek některých 
z nich s názvem Návraty do téměř 
ztra ce ných domovů. Sbírku sepsal 
jeden z rodáků Ja ro slav Ha mouz. 
„Z vašich vzpomínek čiší velká ci-
tová vaz ba k našemu městu, ze které 
by si měli vzít příklad mnozí mladí. 
Každý člověk přeci někam patří, má 
vztah ke své rodné zemi, kraji, k rod-
nému městu a vy se nestydíte svými 
vzpo mín ka mi vyjádřit lásku k Cho
mu to vu,“ napsal v úvodu al ma na chu 
primátor Jan Ma reš. V duchu vzpo-

mínání se neslo i samotné setkání. „Je 
fascinující, že tolik roz ma ni tých život-
ních příběhů se protíná sice v jiných 
časech, ale na stejných místech, ať už 
to jsou jednotlivé ulice, instituce, zá-
kou tí města nebo Ka men co vé jezero,“ 

řekl náměstek Jan Řehák, který spo-
lečně se svým kolegou Martinem 
Klou dou rodáky na radnici přivítal.

Dětství, které chomutovští rodáci 
strávili v Cho mu to vě, je protkané vá-
lečnými vzpo mín ka mi. Někteří mu-

seli z města pryč a vraceli se až po 
dlouhých letech. Takový osud potkal 
i Milana Janovského. Po návratu do 
Cho mu to va zamířily jeho kroky ke 
Ka men co vé mu jezeru. Byla za tím ná-
hoda, že malý chlapec našel přídav-
nou hliníkovou nádrž, kte rou při bom-
bardování Cho mu to va shodil některý 
z amerických pilotů? Tu mu jeden zá-
mečník pře měnil na loďku. „Po sa dil 
jsem ji na hladinu jezera a pokud vím, 
byla to první poválečná lodička, která 
rozrážela jezer ní vlnky. Jezdil jsem 
na tom barelu od benzínu úplně sám. 
Větve stromů se sklá ně ly nad hladinu 
a já pod nimi podnikal průzkumné 
plavby,“ zavzpomínal pamětník. 
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Jaký je Váš vztah k divadlu 
a prknům, co znamenají svět? 

Můj vztah k divadlu je veskrze 
kladný. Divadlem se zabývám mnoho 
let, nejdříve ama tér ským a později pro
fe si onál ním. Za ty roky toho mnoho 
pochytíte, naučíte se dívat a poslou-
chat, prostě tříbíte si „divadelní vkus“, 
ale tím nechci říct, že jsem bůhvíjaký 
divadelní odborník, prostě jen patřím 
k těm, co mají rádi dobré divadlo, ať 
už je to komedie nebo hra s vážným 
tématem k zamyšlení.
Čeho si všímá běžné divadelní pu-
blikum? Či spíše nevšímá? 

Mám pocit, že většina lidí chodí 
do divadla jen za zábavou. Na jednu 
stranu se jim nedivím, protože téměř 
každý z nich zažívá v práci hodně 
stre su, a proto se chce především po-
bavit a odpočinout si. Je škoda, že do 
divadla chodí především na známé fil-
mové či televizní tváře, které chtějí 
vidět takzvaně naživo, a nechají si 
uniknout skvělá představení s méně 
známými herci, která mnohdy kva-
litou převyšují představení nabitá 
„hvězdami“. Na druhou stranu jsou 
tady předplatitelé, kteří sem chodí 
více než deset let a viděli více než 
170 představení, ti už se umějí dí-
vat trošku jinak. Ale obecně platí, že 
se lidé chtějí bavit, tomu nakonec při-
způsobujeme i výběr divadelních her. 
Samozřejmě je nutné stále udržovat 
určitou úroveň. 
Máte představu, kolik her cho
mu tov ské divadlo uvedlo? 

Určitě, jen v rámci předplat-
ného to bylo téměř 170 her, ale kaž-
dou sezonu uvádíme také hry mimo 

předplatné. Často je to tak, že ně-
které uvedeme v rámci předplatného 
a pro velký úspěch se sem znovu vra-
cejí mimo abonentský plán, aby se 
na ně dostali také další divadelní fa-
noušci. To byl v minulosti příklad 
Hrdého Bud že se, Ca ve ma na, Mého 
báječného rozvodu, her, které si di-
váky do křesel přivedou samy, ani 
nemusíte návštěvníky lákat plakáty. 

Všichni je už znají. Takové je na-
příklad i Divadlo Járy Cimrmana, 
které má v repertoáru asi šestnáct her 
a z toho minimálně deset jich bylo 
v Chomutově uvedeno, ať už v minu-
losti v Kulturním domě na Zahradní 
či později na prknech našeho divadla.
Která hra z takového počtu nej-
více zaujala Vás? 

Bylo jich hodně, které mě zau-
jaly, ale za všechny bych zmínila na-
příklad představení Plný kapsy šutrů 
s Radkem Holubem a Miroslavem 
Vladykou. Poprvé jsem ho viděla 
v Klášterci a byla jsem nadšená. To 
představení bylo úžasné. Asi šest-
náct postav příběhu ztvárnili jenom 
oni dva. Byl to doslova herecký kon-
cert. Líbila se mi také Klec bláznů 
od Divadla Radka Brzobohatého. 
Publikum bylo na začátku trošku roz-
pačité z toho, že se herci převlékají 
do ženských šatů, s obavami, aby se 
z toho nevyklubalo nějaké špatné tra-
vesti show, ale pak se známý pří-

běh rozběhl takovým způsobem, že 
tato hra nasadila velmi vysoko laťku 
zábavy pro mnoho dalších her po 
ní. Z posledních zážitků k těm sil-
ným patří divadlo jednoho herce 
Kolega Mela Gibsona s Martinem 
Trnavským, hercem brněnského di-
vadelního spolku Frída. Na začátku 
opět diváci moc nevěděli, co se bude 
dít, ale on je všechny postupně vtáhl 

do děje, do příběhu herce, o kterého 
již nikdo nemá zájem, nikdo mu už 
nedá roli ani v seriálu ani v reklamě 
a on je donucen vykrást banku, aby 
uživil rodinu. Svým zpěvem, tan-
cem, vyzrálým herectvím dokázal, 
že na konci všichni v hledišti stáli 
a tleskali.
Mluvíte hlavně o střídmých scé-
nách o jednom nebo dvou hercích. 
Je Vám takové divadlo bližší? 

Mám ráda divadla jednoho herce. 
Při nich nehrozí, že by se vám nudou 
někam zatoulaly myšlenky. Sledujete 
všechna gesta, každé slovo. Mám zku-
šenosti s tím, že divadla jednoho herce 
jsou často silnější než ta o sedmi nebo 
osmi hercích. Pro samotné herce je 
one man či woman show zkrátka vý-
zva, při které můžou divákům ukázat, 
co v nich je. Na druhou stranu zde byla 
Tančírna, opět z repertoáru Divadla 
Radka Brzobohatého, nezazní v ní je-
diné slovo, celý příběh novodobé his-
torie Československa až po jeho roz-

dělení vyjadřuje skupina asi sedmnácti 
herců a tanečníků pouze hudbou a tan-
cem, symbolicky ztvárňují dojemné 
chvíle minulosti, jako je odjezd trans-
portů do koncentračních táborů nebo 
dělení republiky. Ještě teď mi jde mráz 
po těle. Je to opak one man show, ale 
publikum bylo opět nadšené. 
Jaké vlastně je chomutovské di-
vadelní publikum? 

Vím, že když se chomutovskému 
publiku skutečně něco líbí, tak to umí 
dát najevo.
Vzpomenete si na některé náročné 
nebo humorné okamžiky v rámci 
divadla?

Nemáme stálý soubor, takže vět-
šina problémů z této hry nás míjí. Pro 
mě nastávají horké chvilky přede
vším tehdy, když nějaký soubor zruší 
na poslední chvíli představení a my 
se musíme snažit tuto informaci sdě-
lit co největšímu počtu lidí, kteří si 
zakoupili vstupenky, a pak následně 
hledat náhradní termín. Ale jinak jsou 
herci opravdu profesionálové. Někdy 
se do toho vloží počasí, například 
při představení Filumena Mar tu rano, 
kdy v Cho mu to vě panovalo tropické 
vedro a v divadle to nebylo o moc 
lepší. Je to hra s velkou, náročnou 
gar de ró bou, takže pro všechny herce 
včetně Simony Stašové a Svatopluka 
Skopala to bylo hodně „mokré“. Pan 
Hanzlíček, manažer divadla, mne pak 
uklidnil, že paní Stašová je na po-
dob né extrémy zvyklá. Více než vý-
kyvy teplot ji ruší hluk z přilehlých 
prostor, jednou dokonce v jednom 
městě vyběhla ze sálu uklidnit příliš 
halasné návštěvníky baru vedle sálu.

Chomutovské divadlo je po řadu let místem, které nabízí veřejnosti tvorbu profesionálních i amatérských 
divadelních souborů. Společnost Kultura a sport Chomutov, zde tak často hostí i umělce zvučných jmen, 
která diváci znají z filmových pláten či televizních obrazovek. O zákulisí divadla i svých osobních zkuše-
nostech z poněkud nezvyklého prostřední jsme si povídali s pracovnicí divadla Marií Hipskou.

Marie Hipská:

dáma, která 
může nahlížet 
za oponu

mám ráDa DivaDla jeDnoho herCe.  
při niCh nehrozí, že by Se vám nuDou 
někam zatoulaly myšlenky.
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raz, dva, tři a ve špejcharu 
je nová zajímavá výstava 

Do třetice všeho dobrého, řekla si 
zřejmě trojice umělců Aleš Knotek, 
Karel Peřina a Jaromír Másler a při
pra vila společnou výstavu, která nyní 
zdobí galerii Špejchar. I když se tito 
umělci ve svém projevu liší jako den 
a noc, jedno mají společné. Jejich dílo 
je osobitou výpovědí o dnešním světě. 
„Jsou to takoví tři chuligáni. Stále 
něco malují nebo svařují,“ vtipkoval 
inspirován bujnými hřívami všech tří 
umělců při vernisáži galerista Roman 
Křelina. 

Sama výstava ve Špejcharu sku-
teč ně působí na první pohled tak tro-
chu jako chuligán, neboť ji tvoří tři 
naprosto odlišné výtvarné výpově di. 
Hravá plátna pastelových barev od 
Aleše Knot ka střídají depresivní bib
lic ké výjevy ve skulpturách Karla 

Peřiny. „Ve svých dílech se zajímám 
o současnost a zdá se mi, že naše doba 
je vlastně obsažená už ve Starém zá-
koně. Ten hovoří o tom, jak dopad-
neme, až naše těla budou ze železa, 
z něhož tvořím své skulptury, a místo 

mýtů budeme vymýšlet akciové spo-
lečnosti,“ řekl při vernisáži sám Peřina.

Tuto dvojici pak doplňují výrazně 
barevné, částečně popartové výjevy 
Jaromíra Máslera, které na rozdíl od 
Karla Peřiny míří za příjemnými zá-

žitky. „Snažím se hledat krásu v kaž-
dodenním dění, neboť i v úplně oby-
čejných věcech můžete nalézt jedi-
nečnou atmosféru,“ říká umělec, který 
s obdivovateli svých obrazů hraje 
jemné hry. Často totiž nabízí jen určité 
výseky detailů. „Pokud dokážete po-
chopit atmosféru obrazu a představit 
si celou situaci, pak se můžete ponořit 
i do dalších mých maleb,“ dodal. 

Na první pohled nesourodá vý-
stava tak ve výsledku tvoří svěží ce-
lek. V něm depresivní varování před 
biblickou budoucností a hříchy střídá 
nadsázka, vtip a lehkost i barevné vy-
jádření příjemných chvil opírajících se 
o hřejivý lidský kontakt. Dohromady 
dávají skutečně netradiční a plnohod
not nou výpověď o dnešním světě 
i společnosti. 

Krysař přivedl na pódium 
divadla mladistvé múzy 

Před rokem přivedlo duo Bára No
vá ková a Lukáš Křížek na pódium di-
vadla rozesmátou Pomádu, tentokrát 
zvolili o dost temnější materiál v po-
době Krysaře. „Původně jsme chtěli 
udělat Rebely, ale nevěděli jsme, zda 
uspějeme podruhé s tak podobným té-
matem, proto jsme hledali něco dra-
ma tič těj ší ho,“ vysvětluje tento krok re-
žisérka Bára No vá ko vá. Výsledek, za 
kterým se skrývalo více než 7 měsíců 
starostí, nervů a dřiny, dokázal, že to 
bylo správné rozhodnutí. 

Příběh legendy z Hameln převy-
právěl pro diváky herec a student diva-
delní vědy FF UK Lukáš Křížek, který 
prý ve scénáři vycházel především 
z no ve ly Viktora Dyka a první drama-
tizace díla od E. F. Buriana, do nichž 
následně vplétal písně z Lan do va stej-

nojmenného muzikálu. „Je to neuvě-
řitelně silný příběh plný symboliky, 
lásky, zrady, pomsty a pokušení. Je to 
příběh o lidech, který je v mnohém 
stále aktuální,“ říká Křížek, jenž měl 
za úkol příběh připravit pro společný 
záměr. „Prakticky v každém obrazu se 
měla objevit nějaké píseň s choreogra-
fií. Pak už v rámci scénáře stačilo vě-
dět, co chceme vyjádřit textem a co je 
řečeno v písni,“ dodává. 

Do dramatizace Krysaře se zapo ji li 
studenti ZUŠ T. G. Masaryka z hudeb-
ního a tanečního oboru, herci z Di va
d la Nahoď Ladji Dlouhého i speciální 
hosté, jako David Wein  gärt ner, Radek 
Vot ruba, Patrick Ple šin ger a Eliška 
Och ma no vá. Většina účastníků však 
musela projít konkur zem. „Hodně 
lidí jsem znala už od Pomády a no-

váčky jsem pozorovala už loni třeba 
na Mladé písni. Šlo tedy především 
o to zjistit povahu a charakter kaž-
dého a také jeho tvůrčí schopnosti,“ 
vysvětluje Bára Nováková, která ko-
nečný výběr probírala společně se 
Světlanou Dun dro vou a Mar ti nou 
Hoš to vou ze ZUŠ T. G. Masaryka. 
V konkurzu a později i na jevišti pak 
zazářil budoucí student Kon zer va toře 
Jaroslava Ježka Jan Dvořák, který zau-
jal všechny zúčastněné. 

Početný a mnohozájmový ansámbl 
nebylo pro dvacetiletou režisérku 
snadné ukočírovat. Vždyť některé 
z herců znala sama ještě z dob svého 
studia na ZUŠ T. G. Masaryka. „Na 
začátku jsme si sedli a stanovili pravi-
dla. Řekla jsem jim, že pokud chceme 
dát dílo dohromady, nesmíme vnímat 
věkové rozdíly,“ vzpomíná Nováková, 
podle které závěrečný potlesk diváků 
vyvážil trvající dřinu i shánění spon-
zorských darů. „Když vám po před-
stavení tleská 350 lidí ve stoje přes 
dvacet minut, pak je těžké nepřemýš-
let o dalších projektech. Právě tito di-
váci, naše rodiny a přátelé jsou naší si-
lou a motorem,“ dodává Lukáš Křížek, 
který doufá, že s postupující oblibou si 
jejich společné projekty naleznou další 
štědré sponzory. 

Hadomského 
výstava je 
oslavou grafiky 

Do galerie Lurago se po sou-
hrnné výstavě několika mostec-
kých umělců nastěhovala další vý-
znamná umělecká osobnost ze sou-
sedního města. Akademický ma-
líř a grafik Vladislav Ha  dom  ský 
do Luraga přinesl bohatou pře-
hlídku své tvorby, v níž nechybí ko-
láže i malba. Přesto je však znát, že 
stejně jako jeho kamarádovi ze stu-
dií Oldřichu Komárkovi, je Ha dom
ské mu po celý život nejblíže gra-
fika. Tu představuje v mnoha rovi-
nách a nebojí se ji kombinovat s ji-
nými styly. Kapitolou samou o sobě 
je pak výstava Ha dom ského ex lib-
ris, tedy graficky vyvedené podpisy 
knihy, s nimiž pravidelně vítězí na 
zahraničních soutěžích. 
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dragon Cup 
obhájila sestava 
z Mostu

Mladí boxeři VeKIBOXu odhodili 
nervozitu a probojovali se do finále

Začátek května už tradičně láká na 
břeh Kamencového jezera fanoušky 
dračích lodí. Koná se zde cho mu tov
ský Dragon Cup o pohár primátora 
města. Tentokrát o tuto hlavní cenu 
bojovalo hned patnáct posádek, mezi 
kterými se objevily i zcela nové týmy. 
„Jsme rádi, že o naše závody dra-
čích lodí začíná být zájem také v dal-
ších městech regionu,“ ocenila orga-
nizátorka Silvie Škubová z kance-
láře primátora účast Katů z Kadaně 
i „ČEZáckých“ posádek z Pru né řo va 
a Tušimic. Jiní nováčkové pochá-
zeli přímo z Cho  mu  to va. K nim pa-
třila Sluníčka nebo posádka ARO 
Chomutov. 

Pokračování na straně 15

Potvrzením výborné výkonno
sti mladých boxerů VEKIBOXu 
Cho mu tov byl turnaj v Trutnově. 
Přestože se ho zúčastnili zástupci 
15 českých klubů včetně všech me-
dailistů z únorového mistrovství 
České republiky, všichni chomutov-
ští borci se ve svých vahách probo-

jovali do finále.
V něm se ze zlata radovali 

Tomáš Vi koň (do 50 kg) a Zdeněk 
Da ni el (do 75 kg) a stříbro získa li 
Ja kub Kar vá nek (do 48 kg), Domi
nik Kunc (do 66 kg), Ondřej Be
ne da (do 81 kg) a Honza Ko váč 
(do 69 kg), který po výborném vý-

konu diskutabilně prohrál s úřadu-
jícím mistrem republiky. „Musím 
kluky pochválit, všichni bojovali. 
Dokonce překonali svá umístění 
z republikového šampionátu, kde 
byli přece jen psychicky svázaní,“ 
zhodnotil výkony svých svěřenců 
trenér Vladimír Šťastný.

Házenkáři míří do druhé ligy 

Tři týmy levhartů na MČr, 
starší minižákyně páté

Výhra nad Raspenavou defini-
tivně stvrdila to, o čem hráči a ve-
dení KNH Cho mu tov mluvili již od 
podzimu. Národní házenkáři z Cho
mu tova se vracejí do druhé nejvyšší 
soutěže. „Máme samozřejmě radost, 
i když konečné rozhodnutí, zda si 
vyšší ligu skutečně zahrajeme, záleží 
na finanční podpoře,“ upozorňuje 
trenér Václav Daniška. 

Toho čeká před přípravou na 
vyšší soutěž hlavně úkol v podo bě 
nového složení týmu. „Před dru hou 

soutěží rozhodně potřebu je me posílit, 
protože tam nechce me plnit jen roli 
otlou kán ků. Po tře bu je me přede vším 
brankáře a obránce. V tuto chví li již 
víme o ně kolika jménech,“ dodává 
trenér KNH Cho mu tov, podle kte-
ré ho by klub v ideálním případě chtěl 
ses ta vit dva týmy do druhé ligy a ob-
lastního přeboru. Pomoci by měli 
hráči z Litvínova, který zřejmě po se-
zoně mužstvo rozpouští. 

Postup do vyšší soutěže je podle 
Danišky klíčový především pro bu-

doucnost klubu. „Jsou tady šikovní 
kluci, kteří si zaslouží hrát druhou 
ligu. Potřebují vyšší sportovní cíle 
než nastupování v oblasti,“ potvr-
zuje trenér, který doufá, že snahu 
mladých doplní zkušenosti starších 
hráčů. „I když ne všichni se na po-
stup tvářili zrovna nadšeně, věřím, 
že plně využijí možnosti znovu si 
zahrát vyšší soutěž a pomohou tak 
vyrůst nové generaci chomutov
ských házenkářů,“ dodal trenér 
Daniška. 

Vzestup výkonnosti chomutovské 
basketbalové mládeže byl tento mě-
síc korunován účastí tří družstev na 
mistrovstvích republiky.

Svůj první vrchol sezony absol-
vovala děvčata v kategorii mladších 
minižákyň U12, která si účast v re-
publikovém finále vybojovala vítěz-
stvím v oblastním přeboru. V Jičíně 
se však malé Levhartice (na snímku 
v bílém) musely vyrovnat se samými 

porážkami, navíc vysokými. Po dvou 
prohrách v základní skupině spadly 
do bojů o 9. až 12. místo. Také zde 
třikrát prohrály, v závěru i vinou 
odevzdanosti pramenící ze zklamání. 
Trenérka družstva Jitka Bachorová 
vysvětluje: „Je velkým úspěchem, že 
jsme se do národního finále kvalifi-
kovaly. Polovina hráček hraje sou-
těž prvním rokem a věkově navíc 
spadá do kategorie nejmladšího mi-

nižactva. Bohužel není v našem kraji 
tak velká konkurence, takže moc těž-
kých zápasů jsme během sezony ne-
odehrály. Jsem ráda, že měly holky 
možnost poznat, že se v ostatních 
krajích hraje basketbal na zcela od-
lišné úrovni.“

Samé prohry protrpěli na mis-
trovství ČR také starší žáci U15, těm 
se ovšem v Par du bi cích na ruce na-
lepila pořádná porce smůly. Hned 
v prvním střetnutí Levharti celý zá-
pas vedli, ale soupeř pár vteřin 
před koncem vyrovnal a v prodlou-
žení strhl vítězství na svou stranu. 
Podobný scénář měly i další dva zá-
pasy ve skupině. V obou Cho mu tov 
po vyrovnaném průběhu nezvládl 
kon cov ku, a tak skončil poslední. Ve 
skupině o 5. až 8. místo již unavený 
a frustrovaný tým nedokázal navá-
zat na předchozí výkony a znovu 
dvakrát prohrál. „Všichni, kdo sle-
dovali naše výkony, konstatovali, že 
nám opravdu štěstí nepřálo a že moc 
nechybělo a my bojovali o medaile. 
Myslím, že se určitě nemusíme za 
výkony stydět,“ hodnotí účinkování 

na MČR trenér Tomáš Eisner, který 
dále doufá, že zkušenost z vrcholné 
akce jeho svěřence posune dál.

Největšího úspěchu z chomutov-
ských družstev dosáhly starší mini-
žá ky ně U13. Zúročily tak zkušenosti 
z nezvyklé porce 65 soutěžních zá-
pasů, jež během sezony odehrály ne-
jen v severočeském přeboru U13, 
který vyhrály a zajistily si tak start 
na MČR, ale i ve středočeském U14 
a dokonce v divizi U15. V Týně nad 
Labem v základní skupině dva zá-
pasy prohrály a jeden vyhrály, a tak 
spadly do skupiny o 5. až 8. místo. 
V ní už byly jen úspěšné, když s pře-
hledem porazily FrýdekMístek 
i Bo ro tín. Slavit tak mohly 5. místo 
v ČR! Trenér Petr Drobný soudí, že 
je to skvělá vizitka kvalitní práce ce-
lého družstva a dobrého zázemí mlá-
dežnického basketbalu v chomutov-
ském klubu. „Počítal jsem spíš se 
sedmým nebo osmým místem, ale 
je vidět, že výkonnost družstva se 
zvedá. S některými stejnými soupeři 
jsme oproti loňskému MČR uhráli 
lepší výsledky,“ dodal.

Foto: Quido van Gouth
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usnul vedle 
bankomatu
U bankomatu v budově banky 
si ustlal osmnáctiletý muž z Jir-
kova. Když ho strážníci probudi-
li, byl zmatený a nevěděl, jak se 
na místo dostal. Prý večer po-
píjel s kamarády na diskotéce 
a pak už nic neví. Strážníci ho 
z místa vykázali. 

pes ohrožoval  
řidiče
Statný vlčák se proháněl po 
hlavní silnici číslo 13. Než stráž-
níci přijeli na místo, seběhl smě-
rem k Bezručově ulici. Také tam 
ale vbíhal řidičům pod auta 
a hrozila tak nehoda. Naštěstí 
vše dopadlo dobře a pes skon-
čil v útulku. 

onanoval  
v parku
Masturbujícího muže uviděly 
preventistky městské policie 
v centrálním parku. Okamžitě 
přivolaly hlídku. Před jejím pří-
jezdem se dal muž na útěk, stej-
ně ho ale chytili v Če la kov ské ho 
ulici. Muž své chování zapíral, 
nakonec ale skončil na policii. 

MěSTSKá pOlICIe

SHOPPING, ŽIVOTNÍ STYL A TRENDY

OD 17.00 HODIN

14. Annaberská noc módy

Inzerce

Prostitutky, ven z města. Tak zní 
už dlouho vzkaz radnice k lehkým že-
nám, které se nabízejí na výpadovkách 
směrem na Německo. Strážníkům se 
podařilo prostitutky téměř vytlačit 
za ceduli města. „Tlak na lehké děvy 
ještě zesílíme, poslední poznatky uka-
zují, že se se zákazníky vracejí do 
města, a to je nepřijatelné,“ řekl ná-
městek primátora a velitel městské po-
licie Jan Řehák. 

Speciální tým složený ze stráž-
níků, exekutorů a pracovnic odboru 
sociálních věcí proto ještě zesílí kont-
roly v nepravidelných časech. Oblast 
kontrol se rozšíří až k hranici katas-
tru. „Během poslední akce tým zkon-
troloval devět lehkých žen. Tři z nich 
dlužily městu na pokutách, u nich da-
ňoví exekutoři nařídili okamžitou exe-
kuci,“ řekl ředitel městské policie Vít 
Šulc. Prostitutky při nich přišly o mo-
bilní telefon, 50 euro a 200 korun. 
„Jiný než koordinovaný postup neza-
bírá. Prostitutky si nesmí být jisté ča-
sem ani místem, kdy u nich tým za-

staví,“ dodal Řehák. Problém je, že se 
často vracejí do města a své obchody 
uskutečňují v zákoutích chomutov-
ských ulic. Tomu chce městská poli-
cie zabránit.

Jedna prostitutka se dokonce na bí
ze la na Lipské přímo u areálu Do mo
vin ka, přičemž si její dítě v are álu 
hrálo. „Okam ži tě se o ni začala za jí mat 
pracovnice od dě le ní sociál ně práv ní 
ochra ny dětí,“ řekla vedoucí odboru 
sociálních věcí Kamila Faiglová. 

Radnicím by v boji proti prostituci 

pomohla její legalizace, které se po-
slanci parlamentu už několik let brání. 
„Nechápu, proč nechtějí zlegalizovat 
činnost, která lidstvo provází od ne-
paměti. Pomohlo by to k účinnějším 
kontrolám, jejich zisky by byly zda-
něné a ženy by byly pod lékařským 
dohledem. Byla by zajištěna hygiena 
a ženy by nenabízely prostituci na 
ulici. Proti prostitutkám, které by po-
rušovaly pravidla daná zákonem, by 
mohla účinně zasáhnout i republiková 
policie,“ dodal Řehák. 

exekutoři prostitutkám 
zabavili eura i mobily
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zasloužený postup
Páťáci základní školy Školní vyhráli 
první místo v okrskovém kole fot-
balového turnaje McDo nald's cup 
v Jirkově. Díky výbornému výko-
nu postoupili do okresního kola. 

poslední výlet 
Pět let se děti z prvního stup-
ně základní školy Na Příkopech 
a jejich rodiče vydávali na spo-
lečné výlety. Nyní se uskutečnil 
poslední do okolí Kadaně. 

žáci se stali učiteli
Učitele informatiky si zahráli 
deváťáci základní školy Zahrad-
ní. Učili totiž prvňáčky zákla-
dům práce s počítačem, mladší 
kamarádi tak zvládli i obsluhu 
jednoduchých programů. 

učí se pracovat 
s dýhou
Děti z družiny základní školy v uli-
ci Akademika Heyrovského se za-
pojily do projektu Fíha Dýha, díky 
kterému poznávají různé druhy 
dýh a učí se s nimi pracovat. 

KráTCe

školy z celého 
kraje hledaly 

nejlepšího cyklistu

O titul mladého cyklisty se utkali 
žáci druhého stupně základních 
škol z Chomutova i okolí. Soutěž 
se uskutečnila na dopravním hřišti 
v Kadani, skládala se z písemného 
testu s dopravní tematikou, jízdy 
zručnosti a poskytnutí první pomoci 
a jízdy na dopravním hřišti.

Děti při dopravní soutěži mladých 
cyklistů dokázaly, že se umí na sil-
nici pohybovat, dodržovat pravidla 
a také vědí, jaká je povinná výbava 
na kolo. Při jízdě zručnosti musely 
projet stanovenou trať s překážkami. 
Pokud by došlo k pádu z kola, mladí 
cyklisté si uměli poradit s oše tře ním 
drobných ran i se správným přivolá-
ním pomoci. 

Soutěže se zúčastnily čtyřčlenné 
týmy mezi deseti a dvanácti lety 
v kategorii dívek, chlapců a škol. 
Ve stejných kategoriích závodili 

i starší žáci mezi třinácti a patnácti 
lety. Nejúspěšnější v kategorii mlad-
ších dívek se stala Tereza Podhorská 
z cho mu tov ské ZŠ Písečná, katego
rii starších dívek ovládla Daniela 
Ko lářová z kadaňské ZŠ Cho mu tov
ská. První místo v kategorii mlad-
ších chlapců obsadil Matěj Houdek 
z jirkovské ZŠ Stu dent ská, ze star-
ších chlapců byl nejlepší Martin 
Kocík z ka daň ské ZŠ Cho mu tov ská. 
Kategorii mladších školních týmů 
vyhrála ZŠ Cho mu tov ská z Kadaně, 
druhá byla ZŠ Písečná z Cho mu to va 
a třetí ZŠ a MŠ Březno. Starší týmy 
si vedly obdobně, první se umístili 
žáci ZŠ Cho mu tov ská Kadaň, druzí 
byli žáci ZŠ Písečná Cho mu tov 
a třetí místo vybojovali žáci ze ZŠ 
Pet ler ská Klášterec nad Ohří.

Výherci z každé kategorie postu-
pují do krajského kola soutěže. 

Charitativní akce žijeme tady opět pobaví i pomůže

Záchranáři z písečné postoupili

pohádky naučily děti první pomoci

Druhý ročník charitativní akce 
Ži jeme tady opět bude pomáhat 
a ba vit. Akce zaplní tři dny, během 
kterých děti i dospělí uká žou, že 
jim není cizí soužití s handicapova-
nými lidmi i jinými národnostmi.

Žijeme tady odstartují školkové 
děti 24. června v městské sportovní 
hale. Již nyní je přihlášeno 283 dětí 
z chomutovských mateřinek a další 
se mohou hlásit. Program je slože ný 

ze soutěžení, sportování a her. 
„Na účastníky čekají organizá-

toři v maskách, každý tým dostane 
jednoho patrona, který je bude po 
celý den provázet a pomáhat jim 
zvládnout každou disciplínu,“ uvedl 
Milan Märc, ředitel Domu dětí 
a mlá de že v Cho mu to vě, který akci 
pořádá. 

O den později se podobný den 
uskuteční pro žáky základních škol 

a pro veřejnost v areálu Do mo
vin ka. Mladí sportovci se utkají 
při florbalovém turnaji, mohou si 
zazpívat karaoke nebo se sezná-
mit s prací strážníků a policistů. 
Za symbolickou cenu pěti korun si 
bruslaři mohou projet inline dráhu 
a tím pomoci potřebným. Komu 
bude výtěžek věnován je nyní ještě 
tajemstvím, organizátoři zatím pro-
zradili, že peníze pomohou léčbě 

nemocného dítěte z regionu.
Žijeme tady vyvrcholí koncer

tem 30. srpna v letním kině. Lá kad
lem pro návštěvníky je jistě vystou-
pení skupiny The Tap Tap, těšit se 
ale mohou i na hudebníky z Afriky 
či Nikaragui. Se svým vystoupe-
ním se mohou stále hlásit nejrůz-
nější hudebníci, tanečníci či jiní 
umělci, a to jak profesionální, tak 
i amatérští. 

Chování dětí v mimořádných situ-
acích prověřila soutěž základních škol 
Mladý záchranář 2014. Ta se konala 
v Podkrušnohorském zooparku a zú-
častnili se jí žáci sedmých a osmých 
tříd z jedenácti základních škol. 

Na soutěžící čekalo hned několik 
stanovišť. „Čtyřčlenná družstva pl-
nila různé úkoly, například první po-

moc a resuscitaci zraněné osoby, na-
hlášení mimořádné situace na tísňo-
vou linku 112, znalost dopravních 
předpisů, balení evakuačního zava-
zadla nebo znalost a použití hasicích 
přístrojů,” uvedl tiskový mluvčí ha-
sičů Lukáš Marvan. Při doprovod-
ném programu ukázali žáci střední 
zdravotnické školy správné prove-

dení první pomoci při různých po-
raněních.

V soutěži získal nejvíce bodů tým 
z Městského gymnázia a Základní 
školy Jirkov, spolu s ním postupuje 
do krajského kola soutěže ještě druž-
stvo ze základní školy Písečná z Cho
mutova, které skončilo na druhém 
místě.

Učitelky mateřské školy Kvítek 
z Písečné se rozhodly předat dě-
tem základní poznatky z první po-
moci formou klasických pohádek. 
Děti poznávaly lidské tělo, pojme-
novávaly jeho jednotlivé části, se-
známily se s možnostmi prevence 
úrazů i nemocí a naučily si uvě-
domovat hodnotu vlastního zdraví 
i životního prostředí.

Učitelky předávaly dětem infor-
mace a dovednosti prostřednictvím 
dramatické výchovy, při které si 

děti zahrály několik scének. Ty vy-
cházely z klasických českých pohá-
dek, například z pohádky O nepo-
slušných kůzlátkách, O Smolíčkovi, 
Mach a Šebestová v době ledové 
nebo Perníková chaloupka. „Do ně-
kterých situačních scének byly děti 
také zapojeny a mohly si vyzkou-
šet přivolat první pomoc, oživit člo-
věka, ošetřit malou ránu a správně 
se zachovat v mnoha nepříjemných 
situacích,“ uvedla zástupkyně ře-
ditelky Mateřské školy Chomutov 

Gabriela Ritschelová.
Celý týden pracovaly děti s po-

hádkou několika způsoby, hrály 
dramatické hry, zpívaly písně, re-
citovaly básně nebo si hrály na 
lékaře.

Cílem mateřské školy v oblasti 
prevence a ochrany zdraví je nau-
čit děti, aby dokázaly v rámci svých 
schopností zajistit pomoc ostatním, 
aby měly znalosti o tom, jak ochrá-
nit své zdraví, a měly povědomí 
o sounáležitosti s okolím.

Foto:  Zdeněk Moravec
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křížovka Před 125 lety se do chomutovského pivovaru vrátila lahev piva, která byla zkušebně odeslána do (tajenka). 
Ani po šestiměsíční cestě se prý chuť piva nezměnila.

Inzerce
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 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 
husitská – učebna č. 66 SKKS

   17.00  večerníček pro seniory – tradiční taneční podvečer pro 
seniory s Malou českou muzikou – kulturní dům na Zahradní

 27.5. út 17.00  večery pod lampou – autorský večer se spisovatelem Vlastimi-
lem Vondruškou – velký sál SKKS

 29.5. čt 19.00  jÓGa pěti elementů – přednáška Klubu aktivního života – 
velký sál SKKS

 30.5. pá 18.00  setkání se světovou hudbou – Tajuplná Indonésie – hudeb-
ně-cestopisný pořad o exotických indonéských ostrovech – velký sál SKKS

předNášKY, BeSedY, aKCe

 27.5. út 19.00  sbohem, zůstávám! – Myslíte si, že máte svůj život vždy pod kon-
trolou a jste za všech okolností pány situace? Tato hra vás velmi rychle vy-
vede z omylu. Komedie se od loňského podzimu, kdy měla světovou pre-
miéru, v Paříži drží na čele žebříčku největších divadelních hitů.

MěSTSKÉ dIVadlO
 21.5.  st  17.00 Godzilla (3d) 
   19.00 stoletý stařík, který vyskočil z okna a zmizel
 22.5.  čt 17.00 X-men: budoucí minulost (3d) 
   19.00 violetta koncert
 23.5.  pá 17.00 khumba (3d) 19.00 bony a klid 2
   20.00 X-men: budoucí minulost (3d)
 24.5.  so 15.00 khumba (3d) 18.00 X-men: budoucí minulost (3d)
   17.00 bony a klid 2 20.00 bony a klid 2 
 25.5.  ne 15.00 mrňouskové: Údolí ztracených mravenců (3d)
   18.00 X-men: budoucí minulost
   19.00 stoletý stařík, který vyskočil z okna a zmizel
 26.5.  po 17.00 the amazinG spider-man 2 (3d) 19.00 bony a klid 2
 27.5.  út 17.00 X-men: budoucí minulost 19.00 následky lásky
 28.5.  st 17.00 Godzilla (3d) 19.00 yves saint laurent
 29.5.  čt 17.00 khumba 19.00 zloba: královna černé maGie (3d)
 30.5.  pá 17.00 hurá do pravěku!
   18.00 zloba – královna černé maGie (3d) 20.00 sousedi
 31.5.  so 15.00 zloba – královna černé maGie (3d)
   18.00 dlouhá cesta dolů 19.00 sousedi
 1.6.  ne 15.00 u vody 17.00 zloba – královna černé maGie
   19.00 bony a klid 2 

 
KINO SVěT

 22.5. čt 15.00  otvírání studánek – přehlídka pěveckých souborů MŠ – kostel 
sv. Ignáce

 25.5. ne 15.00  jarní koncert – vystoupení smíšeného pěveckého sboru Ventilky – 
kostel sv. Ignáce

KONCerTY

 Do 27.7.  moderní krajka – staré řemeslo v nové podobě – Dům Jiřího Popela 
z Lobkovic

 Do 31.8.  rottenhanové a buQuoyové na červeném hrádku – 
muzejní prostory radnice 

   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

OBlaSTNí MUZeUM

 Stálé 
expozice

 Do 30.5. primavera – Vladimír Hadomský – malby a grafiky – galerie Lurago
 Do 31.5. jiný svět – david křivák – olejomalby, grafika – 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

VýSTaVY

 24.5. so 08.00 chlmF Futsal 1. liGa – sportovní areál Duha
   10.00 veřejné bruslení – zimní stadion
   10.30  aFk loko chomutov–souš – fotbal. divize – hřiště na Březenecké
 25.5. ne 08.00 chlmF Futsal 2. liGa – sportovní areál Duha
   10.00 veřejné bruslení – zimní stadion
 30.5. pá 16.00  chomutovský hastrmánek – plavecké závody předškolních 

dětí – Aquasvět
 31.5. so 08.00  chlmF Futsal 3. liGa – sportovní areál Duha
   10.00 veřejné bruslení – zimní stadion
   10.15  Fc chomutov–sk roudnice nad labem – fotbal ČFL – 

fotbalový stadion
   14.30  knh chomutov–klášterec – národní házená – muži 

oblast  – ZŠ Školní
 1.6. ne 08.00 chlmF Futsal 4. liGa – sportovní areál Duha
   10.00 veřejné bruslení – zimní stadion

SpOrT
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 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 firmě 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

 27. 5.  El. Krásnohorské od Kosmovy po Sadovou, Zdravotnická, Sadová, 
Hraničářská od El. Krásnohorské po Kosmovu, Blanická od El. Krásnohorské 
po Kosmovu, Slezská, Sládkova od Slezské po Kosmovu

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

 29. 5.  Březenecká – Stavbařská, komunikace, chodníky a parkoviště u č. p. 4689, 
4596, 4750, okolí nákupního střediska Krystal, Březenecká – stanoviště VOK

 3. 6.  Březenecká – Kundratická vč. parkovišť, komunikace, chodníky a parkoviště 
u č. p. 4450–54, komunikace a parkoviště u bývalého kina Evropa, dřínovská 
u č. p. 4556–59, komunikace u sport. haly, parkoviště u zdravotnického 
zařízení 

 4. 6.  Březenecká – 17. listopadu od Dřínovské po Holešickou vč. parkovišť, 
komunikace a parkoviště u č. p. 4614–15, Holešická vč. parkovišť, plochy 
u nákupního střediska Beseda, Dřínovská u č. p. 4601

 5. 6.   Březenecká – 17. listopadu od Holešické k č. p. 4777 vč. parkovišť, dřínovská 
od Holešické po 17. listopadu vč. parkovišť, Kyjická vč. parkovišť

KOMpleXNí BlOKOVÉ ČIšTěNí 
V ulicích a místech, která jsou v textu zvýrazněna, bude po dobu 
blokového čištění umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.

 

Statutární město Chomutov vyhlašuje 

výběrové řízení na poskytnutí Úvěrů  
z  Fondu rozvoje města chomutova
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 finančních 
prostředků…“).

výběrové řízení

www.chomutov-mesto.cz



servis fotostrana

Pokračování ze strany 10
I když i tentokrát bylo chomutov-

ských posádek více než těch přes-
polních, nakonec jim vypálili ryb-
ník hosté z Mostu. Siláci z Fitness 
Zimák Most vyhráli už v loňském 
roce a opět patřili k největším favo-
ritům. „Od začátku jsme si věřili, ale 
přece jen tu byli nebezpeční soupeři. 
Báli jsme se především Rafanů, kteří 
měli od začátku dobré časy, ale na-

konec jsme to utáhli,“ řekla po na-
pínavém finiši mostecká kapitánka 
Marie Horská, jejíž loď dorazila do 
cíle první před Rafany, Bombéros 
Čezáros Amatéros a Čmoudíky 
z Komořan. Vítězství mostecké po-
sádky prý nebyla náhoda. „Letos 
jsme se snažili, takže jsme měli i ně-
kolik společných tréninků,“ potvrdila 
kapitánka vítězů. 

Zatímco v minulých letech se ví-

tězové s nadšením vrhali do vody, 
tentokrát se do Kamencového je-
zera nikomu moc nechtělo. Na vině 
byla především zima, která trápí po-
sledních několik ročníků nejstar-
šího závodu dračích lodí v regionu. 
„První ročník před šesti lety bylo 
krásně a Kamenčák doslova pras-
kal ve švech. Ale poslední dva roky 
máme pošmourno. Na druhou stranu 
jsme rádi, že neprší,“ ocenila Silvie 

Škubová, která vysvětlila i netra-
diční posun data konání z obvyk-
lého 1. května na nejbližší víkend. 
„Některé posádky projevily zájem 
o změnu termínu, neboť díky násle-
dujícímu pracovnímu dni nemohly 
pořádně oslavit své úspěchy,“ pro-
zradila organizátorka s tím, že příští 
rok se závody zřejmě vrátí k obvyk-
lému termínu, protože volný den vy-
chází na pátek. 
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