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Významnou změnu, kterou se 
Chomutov přesně v polovině roku 
zařadí mezi statutární města, by si 
lidé měli pamatovat. Starostku Ivanu 
Řápkovou i tým, který pro tuto příle-
žitost sestavila, toto zadání postavilo 
před náročný úkol připravit ve velmi 
krátké době originální program, kte-
rý tu ještě nebyl a v němž by si našel 
své příslušník každé generace.

„Pan prezident podepsal příslušný 
zákon až jedenáctého května, takže 
na přípravu jsme měli velmi málo 

času,“ řekla starostka. „Přesto si mys-
lím, že se nám podaří připravit vše 
tak, aby se lidé dobře pobavili.“

V pátek 30. června tak proběhne 
na náměstí 1. máje  pestré odpoledne 
plné hudby, soutěží a zábavy pro děti 
i dospělé, ale různé body programu 
jsou přichystány i v jiných částech 
města. „Dění na náměstí bude probí-
hat pod taktovkou principála Divadla 
V Pytli Petra Stolaře. Tento soubor má 
spoustu zkušeností nejen s poulič-
ním divadlem, ale i s dalšími akcemi 

Slovo starostky

Chomutov přivítá změnu statutu oslavami
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ve volném prostranství. Jeho po-
hotovost a schopnost improvizace 
jsou zárukou dobré zábavy i toho, 
že program bude ‚šlapat’ a lidé se 
při něm nebudou nudit,“ vyjádřila 
se Věra Flašková, jednatelka Sprá-
vy kulturních zařízení Chomutov 
a členka zmíněného týmu. „Na ná-
městí budou připraveny nevšední  
atrakce – zájemci si budou moci 
vyzkoušet zajímavé adrenalinové 
sporty, například koulení ve velké 
kouli, známé ze znělek televize 
Nova, pohyblivé žebříky, ‚mou-
chu’  a ‚sumo’. Budou k dispozici 
veřejnosti, ale také soutěžním 
týmům.“ 

Soutěže proběhnou dvě, v jed-
né změří své síly v uvedených 
nevšedních disciplínách družstva 
měst Chomutovska a Kadaňska. 
Ta druhá bude pro zájemce z řad 
veřejnosti, rodinná družstva bu-
dou plnit i další úkoly a soutěžit 
o peněžní poukázky k nákupu 
v Globusu, exkluzivní pak bude 
hlavní cena – zahraniční rodinný 
zájezd.

To vše doprovodí řada vystou-
pení hudebních těles rozličných 
žánrů v různých částech města, 
v průběhu odpoledne a večera 
tak zazní dechovka, country 
i rock. Vrcholem hudební části akce 
bude koncert populární skupiny 
Čechomor, který potrvá přesně do 
půlnoci. První minuty nového dne, 
nového měsíce a nového statutu 
města přivítá půlnoční ohňostroj. 

                   (Pokračování na str. 2)
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Příští setkání Příští setkání 
vedení města s občanyvedení města s občany
se uskuteční 29. června 2006 

od 16 hodin v zasedací 
místnosti č. 13 v historické 
radnici na náměstí 1. máje. 

Tetitorium tour 2006

HIP HOP 
PARTY

ORION 
(držitel Anděla 2005) + další DJ´s

Letní kino 23. 6. 2006 od 19 hodin
vstupné 80,- Kč

Milí spoluobča-
né! Jsem moc ráda, 
že tolik z vás se 
pravidelně zajímá 
o dění ve městě 
a není jim lhostej-
né, jak Chomutov 
vypadá a kam se 
bude v budoucnu 

ubírat. Důkazem je velké množství 
dopisů, které mi od vás pravidelně 
přicházejí, nebo účast na různých 
setkáních s občany. Věřím, že je 
důležité, aby se občané co nejvíce 
zapojovali do řešení různých pro-
blémů, které se jich týkají. Jen tak 
je totiž možné přijímat ve vedení 
města taková řešení, která budou 
občanům skutečně vyhovovat 
a budou jejich život zpříjemňovat 
a ne jim ho komplikovat. A právě 
proto, aby se každý člověk mohl 
svobodně vyjadřovat ke všemu, 
co ho ve městě trápí a zajímá, je 
nutné, aby měli občané dostatek 
informací. Možná to mnozí nevíte, 
ale starosta každé obce má podle 
zákona o obcích dokonce povin-
nost informovat veřejnost o všem, 
co se v obci děje a o čem se roz-
hoduje. Já jsem si této povinnosti 
vědoma a snažím se, aby moji spo-
luobčané skutečně věděli vše pod-
statné. Nejdůležitějším nástrojem 
pro předávání informací jsou prá-
vě tyto Chomutovské noviny, které 
držíte každých čtrnáct dní v ruce. 
Chceme, aby se co nejvíce podoba-
ly ostatním novinám a  aby kromě 
potřebných a nutných informací 
obsahovaly i různé zajímavosti, 
ale přece jen to nejsou „obyčejné“ 
noviny. Proto se v nich také nejvíce 
objevují hlasy z radnice, ať už jsou 
to názory a stanoviska politiků 
či městských úředníků. Věřím, že 
v našich novinách nacházíte vždy 
vše, co potřebujete vědět. Ale po-
kud ne, nestyďte a nebojte se ze-
ptat třeba na pravidelném setkání 
s občany nebo kdykoliv, když se 
někde potkáme. 

                     Hezký den vám přeje 
                       Vaše Ivana Řápková

Příští číslo CHN vyjde 

4. července 20064. července 2006
www.chomutov-mesto.cz

Seriál více než dvacítky představení a koncertů zahájilo Malé vinohradské 
divadlo inscenací Masopustní šelmovský kousek ve stylu Commedie dell Ár-
te v Rytířském sále historické radnice.                                                       (foto: sk) 
                                            Snímky z některých dalších vystoupení jsou na str. 3

Festivalu Otevřeno napotřetí vyšlo počasí
Druhý červnový pátek a sobota 

přinesly možnost dopřát si spoustu 
nevšedních kulturních zážitků. Multi-
žánrový festival Otevřeno otevřel své 
pomyslné brány už potřetí a na rozdíl 
od předchozích dvou ročníků se těšil 
nejen přízni diváků, ale i svatého 
Petra, který se postaral o příjemné, 
slunné počasí a teplé večery. Na své si 
přišli ti nejmenší, kteří měli možnost 
zhlédnout několik pohádek, příznivci 
netradičního divadla i hudby, která 
vybočuje z hlavního proudu a hledá 
nové cesty. Jak si jeho organizátoři 
předsevzali, podařilo se jim nabíd-
nout divákům některé unikáty jak 
z oblasti muziky, tak divadla, a pře-
devším skloubit program tak, že až 
na malé výjimky na sebe jednotlivá 
představení navazovala. Kino Praha, 
náměstí 1. máje a Kulisárna divadla tak 
byly svědky zajímavých vystoupení 
a koncertů. Jako dobrý tah se osvědčilo 
u představení v uzavřených prosto-
rách vybírat vstupné, protože tím se 
počet návštěvníků omezil jen na ty, 
kteří chtěli vidět právě to či ono. A co 
bylo nej? „To se dá těžko říct, každý má 

jiný vkus, někdo se těšil na koncert Mi-
chala Pavlíčka a Načevy, své příznivce 
má i Xavier Baumaxa či sestry Steino-
vy, největší ‚odvaz‘ asi ale pro většinu 
návštěvníků znamenal koncert skupi-

ny Monkey Business v sobotu v noci na 
náměstí,“ vyjádřila se k hudební strán-
ce festivalu Věra Flašková, jednatelka 
Správy kulturních zařízení, v jejíž režii 
akce proběhla. (pokračování na str. 3)

Ke změně postavení Chomutova 
se připravují na městském úřadě. 
Předcházela jí i změna „vývěsního 
štítu“ na budově úřadu ve Zborov-
ské ulici (na snímku pracovníci od-
dělení hospodářské správy úřadu, 
zleva  Miroslav Slepička a Michal 
Sehrig). Jak ale zdůraznil tajemník 
úřadu Theodor Sojka, nejde jen 
o výměnu názvu městský úřad za 
magistrát města. „Jako statutární 
město budeme mít otevřenou cestu 
k přímým jednáním na příslušných 
ministerstvech. Budeme tak získá-
vat aktuální informace jak z Evrop-
ské unie, tak i z hlediska přípravy 
zákonů,“ řekl a rovněž připomněl, 
že statutární město je připomín-
kovým místem při přípravě zá-
konů, což přináší lepší postavení 
vůči Bruselu při získávání dotací. 
Další informace vztahující se ke 
změně Chomutova na statutární 
město jsou kromě úvodního článku 
(v modrém rastru nad fotografií) 
také na straně 4.  (text: lm, foto: sk)

Rekonstrukce spodní části Bla-
tenské ulice vtiskne této lokalitě, 
která od svého vzniku patřila mezi 
reprezentativní ulice Chomutova, 
důstojnější a zároveň praktičtější 
podobu. Nové veřejné osvětlení, 
zálivy zastávek MHD, srovnání vy-
výšeniny v místě, kudy vedla před 
desetiletími zrušená železniční trať 
do Litvínova, nový povrch silnice 
i chodníků, to vše patří k další z řa-
dy aktivit, jimiž město vylepšuje 
svůj vzhled. 

Stavební úpravy ovšem přinesou 
také jistá omezení pro její obyva-

tele a především pro podnikatele, 
kteří zde provozují své prodejny 
a restaurace. Město Chomutov jako 
jeden z investorů proto rozhodlo 
pozvat zainteresované občany 
k jednání, kde by si obě strany 
vysvětlily, jaké problémy s sebou 
rekonstrukce přinese a především, 
jak je řešit.  

Počátkem června se tak v měst-
ském divadle sešli občané se zá-
stupci radnice, Krajského úřadu 
Ústeckého kraje a Severočeské vo-
dárenské společnosti.                          
                        (Pokračování na str. 2)

Hledali a našli společnou řeč

Soutěž o rodinný zájezd k moři, adrenalinové sporty, Čechomor, půlnoční ohňostroj 

Objednání na odbor dopravních
a správních činností pomocí SMS, pomocí SMS, 

na číslo 736 695 600 zašlete: 
od hlp rez / pas hlp rezod hlp rez / pas hlp rez
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Amnestie 
příslušenství pohledávek

od 1 . 1 . do 30. 6 . 2006
V případě zaplacení celého základního dluhu v období vyhlášené  
amnestie vám promineme penále, úroky, poplatky z prodlení a 
smluvní pokuty. 
Po marném uplynutí této lhůty nekompromisně uplatníme veškeré 
právní nástroje k vymožení všech druhů pohledávek dle principu 
nulové tolerance.                                                             Město Chomutov

Seznam dlužníků na nájemném – IV. část

Držitelé Ceny Jiřího Popela z Lobkovic za rok 2006Držitelé Ceny Jiřího Popela z Lobkovic za rok 2006
Zdena Binterová Zdena Binterová – regionální historička, autorka a spoluautorka desítek 
odborných a populárně naučných knižních publikací
Mgr. Zdeněk Hejna Mgr. Zdeněk Hejna – bývalý ředitel chomutovské knihovny a pedagog, 
znalec regionální kultury, zejména literatury
JUDr. Milan Kindl, CScJUDr. Milan Kindl, CSc. – významný český právník, spoluzakladatel Fakul-
ty právnické Západočeské univerzity v Plzni
Ladislav Klement Ladislav Klement –  člen Svazu bojovníků za svobodu, pro který vedl osvě-
tovou a přednáškovou činnost, cena in memoriam
Ing. Václav Klepl Ing. Václav Klepl – ředitel Střední průmyslové školy v Chomutově v letech 
1949 – 1967, podílel se na obnovení výuky na SPŠ pro roce 1945, cena in 
memoriam 
Páter Jan Kozár Páter Jan Kozár – vikář Krušnohorského vikariátu a dlouholetý děkan 
chomutovského Děkanského úřadu  římskokatolické církve
MUDr. Miroslav Záleský MUDr. Miroslav Záleský – pediatr, podílel se na vzniku systematické aler-
gologie pro děti v regionu, cena in memoriam

Slavnostní ceremoniál předání Cen 
Jiřího Popela z Lobkovic za rok 2006 
proběhl minulý čtvrtek v Rytířském 
sále historické radnice. Už podruhé 
předali představitelé města ocenění 
významným chomutovským osob-
nostem nebo jejich pozůstalým. 
Tentokrát jich na základě rozhod-
nutí radních bylo vybráno sedm, 
z toho tři in memoriam (jmenný 
seznam je uveden pod fotografií). 
Důstojný akt zarámoval svým vy-
stoupením Vokálně instrumentální 
sbor státního gymnázia pro vede-
ním sbormistryně Marie Fialové. 
Mezi těmi, kdo převzali ocenění 
z rukou chomutovské starostky Iva-
ny Řápkové, byl i páter Jan Kozár, 
vikář Krušnohorského vikariátu (na 
snímku). Stejně jako vloni, i letos 
Chomutovské noviny přinesou 
postupně medailonek každého 
z oceněných.                  (foto: lm)

Děti ze všech chomutovských a dvou jirkovských předškolních zařízení si změřily síly na druhé letní olympiádě, 
která proběhla počátkem června na chomutovském letním stadionu. Partnerem Mateřské školy Chomutov byla 
Správa sportovních zařízení, která poskytla k soutěžení dětí nejen prostory, ale také rozhodčí. Přestože  původní 
záměr byl v duchu olympijské myšlenky, že důležitější než vítězství je účast, nakonec organizátoři vybraly tři 
nejlepší týmy, a to ze školek Abeceda v Blatenské, Zahrádka v Dřínovské ulici a Písnička na Zahradní. Nejúspěšnější 
malí sportovci získali hračky a sportovní náčiní pro celou svou školku, všechny šestičlenné týmy pak za absolvo-
vání každé disciplíny sladkou odměnu. Jednou z disciplín byla i překážková dráha s prolézačkou (snímek vlevo), 
k lehčím patřila jízda na koloběžce.                                                                                                                    (text a foto: lm) 

Dlužníky zřejmě čekají nepří-
jemné dny. Rada města Chomutova 
doporučila zastupitelstvu vyhlásit 
veřejnou obchodní soutěž  na po-
stoupení pohledávek města vůči 
uživatelům obecních bytů.

„Město se při vymáhání svých 
pohledávek drží všech zákonných 
omezení, což mu trochu svazuje ruce 
a celý proces značně zpomaluje,“ 
vysvětluje vedoucí ekonomického 
odboru městského úřadu Jan Mareš. 
„Jsou subjekty, které se specializují 
na odkoupení obtížně vymahatelných 
pohledávek a jejich následné vymá-
hání. Ty postupují poněkud pružněji. 
Lze předpokládat, že vzhledem ke 
své specializaci dokáží být při této 
činnosti vytrvalejší a intenzivnější, 

protože v podstatě půjde o jejich pe-
níze. Navíc dlužník čekat nemůže při 
jednání s takovou institucí ani náznak 
shovívavosti, naopak základem jejího 
úspěchu je nekompromisní postoj.“ 

Dluhy na nájemném převyšují 
částku 133 milionů korun. Pokud 
se zastupitelstvo přikloní ke sta-
novisku radních, vítězem obchodní 
soutěže se stane subjekt, který po-
hledávky odkoupí jako celek a na-
bídne za ně nejvyšší částku. To by 
se mělo uskutečnit ještě ve druhém 
pololetí roku 2006. Možnost, jak se 
vyhnout nepříjemnostem, je zaplatit 
své dluhy do 30. června, kdy navíc 
platí amnestie na příslušenství 
dluhů (penále), jež nezřídka činí 
podstatnou částku pohledávky. (lm)

Město chce prodat své pohledávky

POPLATEK ZE PS  ZA ROK 2006 

Splatnost poplatku ze ps  kon í

30. 6. 2006 

Pozdní platby budou 
penalizovány 

Informace:  474 637 199

Nepla te za mne
zbyte n

trojnásobek! 

…navrhla, aby Zastupitelstvo měs-navrhla, aby Zastupitelstvo měs-
ta Chomutova pro volební období ta Chomutova pro volební období 
2006 až 2010 mělo 35 členů2006 až 2010 mělo 35 členů. Tato 
povinnost vyplývá městské radě ze 
zákona o obcích, podle něhož musí 
být výsledný počet znám nejpoz-
ději 85 dnů přede dnem voleb do 
místních zastupitelstev, které letos 
proběhnou v říjnu nebo listopadu. 
O konečném počtu členů zastu-
pitelstva na příští volební období 
rozhodnou současní zastupitelé, 
jichž je 36. 

…rozdělovala dotace na projekty rozdělovala dotace na projekty 
z rozpočtu městaz rozpočtu města. Schválila přidě-
lení dotace 30 000 Kč na projekt 
Slavnostní shromáždění k 50. výročí 
založení školy ZŠ v Havlíčkově ulici 
a 13 000 Kč Squashclubu Chomutov 
na projekt Sporťáček. Rada dále do-
poručila zastupitelstvu poskytnout 
dotace na projekty dalším žadate-
lům: o. s. Kuprospěchu (25 000 Kč),
folklorní sdružení Krušnohor 
(40 000 Kč), ASK VALZAP (30 000 Kč), 
TJ VEROS (16 000 Kč), Chomutovská  

liga malého fotbalu (20 000 Kč). Dal-
ší čtyři projekty rada neschválila 
pro nedodržení Zásad pro poskyto-
vání dotací.                                      (lm)

Rada města Chomutova… 

Hospodaření města Chomutova 
skončilo v prvním čtvrtletí letošního 
roku se ziskem bezmála 40 milionů 
korun. Plnění příjmů rozpočtu dosáhlo 
29 % plánu (234,9 mil. Kč), ve výdajích 
byla dosažena úspora 3,1 % oproti 
schválenému rozpočtu (186,3 mil. Kč). 
Hospodářský výsledek za první čtvrt-
letí je tak o 7,1 milionu korun vyšší než 
za stejné období minulého roku.

„I když lze v prvním čtvrtletí zazna-
menat příznivé plnění příjmové strán-
ky rozpočtu, je nutno uvést, že v rámci 
pololetí se nám projeví určitý výpadek 
v plnění daňových příjmů,“ okomento-
val vývoj vedoucí odboru ekonomiky 
městského úřadu Jan Mareš. „Již teď 
víme, že v březnu a květnu zaslal stát 
na účty obcí ve srovnání s předchozím 
rokem méně peněz. Důvodem je ke 

konci roku schválená vládní daňová 
reforma, která snížila daňovou zátěž 
obyvatel s nižšími příjmy, což se však 
projevilo na financování obcí, protože 
daň z příjmů fyzických osob je jednou 
z daní sdílených.“ 

Ekonom města dále připomněl, 
že vliv na tuto daň mělo společné 
zdanění manželů, kdy stát rodinám 
opět vracel značnou sumu již zapla-
cených daní, což se opět projevilo 
na nižším přerozdělení. „Stát těmito 
kroky de facto legálně připravil obce 
o jejich zákonné příjmy. Dopad pro 
Chomutov by neměl být tak vysoký, 
protože jsme na tyto novely při při-
pravování rozpočtu maličko reago-
vali a daňové příjmy podhodnotili, 
nicméně výpadek se určitě projeví,“ 
upozorňuje J. Mareš.                     (lm)

Téměř čtyřicetimilionový přebytek

(Dokončení ze str. 1) 
„Je jasné, že to pro všechny z Bla-

tenské bude složité, po určitou dobu 
bude omezeno zásobování i přístup 
zákazníků do jejich provozoven,“ 
vyjádřila se k situaci starostka 
Chomutova Ivana Řápková krátce 
po jednání. „Na druhou stranu jsem 
ráda, že si podnikatelé z této loka-
lity uvědomují, o co nám jde, a že 
zlepšení vzhledu i stavu komunikací 
prospěje nejen městu, ale i jim.“

Radnice hledala způsob, jak 
situaci podnikatelům po dobu re-
konstrukce ulehčit. Na společném 
jednání proto zazněla mimo jiné 
nabídka, aby jednotlivé provozovny 
předem úřad zpravily o termínech 
svého zásobování. Investor se pak 

bude snažit uspořádat harmono-
gram prací tak, aby jejich provoz, 
který by vůbec neměl být přerušen, 
byl omezen co nejméně. „Rovněž 
jsme nabídli možnost aktuálně in-
formovat prostřednictvím našich 
internetových stránek o postupu 
prací v konkrétních termínech, aby 
po desátém červenci každý věděl, 
kdy budou probíhat právě před 
jeho provozovnou,“ uvedl vedoucí 
odboru rozvoje a investic města 
Petr Chytra. „Za význačný posun 
kupředu považuji rovněž to, že 
jsme se dokázali shodnout s ostat-
ními subjekty, krajským úřadem 
a ‚vodaři‘, a svůj postup při pracích 
koordinujeme. Škoda jen, že k této 
spolupráci se nestaví stejně vstřícně 
správci ostatních inženýrských sítí.“

Setkání zástupců investorů s lid-
mi z Blatenské tedy proběhlo ve věc-
ném duchu, hledaly se a nacházely 
cesty k řešení společného problému. 
„Potěšitelné pro nás je zejména to, 
že vzhledem k tomu, o jak malou 

lokalitu jde, přišlo hodně lidí, přes 
třicet. Takový dialog má pak větší 
váhu, než když vyvoláme debatu 
o rekonstrukci velkého sídliště 
a přijde pouze několik občanů,“ shr-
nula schůzku starostka Řápková. „Je 
vidět, že ti, kteří přišli do divadla, 
chtějí věci řešit, aktivně se zajímají 
o to, jak bude jejich město, ale i mís-
to, kde žijí či pracují, vypadat. Pak 
se pochopitelně hledají východiska 
ze složité situace lépe.“               (lm)

Hledali a našli společnou řeč

Dětský den Globusu 
v letním kině

Dopoledne plné zábavy pro dětí 
je přichystáno na středu 28. červ-
na v areálu chomutovského letní-
ho kina. Od 10 hodin tu začíná 
program, v němž vystoupí klauni 
a celá řada postaviček ze světa 
pohádek Walta Disneye. V soutě-
žích mohou děti vyhrát atraktivní 
ceny, Lego skládačky i další hrač-
ky, ale také CD přehrávač a DVD 
přehrávač. Především ale malé ná-
vštěvníky čeká spousta veselých 
zážitků a legrace. Vstupné činí 50 
korun.                                           (lm)

Písečná 5044/15                220 002 Kč
Jirkovská 5054/18            163 069 Kč
Písečná 5064/6                  176 072 Kč
Písečná 5071/6                  191 208 Kč
Kamenná 5092/1               194 479 Kč
Kamenná 5093/4                 16 920 Kč
Kamenná 5093/5                  31 452 Kč
Škol.pěšina 5095/1           132 179 Kč
Škol.pěšina 5095/24         176 145 Kč
Kamenná 5101/6               180 815 Kč
Kamenná 5101/16             226 359 Kč
Kamenná 5102/14               24 128 Kč
Kamenná 5105/4               139 436 Kč
Kamenná 5106/16             106 885 Kč
Kamenná 5120/2               325 081 Kč
Kamenná 5121/5                 62 716 Kč
Kamenná 5123/8               235 523 Kč
Kamenná 5123/13             288 544 Kč
Kamenná 5123/14             177 418 Kč
Kamenná 5123/17               81 573 Kč
Kamenná 5123/21                12 018 Kč

Na základě rozhodnutí Rady města Chomutov bude v Chomutovských no-
vinách postupně zveřejňován seznam bytových jednotek, na jejichž uživate-
le byla podána žaloba pro dlužné nájemné či žaloba na přivolení k výpovědi 
z nájmu bytu nebo vyklizení.

Adresa/č. bytu Adresa/č. bytu                                                       částka částka  Adresa/č. bytu Adresa/č. bytu  částkačástka

Kamenná 5125/7                 19 960 Kč
Kamenná 5125/20             173 857 Kč
Kamenná 5126/12             149 414 Kč
Borová 5136/20                 109 569 Kč
Borová 5143/15                    52 065 Kč
Zahradní 5167/3                  69 240 Kč
Zahradní 5168/7                 92 820 Kč
Zahradní 5179/1                138 597 Kč
Zahradní 5180/7                111 150 Kč
Zahradní 5195/13             391 996 Kč
Zahradní 5196/1               454 332 Kč
Skalková 5199/7                124 384 Kč
Skalková 5201/11              317 737 Kč
Pod břízami 5227/5          201 810 Kč
Kamenný vrch 5270/3     275 181 Kč
Kamenný vrch 5270/13   189 443 Kč
Kamenný vrch 5270/18     59 568 Kč
Kamenný vrch 5273/23      57 611 Kč
Kamenný vrch 5274/2       98 345 Kč
Hutnická 5290/13             225 243 Kč
Na Příkopech 3817/6          73 999 Kč

(Dokončení ze str. 1) 
„Přestože občan Chomutova tuto 

změnu ihned přímo nepocítí, v ži-
votě města jde o historický mezník, 
a proto si myslíme, že stojí za to, stejně 
jako jiná významná data, si ho řádně 
připomenout. A čím jiným, než tako-
vou zábavou, aby na ni lidé dlouho 
vzpomínali?“  uvedla na závěr svého 
pozvání starostka.                               (lm)

Chomutov přivítá změnu...
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(Dokončení ze str. 1)
Divadelních představení bylo 

mnohem víc, nelze je vyjmenová-
vat všechny. Každopádně Otevře-
no nabídlo renomovaný soubor i 
avantgardu, která leckdy zůstala 
nepochopena, loutkové divadlo i 
herecký koncert šestice nahých 
„lyžařů“ (opravdu výjimečný záži-
tek), obří hořící loutky i pouliční 
šou na chůdách a řadu dalších 
více či méně zdařilých, ale vždy 
originálních představení. Snad 
nejvýstižnější hodnocení zaznělo 
od známého bubeníka Pavla Fajta, 
který vystupoval se svým projek-
tem Autopilote. Přestože je to zku-
šený světoběžník a matador nej-
různějších přehlídek a festivalů, 
netajil se obdivem k tomu, co vše 
se podařilo do programu Otevřena 
vměstnat. Nakonec se rozhodl po 
svém koncertu zůstat a vychutnat 
si  festival i jako divák. 

Ale V. Flašková připomíná, že 
nejen účinkující si zaslouží  obdiv. 
„Všechny ty přípravy a pak i zajiš-
tění hladkého chodu vyžadovalo 
obrovské úsilí celého týmu Sprá-
vy kulturních zařízení, k němuž 
se přidala řada dalších lidí, ochot-
ných pomoci, aby se vše vydařilo. 
Bez nich by prostě Otevřeno neby-
lo, stejně jako bez podpory města 
a sponzorů. Jim všem patří můj 
velký dík, stejně jako lidem, kte-
ří se chovali v rámci takové akce 
vcelku slušně. Takže – snad zase 
za rok! “                                        (lm)

Pavel Pláteník a Karel Krautgartner z divadla Vosto5 a jejich „noční rozhlaso-
vý pořad pro osamělé, opuštěné a neúspěšné posluchače“.

Herci Bílého divadla se obešli zcela bez kostýmů a dokázali, že nahota není 
pohoršlivá nebo snad sprostá, pouze nezvyklá.

Monkey Business v čele se šoumenem Matějem Ruppertem (v popředí) byli 
pro mnohé vrcholem Otevřena.

Folklorní soubor Iaysa ze Zimbabwe 
se chomutovskému publiku s úspě-
chem představil již loni.

Gregory v podání Petra Stolaře prá-
vě zneškodňuje padoucha Mc Marda 
aneb hrobské Divadlo V Pytli.

Několik set návštěvníků přilákalo do atria SKKS vystoupení zpěvačky Moniky 
Načevy a kytarového „mága“ Michala Pavlíčka.                                (foto: sk/lm)

Festivalu Otevřeno 
napotřetí vyšlo počasíKONCERTYKONCERTY

• 29. 6. BIG BAND29. 6. BIG BAND. Atrium SKKS na Palackého ul. v 19.00 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
• 28. 6.  VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU28. 6.  VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na Zahradní 

od 17.00 hodin.
• 30. 6.  ZÁBAVA S HORNICKOU DECHOVKOU30. 6.  ZÁBAVA S HORNICKOU DECHOVKOU. Kulturní dům na Zahradní od 17.00 

hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY
• PETR TOMAŠTÍK – JEN TAKPETR TOMAŠTÍK – JEN TAK. Výstava fotografií v galerii Na schodech v SKKS na 

Palackého ulici potrvá do 26. 6.
• VESMÍR A ŽIVOT – VÝTVARNÁ SOUTĚŽ. VESMÍR A ŽIVOT – VÝTVARNÁ SOUTĚŽ. Výstavní síň knihovny do 23. 6.  
• MICHAL TOMEK - OBRAZYMICHAL TOMEK - OBRAZY. Galerie Špejchar, výstava potrvá do 15. 7.
• ALEXANDRA KOLÁČKOVÁ - KERAMIKAALEXANDRA KOLÁČKOVÁ - KERAMIKA. Galerie Špejchar – sklep, výstava potrvá do 29. 7.
• SYMPOZIUM BOLEBOŘ 2005SYMPOZIUM BOLEBOŘ 2005. Výsledky sochařského sympozia v galerii Lurago, 

výstava potrvá do 28. 6.
• GERSTNER – TVŮRCE MODERNÍHO INŽENÝRSKÉHO MYŠLENÍGERSTNER – TVŮRCE MODERNÍHO INŽENÝRSKÉHO MYŠLENÍ. Výstava v kostele sv. 

Kateřiny potrvá do 28. 10.
• ZANIKLÉ OBCE DOUPOVSKAZANIKLÉ OBCE DOUPOVSKA. Muzeum na starobylé radnici, výstava potrvá do 28. 8.
• MOZART – VÝSTAVA K 250. VÝROČÍ NAROZENÍMOZART – VÝSTAVA K 250. VÝROČÍ NAROZENÍ. Oblastní muzeum na Palackého 

ulici, výstava potrvá do 2. 7.
• LUDMILA RAZIMOVÁ, AK. MAL. – OBRAZYLUDMILA RAZIMOVÁ, AK. MAL. – OBRAZY. Kostel sv. Ignáce od 30. 6. do 26. 8.
• JAN TRÁVNÍČEK – THE FRAMESJAN TRÁVNÍČEK – THE FRAMES. Výstava fotografií v oratoři kostela sv. Ignáce 

potrvá do 30. 9. 

KINAKINA
Kino Oko (začátky představení od 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Oko (začátky představení od 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).
               21. 6.21. 6.     NOVÁ FRANCIE – V NOVÉM SVĚTĚ NOVÁ FRANCIE – V NOVÉM SVĚTĚ – historický film, Kanada, Francie, 

Velká Británie.
              22. 6.22. 6.     ART KINO: SHOW ZAČÍNÁ ART KINO: SHOW ZAČÍNÁ – komedie/drama, Velká Británie. Začátek v 

19.30 hodin. 
              23. 6.23. 6.     FAKTÓTUM FAKTÓTUM – drama, USA, Norsko. 
              24. 6.24. 6.     NEPOHODLNÝ NEPOHODLNÝ – špionážní thriller, USA, Velká Británie.
        25.25. – 27. 6. 27. 6.  VŠECHNO NEJLEPŠÍ VŠECHNO NEJLEPŠÍ – komedie, ČR. V neděli 25. 6. dvě představení – od 

17.00 a 19.00 hodin.
    28.28. – 29. 6. 29. 6.  TAJEMSTVÍ SLOV TAJEMSTVÍ SLOV – drama, Španělsko. 
30. 6.30. 6. –      1. 7. 1. 7.  FIREWALL FIREWALL – akční thriller, USA.

Letní kino (začátky představení od 22.00 hodin, není–li uvedeno jinak).Letní kino (začátky představení od 22.00 hodin, není–li uvedeno jinak).
               21. 6.21. 6.     ŠÍLENÍ ŠÍLENÍ – filosofický horor, ČR.
    22.22. – 24. 6.24. 6.     VŠECHNO NEJLEPŠÍ VŠECHNO NEJLEPŠÍ – komedie, ČR.
              25. 6.25. 6.     NEPOHODLNÝ NEPOHODLNÝ – špionážní thriller, USA, Velká Británie.
              26. 6.26. 6.     NABOSO NABOSO – komedie/drama/romance, Německo. 
     27.27. – 28. 6. 28. 6.  V JAKO VENDETA V JAKO VENDETA – thriller, USA. 
29. 6.29. 6. –      1. 7.1. 7.     ŠIFRA MISTRA LEONARDA ŠIFRA MISTRA LEONARDA – drama, USA.

Do Chomutova zavítali studenti a pe-
dagogové z gymnázií v Hoyerswerdě 
(SRN), Wroclawi (Polsko), Szegedu a 
Kisteleku (Maďarsko). Týmy z těchto 
škol společně se skupinou z chomu-
tovského státního gymnázia pracují na 
příručce o přípravě mezinárodních se-
tkání mládeže. Výsledek této kolektivní 
práce by pak měl rozšiřován v jednot-
livých zemích na další školy. Hosté 
spolu s hostiteli mimo jiné navštívili 
historickou radnici. V její obřadní síni je 
přijala starostka města Ivana Řápková. 
V krátkosti jim představila Chomutov 
a popřála jim mnoho úspěchů ve spo-
lečné práci. Zdůraznila možnosti, které 
dnešní mládež má oproti minulým 
generacím v poznávání okolního světa 
a mladých lidí z jiných zemí. Na závěr 
setkání obdrželi návštěvníci drobné 
dárky a podepsali se do pamětní kni-
hy města. Na snímku starostka Ivana 
Řápková vítá kantorky ze Szegedu 
Ritu Dobine a Marthu Pándi (vlevo), 
zcela vpravo přihlíží ředitel gymnázia 
Josef Moule.                                                (lm)

Město Chomutov za finanční podpory EU 
zve příznivce dechové hudby na

Koncerty dechových hudeb 2006
Pravidelné koncerty zahájí u příležitosti oslav svátku DNE HUDEB

HORNICKÝ DECHOVÝ ORCHESTR POD VEDENÍM J. ZÁSTAVY  
ve středu 21. června 2006 v 17.00 hodin v městském parku v Chomutově

STŘEDEČNÍ KONCERTY S HORNICKÝM DECHOVÝM ORCHESTREM   
se budou konat v měsících červen – srpen vždy od 17.00 hodin v těchto termínech: 

28. 6., 5. 7., 12. 7., 19. 7., 26. 7., 2. 8., 9. 8., 16. 8., 23. 8., 30. 8. 2006   

SPOLEČNÉ KONCERTY HORNICKÝCH DECHOVÝCH ORCHESTRŮ 
z měst ANNABERG-BUCHHOLZ a CHOMUTOV

se budou konat tyto NEDĚLE 9. 7., 16. 7., 20. 8. 2006 vždy od 16.00 hodin

SPOLUFINANCOVÁNO ZE ZDROJŮ EU

Cíl podporovat dobré sousedské 
vztahy mezi obyvateli česko – ně-
meckého pohraničí si dal do vínku 
Festival uprostřed Evropy. Jeho 
právě probíhající patnáctý ročník, 
který se koná pod heslem „Pojďme 
všichni slavit, přátelé! “ z opery 
Figarova svatba od W. A. Mozarta, 
nemine ani Chomutov. Z šedesáti 
osmi koncertů vážné hudby a kom-
ponovaných pořadů zaměřených na 
vážnou hudbu v Bavorsku, Česku a 
Sasku se v galerii Špejchar 29. červ-
na uskuteční pětadvacátý.

Geniální skladatel Wolfgang 
Amadeus Mozart byl a stále je 
pro výtvarníky nevyčerpatelným 

zdrojem inspirace. Tvorba malířů, 
grafiků a scénáristů různých dob a 
stylů podnítila Ivanu Thomaschke-
-Vondrákovou, promovanou histo-
ričku umění a pořadatelku Festi-
valu uprostřed Evropy, k záměru 
představit některé ze slavných 
výtvarných děl, inspirovaných buď 
skladatelovou osobností nebo jeho 
kompozicemi, a zajímavá scénická 
řešení Mozartových oper. Mluvené 
slovo a prezentace výtvarných děl 
budou obohaceny živým hudebním 
podáním známých Mozartových 
melodií. Mnichovský soubor Ope-
ra Concertante zahraje skladby z 
Kouzelné flétny, Únosu ze serailu, 

Dona Giovanniho a dalších oper, 
které Mozart komponoval jako 
harmonickou hudbu pro dechové 
nástroje.                                        (sk)

• Občanské sdružení ukrajinské Občanské sdružení ukrajinské 
regionální organizace Zvony nadě-regionální organizace Zvony nadě-
je zve na výroční schůzije zve na výroční schůzi, která se 
bude konat 1. července v 10 hodin 
v Dřínovské ulici 4606 v Chomu-
tově (sídliště Březenecká, bývalá 
mateřská škola). Zájemci nechť se 
přihlásí u tajemnice OS Ing. Valen-
tyny Štípkové, tel. 723 065 228 nebo 
474 624 777.                                       (PI)

Festival uprostřed Evropy se zastaví i v Chomutově

Chomutovská radnice každoroč-
ně vydává nástěnné kalendáře s 
námětem města. Ten nejnovější pro 
rok 2007 představuje na dvanácti 
listech díla chomutovského výtvar-
níka a učitele Ladislava Chabra. 
Znázorněny jsou zde především 
známé architektonické dominanty 
města, jako jsou městská věž, kostel 
sv. Ignáce nebo kostel Nanebevzetí 
Panny Marie. „Výběr obrazů vychází 
z výstavy Chrámy a katedrály, kte-
rou měl Ladislav Chabr v prosinci 
v galerii Lurago,“ uvedla Dagmar 
Mikovcová, vedoucí odboru školství 
a kultury, který má propagaci města 
na starosti. Kalendář nazvaný Cho-
mutov 2007 - Ladislav Chabr si zá-
jemci budou moci koupit například 
v informačním centru v Chelčického 
ulici.                                                    (sk)

Město vydalo kalendář
s Chabrovými obrazy
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Uzávěrka inzertní strany dalšího čísla CHN: 28. 6. v 10.00 hod.

ProdejProdej
• Prodám elektrickou sekačku Prodám elektrickou sekačku Black 

+ Decker, jednou použitá, Původní 
cena 3 500 Kč, nyní 2 600 Kč. Tel. 
607 736 853.

• Prodám stavební parcelu Prodám stavební parcelu o rozloze 
503 m2 v Chomutově. Tel. 776 637 771.

• Prodám Renault 5 CampusProdám Renault 5 Campus, r. v. 
1990, třídveřový. Dobrý stav, spolehlivý, 
TK ještě rok. Cena 19 500 Kč, při rych-
lém jednání sleva. Tel. 604 318 037.

• Prodám ledničku Zanussi Prodám ledničku Zanussi 220 l 
s mrazáčkem. Levně. Tel. 474 621 404.

• Prodej, náhradní díly Škoda 105Prodej, náhradní díly Škoda 105, 
120. Tel. 737 608 512.

• Prodám ložniciProdám ložnici, obývací stěnu, šicí 
stroj skříňový, možno i jednotlivé kusy. 
Levně – pozůstalost. Tel. 474 659 850, 
večer.

• Prodám parcelu Prodám parcelu o výměře 306 m2

v Údolíčku směr Karlovy Vary. Vhod-
ná pod chatu. Cena dohodou. Tel. 
474 625 545.

• Prodám autobaterii 60 W Prodám autobaterii 60 W v záruce 
(nová). Cena dohodou. Tel. 605 161 727.

• Prodám demižon 10 l Prodám demižon 10 l neopletený 
a demižon 5 l opletený a listy Alfonse 
Muchy. Cena dohodou. Tel. 474 652 562.

• Prodám velkou obývací stěnu Prodám velkou obývací stěnu a jí-
delnu Nevadu, kulatý stůl + čtyři židle. 
Vše tmavě hnědé. Cena celkem 6 900 Kč. 
Tel. 606 293 901.

• Prodám kočárek Deltim Prodám kočárek Deltim trojkombi-
nace. Nafukovací kola, taška na mimi, 
otočná řídítka, 2 roky používaný. Cena 
4 000 Kč. Tel. 731 030 473.

• Prodám elektr. sporák Prodám elektr. sporák 3 000 Kč, roh. 
šatní skříň 1 000 Kč, entlovací nůžky 
400 Kč. Tel. 606 300 471.

• Prodám 2 komplet kola Prodám 2 komplet kola 165/13 
OR34, měsíc jetá za 1 500 Kč. Tel. 
731 240 708.

• Prodám dětské sportovní kolo Prodám dětské sportovní kolo hor-
ské na 5 – 9 let, s pružinou pod sedlem 
za 2 100 Kč. Původní cena 5 800 Kč. Tel. 
737 805 421, 731 240 708.

• Prodám auto zn. Wartburg Prodám auto zn. Wartburg 353s. 
Cena dohodou. Tel. 474 621 787, volat 
večer.

• Prodám šicí stroj zn. LadaProdám šicí stroj zn. Lada. Cena do-
hodou. Tel. 474 621 787, volat večer.

• Prodám levně starší gauč Prodám levně starší gauč a křeslo. 
Tel. 474 620 686.

• Prodám zavedenou videopůjčovnu Prodám zavedenou videopůjčovnu 
na Březenecké, cena 350 000 Kč, při 
rychlém jednání sleva. Tel. 606 217 166.

• Prodám Opel Kadet 1.7D CombiProdám Opel Kadet 1.7D Combi, r. v. 
1991, najeto 140 000 km, tažné zařízení, 
STK do 08 + náhradní díly + elektrony. 
Cena 25 000 Kč. Tel. 775 977 684.

• Prodám kuch. linku Prodám kuch. linku do bytu 1+1, 
nová pracovní deska a nový dřez. 
Nástřik variopaint do béžové barvy. 
Cena 2 500 Kč, rychlé jednání. Tel. 
604 443 765.

• Prodám kočárek Be-be-car Prodám kočárek Be-be-car béžovo-
-černý, zatáč. přední kola, prostorná 
odním. korba + doplňky (slunečník, 
síťka, taška) za 3 000 Kč, zimní pytel 

za 500 Kč a síť. ohrádku za 350 Kč. 
Tel. 603 450 482.

• Prodám psací stůl Prodám psací stůl a stůl pod PC, 
světlé dřevo. Cena 1 000 Kč  psací stůl, 
400 Kč stolek pod PC. Tel. 732 715 904.

• Prodám učebnice pro gymnázi-Prodám učebnice pro gymnázi-
umum, monitor a kytaru, ceny dohodou. 
Tel. 605 742 684. 

• Prodám vybavení do prodejny Prodám vybavení do prodejny 
– prosklený prodejní pult o dél-
ce 4 m, bezpečnostní stahovací 
mříž, reklamní kovový stojan „A“. 
Tel. 603 832 897.

BytyByty
• Prodám byt přestavěný Prodám byt přestavěný na 4+1 na 

Březenecké, dva balkony, zvýšené pří-
zemí, v osobním vlastnictví. Minimální 
docházková vzdálenost k MHD a k obch. 
centru. Nová kuchyňská linka, vesta-
věné šatní skříně, obývací stěna. Cenu 
nabídněte. Přednost má rychlé jednání. 
Tel. 606 617 221.        

• Prodám družstevní byt 1+1Prodám družstevní byt 1+1 na Za-
hradní, plast. okna, hluboká vana, slušný 
vchod. Cena 150 000 Kč. Tel. 731 030 473.

• Prodám byt 1+1 v osob. vlastnictví Prodám byt 1+1 v osob. vlastnictví na 
Kamenné v CV za 150 000 Kč. Zachovalý 
stav, nízké inkaso. Slušný vchod, byty 
v SVJ. Tel. 607 277 518.

• Vyměním řadový domek Vyměním řadový domek v CV, 
vhodný pro dvě rodiny, 10 minut od 
centra, za menší v CV nebo v Jirkově. Tel. 
474 625 796.

• Prodám RD se dvěma bytovými Prodám RD se dvěma bytovými 
jednotkami jednotkami v Horní Vsi, k tomu náleží 
nebytové prostory s hospodou a menší 
dvorek se zahrádkou. Cena dohodou. Tel. 
604 207 401.

• Prodám byt 1+1 Prodám byt 1+1 v osobním vlast-
nictví v Chomutově v okolí Globusu. Tel. 
607 888 123.

• Prodám družstevní byt 4+1Prodám družstevní byt 4+1 90 
m2 v Hutnické, 7. patro, plastová okna. 
Tel. 605 104 164.

• Prodám byt 2+1 Prodám byt 2+1 OV na Písečné 
(u Kauflandu). Cena dohodou. Tel. 
474 625 545.

• Vyměním nájemní byt Vyměním nájemní byt (ČEZ) 2+1 v CV 
na Březenecké za byt 3+1, popř. 4+1, též 
na Březenecké. Tel. 724 677 040.

• Prodám družstevní byt 1+1 Prodám družstevní byt 1+1 po 
rekonstrukci v Chomutově. Levně. 
Tel. 723 798 475.

• Prodám družstevní byt 4+1 Prodám družstevní byt 4+1 v Kost-
nické ulici v Chomutově. Cena dohodou. 
Tel. 474 621 787, volat večer.

• Pronajmu byt 2+1 v RDPronajmu byt 2+1 v RD, Chomutov, 
Husova ul., zahrada a garáž k dispozici. 
Tel. 736 636 246.

• Prodám druž. byt 2+1 Prodám druž. byt 2+1 v Cho-
mutově, Borová ul. Cena dohodou. 
Tel. 777 707 012.

• Pronajmu byt 1+1 Praha 4 – LhotkaPronajmu byt 1+1 Praha 4 – Lhotka, 
cca 100 m MHD, 10. p., slušný vchod, plast. 
okna, slunný. Kauce 10 000 Kč, cena včet-
ně poplatků 7 500 Kč. Tel. 474 628 800, po 
21. hodině.

• Koupím byt 1+1, 2+1 Koupím byt 1+1, 2+1 v městské 
části Chomutova – Jitřenka, Severka, 
Luna, Dehtochema apod. Dluh nevadí. 
Tel. 775 554 434.

• Prodám družstevní byt 2+1 Prodám družstevní byt 2+1 v Jirkově 
na Vinařicích. Plastová okna, nová kou-
pelna, kuchyňská linka. Cena dohodou. 
Tel. 605 562 314.

• Prodám chalupu v Orasíně Prodám chalupu v Orasíně u Jirko-
va 3+1, dílna, sklípek, zahrada, studna. 
Tel. 723 356 950.

• Prodám družstevní byt 4+1 Prodám družstevní byt 4+1 na Za-
hradní, 4. patro. Plastová okna, nová 
koupelna. Tel. 777 940 492, volat po 
18. hodině.

• Prodám družstevní byt 2+1 Prodám družstevní byt 2+1 s balko-
nem, 62 m2, 7. patro. Dům zateplen, plas-
tová okna, internet. Cena 200 000 Kč.
Tel. 604 104 284.

OstatníOstatní
• Hledám učitele/-ku angličtiny Hledám učitele/-ku angličtiny 

pro pokročilépro pokročilé, který by docházel 
ke mně domů na 3 hodiny denně, 
5 dní v týdnu po dobu dvou měsíců. 
Tel. 774 339 100.

• Kdo má zájem o starý magnetofon, Kdo má zájem o starý magnetofon, 
gramofon, rádiagramofon, rádia? Pozůstalost 50. léta. 
Tel. 604 960 938.

• 49letý muž, zklamaný a rozvede-49letý muž, zklamaný a rozvede-
ný, ný, by rád poznal k vážnému vztahu 
ženu do 45 let. Tel. 739 980 796, ne-
psat SMS.

• Za odvoz dám starší holand-Za odvoz dám starší holand-
skou sedací soupravu a ušákskou sedací soupravu a ušák. 
Tel. 474 652 562.

• Pronajmu garáž na KamennéPronajmu garáž na Kamenné. 
Dlouhodobě. Tel. 731 049 276.

• Koupím garáž Koupím garáž v centru Chomuto-
va. Tel. 602 180 723.

Již více než sto let slouží zahradní 
restaurace u divadla. V roce 1906 byla 
dokončena přestavba staré střelnice na 
Parkovou dvoranu – divadlo. Zahradní 
restaurace tu byla ale již u staré měš-
ťanské střelnice. Bylo to první výletní 
a promenádní místo Chomutova. Kvůli 
přímé cestě ke střelnici byly již ve 
30. letech 19. století proraženy hradby 
a prodloužena dnešní ulice Jakoubka ze 
Stříbra. Podle ulice dnešní Boženy Něm-
cové na okraji parku vznikaly výstavné 
vily, které byly ovšem zbořeny do roku 
1976, když uvolňovaly místo stavbě 
Prioru a zahradě mateřské školky. Sto 
let není v dějinách není tak dlouhá 

Zahradní restaurace u divadla před sto lety

doba, ale při pohledu do tváří tehdej-
ších obyvatel města nás dělí ohromná 
propast. Co všechno se za pouhých sto 
let změnilo. Před sto lety tu byla zlatá 
epocha poklidu secese a čtyřiceti let 
bez války. Nikdo z návštěvníků této 
milé chomutovské zahradní restaurace 
si jistě nedovedl ani ve snu představit, 
co všechno se převrátí za čtyři roky 
první světové války a pak po dvou 
desetiletích hned šest druhé světové 
války. Zmizely  státy a jejich  zřízení, 
spousta lidí se vyměnila, ale kupodivu 
ona zahradní restaurace u divadla to 
všechno přežila a slouží chomutov-
ským dodnes.                                             (jp)

V srpnu 2005 byl spuštěn projekt 
digitalizace dokumentů stavebního 
úřadu v Chomutově, finančně pod-
porovaný ze zdrojů Evropské unie. 
Jeho cílem bylo jednak zefektivnit 
výkon veřejné správy pro veřejnost, 
ale především podpora zaměstná-
vání zdravotně postižených osob, 
jejich zapojení do aktivního života 
a podpora vzdělávání.

Od loňského září do poloviny červ-
na se podařilo převést do digitalizo-

vané podoby téměř 48 000 různých 
dokumentů od formátu A4 až po A0.

Zdravotně handicapovaní pracov-
níci, provádějící digitalizaci, mají 
vytvořené odpovídající pracovní 
podmínky, úspěšně se začlenili do 
pracovního týmu stavebního úřadu 
a zvýšili si kvalifikaci.

Projekt bude ukončen k 30. červ-
nu 2006, ale pracovníci digitalizace  
budou, v souladu se smlouvou o po-
skytnutí dotace na projekt, pokra-

čovat ve své práci nejméně další tři 
roky, pravděpodobně ještě déle. 

Město Chomutov plánuje po-
stupně zavést systém digitalizace 
i na ostatních úsecích své činnosti. 
Nejprve však musí doložit  posky-
tovateli dotace – Krajskému úřadu 
Ústeckého kraje, splnění všech 
ukazatelů stanovených ve smlouvě. 
Pokud bude vše v pořádku, obdrží 
město dotaci ve výši 85% vynalože-
ných nákladů na projekt.      (az/lm)

Projekt digitalizace dokumentů stavebního úřadu dospěl k závěru
Na základě novely zákona o ob-

cích získává město Chomutov od 
1. 7. 2006 postavení statutárního 
města. Kromě oslavy tohoto histo-
rického mezníku (viz článek na str. 
1) bylo třeba připravit se i na jeho 
dopady na výkon veřejné správy 
i samosprávy. Radní proto schvá-
lili  změnu organizačního řádu 
městského úřadu a změnu svého 
jednacího řádu. Rovněž doporučili 
zastupitelstvu města schválit změ-
nu jednacího řádu tohoto orgánu. Je 

nezbytné provést příslušné změny 
ve stávajících dokumentech města. 
Ty budou obsahovat nové pojmy: 
odbor kanceláře primátora (dosud 
odbor kanceláře starosty), statutár-
ní město Chomutov (dosud město 
Chomutov), Magistrát města Chomu-
tova – MMCH (dosud Městský úřad 
Chomutov - MěÚ), primátor města 
(dosud starosta města), náměstek 
primátora (dosud místostarosta), ta-
jemník magistrátu (dosud tajemník 
městského úřadu.                          (lm)

 Oslava změny, v jejímž rámci 
se Chomutov stane statutárním 
městem, má mít charakter lidové 
oslavy (viz článek na str. 1). Přesto 
tento den proběhne i akce oficiál-
ního rázu. Bude to odhalení so-
chařského díla, Sloupu přátelství.

„Za vznik tohoto sloupu vděčíme 
podnětu jednoho z našich občanů, 
pana Josefa Škarbana,“ podotkla 
k slavnostnímu aktu chomutovská 
starostka Ivana Řápková. „Ten si 
všiml prázdného podstavce na 
pěší zóně mezi Priorem a Delvitou, 
a zároveň upozornil, že Chomutov 
nikde neprezentuje své zahranič-
ní partnery.“ Jde o města Bernburg 
a Annaberg-Buchholz v SRN a Sole-
sino v Itálii.

Akademický sochař Jaroslav Je-
línek vytvořil dílo, které symboli-
zuje nejen současnost, ale také mi-
nulost a budoucnost. Spodní část 
evokuje minulost – ve spodní části 
sloupu je vytesáno osm erbů, pře-
vážně šlechtických rodů, jejichž 
představitelé se v předchozích 

stoletích zasloužili o rozvoj  měs-
ta. Mramorová deska na podstavci 
tyto zásluhy upřesňuje, další deska 
pak informuje o partnerských měs-
tech včetně data uzavření smlouvy 
o partnerství. Ve střední části jsou 
umístěny čtyři znaky, směřující do 
všech světových stran: Evropské 
unie, České republiky, Ústeckého 
kraje a města Chomutova.

Na vrcholku sloupu pak je umís-
těna zeměkoule, která symbolizuje 
budoucnost – jsme na jedné zemi, 
otevřeni budoucnosti. 

Náklady na symbol partnerství, 
vytesaný z pískovce, činí 220 ti-
síc korun, a je příznačné, že tři 
čtvrtiny nákladů na jeho realizaci 
pokryla dotace z Evropské unie. 
I proto mu bude předcházet me-
zinárodní konference na téma 
společné práce na přípravě pro-
jektů podporovaných EU v novém 
programovacím období – v letech 
2007 – 2013.                               (lm)

Změny pro úředníky i zastupitele

Na minulosti stavíme budoucnost

Sádrový model Sloupu partnerství. 
                          (foto: Jaroslav Jelínek)

Pohledy do minulosti: Chomutov včera a dnes
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• Na termín od 8. 7. do 19. 7. 2006 8. 7. do 19. 7. 2006 
jsou ještě volná místa na letním volná místa na letním 
dětském táboře v Krašovědětském táboře v Krašově. Podrob-
né informace zájemci naleznou 
na internetových stránkách http:
//www.mayer.kabel1.cz/ltkrasov/ //www.mayer.kabel1.cz/ltkrasov/ 
Telefonní kontakt: Jaroslava Matěj-
ková – 737 946 711.

a) a)  v termínu od 10. 7. do 18. 7. v termínu od 10. 7. do 18. 7. 
2006 se odstávka týká těchto 2006 se odstávka týká těchto 
výměníkových stanic:výměníkových stanic:

 VS 31 Městské lázně, VS 32 Pa-
lackého, VS 33 Palackého, VS 34 
Palackého, VS 35 Palackého, VS 
36 Palackého, VS 37 Palackého, 
VS 38 Dehtochema, VS 41 Na Pří-
kopech, VS 42 Riegrova, VS 43 
Legionářská, VS 44 Starý Dvůr, 
VS 45 Beethovenova, VS 46 LŠU, 
VS 47 Školní, VS 48 8.ZŠ, VS 49 
10.ZŠ, VS 50 Dr. Janského, VS 51 
Mjr. Šulce, VS 53 Čechova, VS 54 

Stromovka, VS 55 Moravská, VS 
57 Vrchlického, VS 63 Mostecká, 
VS 64 Gymnázium, VS 65 Tomá-
še ze Štítného, VS 66 V. Nezvala, 
VS 67 Zadní Vinohrady, VS 68 
Městský úřad, VS 71 Divadlo

b)b) v termínu od 18. 7. do 27. 7. v termínu od 18. 7. do 27. 7. 
2006 se odstávka týká těchto 2006 se odstávka týká těchto 
výměníkových stanic:výměníkových stanic:

 VS 39 Černý Vrch, VS 40 Ale-
šova, VS 52 Kadaňská, VS 56 
Bezručova, VS 58 Jiráskova, VS 
59 Havlíčkova, VS 60 Kostnická, 
VS 61 Lužická, VS 62 7.ZŠ, VS 69 
Cihlářská, VS 70 Merkur, VS 72 
Ak. Heyrovského

c)c) v termínu od 27. 7. do 2. 8. 2006 v termínu od 27. 7. do 2. 8. 2006 
se odstávka týká těchto výmě-se odstávka týká těchto výmě-
níkových stanic:níkových stanic:

 VS 1 Březenecká 1, VS 2 Březe-
necká 2, VS 3 Březenecká 3, VS 

Termíny plánovaných odstávek horkovodu
4 Březenecká 5, VS 5 Březenecká 
6, VS 6 Březenecká 7, VS 7 Březe-
necká 8, VS 8 Březenecká 9, VS 
12 Kamenná 4

d)d) v termínu od 27. 7. do 7. 8. 2006 v termínu od 27. 7. do 7. 8. 2006 
se odstávka týká těchto výmě-se odstávka týká těchto výmě-
níkových stanic:níkových stanic:

 VS 9 Kamenná 1, VS 10 Kamenná 
2, VS 11 Kamenná 3, VS 13 Za-
hradní 1, VS 14 Zahradní 2, VS 
15 Zahradní 3, VS 16 Zahradní 
4, VS 17 Zahradní 5, VS 18 Za-
hradní 6, VS 19 Zahradní 7, VS 
20 Písečná 1, VS 21 Písečná 2, VS 
22 Písečná 3, VS 23 Písečná 4, VS 
24 Písečná 5, VS 25 Písečná 6, VS 
26 Písečná 7, VS 27 Písečná 8, VS 
28 Písečná 9, VS 29 Písečná 10, 
VS 30 Písečná 11

V souladu s plánovaným V souladu s plánovaným 
prováděním oprav na zařízení prováděním oprav na zařízení 
centralizovaného zásobování centralizovaného zásobování 
teplem United Energy, a. s.,teplem United Energy, a. s.,
bude přerušena dodávka bude přerušena dodávka 
tepelné energie v lokalitě tepelné energie v lokalitě 
Chomutov následovně:Chomutov následovně:
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Mimořádně nepovedená sezona 
fotbalistů FC Chomutov vyústila 
v sestup do divize. Kdy naposledy 
klub působil až ve čtvrté nejvyšší 
soutěži, to nevědí ani nejstarší pa-
mětníci.

Českou fotbalovou ligu zakončil 
chomutovský tým s tristní bilancí 
jediného vítězství a šesti remíz 
z třiceti čtyř zápasů. Nasbíral pou-
hých devět bodů, vstřelil devatenáct 
gólů a inkasoval jich sto tři. „Je to ve-
liký neúspěch,“ je si vědom sekretář 
klubu a současně brankář mužstva 
Radek Zaťko. „Bohužel v zimě odešli 
další zkušení hráči, vesměs za penězi 
do Německa, a nám se je nepodařilo 
nahradit. Později nám další hráči 
odpadli kvůli zraněním, takže jsme 
nastupovali s pěti šesti dorostenci. 
Často jsme k tomu hráli v sobotu i ve 
středu a to je pro úzký kádr hrozně 
náročné.“ Situace s nedostatkem hrá-
čů dospěla tak daleko, že v poli si ně-
kolikrát zahráli i oba brankáři, Zaťko 
a Poloprutský. Druhý z nich dokonce 
v posledním kole vstřelil gól, kterým 
zmírnil porážku 1:8. Podobných de-
baklů bohužel mužstvo utrpělo víc. 
„Bylo to ve zkušenostech, ty se mlá-
dím nahradit nedají. Většinou jsme 

do 60. nebo 70. minuty drželi těsný 
stav, ale pak se naše hra zhroutila,“ 
vysvětluje Radek Zaťko. 

Neúspěšnou sezonu chomutovské-
ho fotbalu umocňují starší i mladší 
dorostenci, které také postihl pád 
z druhé nejvyšší soutěže do di-
vize, navíc se smutně podobnou 

bilancí jako A mužstvo dospělých. 
To plánuje v příští sezoně propad 
zastavit. „Zkušené hráče, jako jsou 
Doksanský, Eiselt a Rezek, chceme 
udržet a kádr vhodně doplnit. Pokud 
se nám to podaří, budeme v divizi 
hrát důstojnou roli,“ věří sekretář 
klubu Radek Zaťko.                         (sk)

Trápení vyústilo v sestup do divize

S Náchodem/Deštným prohrával Chomutov do 80. minuty 0:1. Zápas přesto 
skončil výsledkem 0:5...                                                                                  (foto: sk)

V areálu Integrované střední školy 
energetické v Chomutově proběhla 
soutěž v požárním útoku O pohár 
starosty SDH ISŠE Chomutov, které 
se zúčastnilo šest hasičských týmů. 

Útok byl trochu netradiční, pro-
tože jednotliví členové družstva 
museli během něj splnit úkoly, aby 
nedostali trestné body. Ty se připi-
sovaly za nepřeskočení překážky, 
nepodhození hadice pod kolejnicí, 
nezabezpečení hadice při nástřiku 
na terč z domečku atd. V součtu 
dvou kol byli nakonec nejúspěšnější 
muži z Tlučné, kteří nastříkali terče 
za 38,60 sec. Za nimi skončila tři 
družstva chomutovské školy, v po-
řadí PO4, PO1 a PO2.                     (daf)

Mladí hasiči soutěžili

• Na Open turnaji v dráhovém Na Open turnaji v dráhovém 
golfu v Rakovníku golfu v Rakovníku zazářili ju-
nioři SK DG Chomutov M. Petrů 
a L. Kubantová, kteří se pro-
střídali na prvním a druhém 
místě. Navázali tak na úspěch 
v krajském přeboru na cheb-
ském hřišti, kde obsadili druhé 
a třetí místo. Zde se dařilo i cho-
mutovským mužům, J. Mandák 
byl první a P. Vosmík třetí.  (dg)  

Závodníci Dětského vrcholového 
tanečního centra Beethoven D.C. dobře 
reprezentovali Chomutov na Mistrov-
ství České republiky, světa a Evropy 
v Prostějově, kterého se zúčastnilo přes 
dva tisíce tanečníků z Dánska, Norska, 
Itálie, Belgie, Srbska a Černé Hory, Slo-
vinska, Kanady, Maďarska, Polska, Švéd-
ska, Slovenska a České republiky. 

Nejvýraznějšího úspěchu dosáhla 
v soutěži dětských malých skupin 
děvčata K. Adámková, V. Hartmano-
vá, K. Švecová, Z. Janů, A. Kölblová, 
N. Steinerová a T. Kindlová, která s cho-
reografií Zlatíčka zvítězila a obhájila 
tak loňský titul mistrů světa. Světové 
zlato vybojovali i Kateřina Adámková 
a Patrik Ferbas, kteří porazili všechny 
soupeře v dětské kategorii disciplíny 

duo. V discoformacích obsadila choreo-
grafie La Banditos? v podání starších 
dětí 2. místo a choreografie Back Again 
v podání mladších dětí neoblíbené, ale 
výborné 4. místo. Mistryněmi Evropy 
v disciplíně malé skupiny se staly 
juniorky M. Studničková, D. Císařová, 
T. Mikešová, P. Musková, T. Kindlová, 
Z. Berezňáková a G. Ješetická s chore-
ografií Pinklabamba. Evropské stříbro 
získalo juniorské duo M. Studničková 
a D. Císařová, bronz pak juniorská 
formace Girls Affair. Mimo uvedených 
úspěchů dosáhli tanečníci Beethovenu 
D.C. ještě několika cenných umístění, 
buď na medailových příčkách v rámci 
republikového šampionátu, nebo těsně 
pod nimi v rámci světového a evrop-
ského.                                                         (sk)

Přivezli další várku medailí

Přes sto mentálně i tělesně posti-
žených dětí prožilo svůj sportovní 
svátek na olympiádě, kterou pro ně 
připravily Základní škola speciální 
a Mateřská škola v Palachově ulici, 
Základní škola v ulici Akademika 
Heyrovského a její Školní spor-
tovní klub. Soutěžilo se ve skoku 
do dálky, hodu na cíl i do dálky, 
běhu po překážkové dráze, sprintu 
a běžecké štafetě. Vozíčkáři zase 
absolvovali „hladkou“ trať a slalom 
bez asistenta a to samé s asis-
tentem. Soutěžící přijeli z mnoha 
různých škol a ústavů Chomutov-
ska, Lounska a Mostecka, společný 
ovšem měli zápal a dobrou náladu. 
O vítězství až tolik nešlo, přesto ti 
nejlepší dostali poháry a medaile, 
úplně všichni pak trička s logem 
soutěže a drobné dárky od sponzo-
rů. Na snímku právě dojela do cíle 
slalomu Helenka Nejedlá z Velemyš-
levsi.                            (text a foto: sk) 

Volejbalisté VEROSu Chomutov 
se připravují na 1. ligu, do které 
v dubnu postoupili díky vítězství 
v základní skupině 2. ligy a druhé-
mu místu v následné baráži. Dodrže-
li tak slovo, které si dali před dvěma 
roky v krajském přeboru. V druhé 
nejvyšší soutěži nechtějí plnit roli 
otloukánků, naopak zamýšlejí se 
v ní pevně usadit. „Určitě se chce-
me dostat do play off, to znamená 
skončit do osmého místa. A hrát 
tak, aby to lahodilo divákovu oku,“ 
plánuje Vilém Hubka, hráč a vedoucí 
mužstva v jedné osobě.

Právě on a také Václav Oršuliak 
a Petr Konopka jsou těmi patrioty 
a nadšenci, kteří si usmysleli, že 
VEROS dostanou na výsluní a teď ho 
za tímto cílem táhnou. Na zmíněném 
nadšení stavěl chomutovský tým v 
obou postupových sezonách a spolé-
hat na něj bude i v té příští, do níž už 
nezasáhnou odcházející hráči Radek 
Schwob a Jakub Avenarius. „Posílit 
potřebujeme, sháníme nové blokaře 

Volejbalisté VEROSu budou
i nadále spoléhat na nadšení

a jednoho univerzála. Ale peněz je 
jen přiměřeně, takže budeme hrát 
soutěž s ani ne poloprofesionály, spíš 
to budou hráči, kteří jsou pro volejbal 
zapálení,“ prozradil Vilém Hubka. 

Jak dodal, klub zvažuje možnost 
těsnější spolupráce s VK Ervěnice, 
kde se na výborné úrovni pracuje 
s mládeží. Trenérem týmu zůstává 
Jaroslav Oršuliak st., který je zároveň 
jeho sponzorem a vůbec celoživotním 
mecenášem volejbalu. Pro první ligu 
mu však klub shání druhého trenéra, 
aby se lépe daly rozložit povinnosti 
z vyšší soutěže vyplývající. Než do 
ní ovšem mužstvo vstoupí, čeká ho 
náročná příprava a řada herních pro-
věrek. Do konce června individuální 
tréninky, o prázdninách pak účast 
v tzv. antukové lize, legendární Dřevě-
nice a Český pohár. Soutěž odstartuje 
v říjnu. Každé mužstvo v základní 
skupině absolvuje 22 zápasů, pak 
bude následovat play off. VEROS Cho-
mutov svá domácí utkání odehraje 
v městské sportovní hale.                (sk)

Historicky nejúspěšnější sezona 
házenkářů HK Chomutov byla stvr-
zena vítězstvím v barážovém dvoj-
utkání s TJ Sokol Plzeň – Košutka. 
Doma chomutovský tým soupeře 
„převálcoval“ 34:26 (15:12), a tak 
mu v postupu do 1. ligy nezabránila 
ani těsná prohra na jeho palubovce 
24:25 (10:11). V autobuse cestou domů 
pak proběhla druhá část oslav, když 
první se konala hned po vítězství 
v základní skupině 2. ligy.

„Tenhle úspěch řadím hodně vy-
soko. Je mým prvním výrazným 
v roli hlavního trenéra,“ řekl Václav 
Karlovec s odkazem na dobu, kdy 
byl v tehdy interligových Lounech 
asistentem. Po finančním kolapsu 
lounské házené přišel před dvěma 
roky do Chomutova a s sebou přive-
dl tři hráče, z nichž dva jsou opora-
mi mužstva až doposud. Chomutov, 
do té doby ve 2. lize hrající o udrže-
ní, najednou skončil pátý. A trenér 
Karlovec viděl další rezervy: „Kva-
lita v hráčích byla, takže je stačilo 
přesvědčit, že mají na to hrát o špi-
ci. Oni sami tomu nejdřív nevěřili.“ 
Cílem pro právě skončenou sezonu 
bylo pohybovat se na předních příč-
kách. Až v jejím průběhu chomutov-
ští házenkáři zjistili, že to jde ještě 
výš. Po podzimní polovině soutěže 
vedli tabulku o bod před juniorkou 
pražské Dukly a Zručí nad Sázavou. 
Nakonec soutěž vyhráli s náskokem 
čtyř bodů před juniorkou Dukly 
a následně, jak již bylo uvedeno, bez 
větších obtíží uspěli i v baráži proti 
Plzni – Košutce.

Zatímco vedení klubu shání peníze 
na vyšší soutěž, ve které Chomu-

tov mimo jiných čeká osm soupeřů 
z Moravy, hráči a trenér mají volno. 
„Co bude dál, to závisí na penězích. 
Pokud se seženou, já i všichni hráči 
zůstaneme. A v hledáčku mám ještě 
dvě nebo tři posily, ale jejich jména 
zatím nechci prozrazovat. S přípra-
vou začneme 15. srpna,“ uvedl Václav 
Karlovec. Vstupem do 1. ligy se HK 
Chomutov definitivně stává druhým 
nejúspěšnějším mužstvem severních 
Čech, hned za extraligovou baštou há-
zené Lovosicemi a před druholigovým 
Jabloncem nad Nisou.                         (sk)

Vyhráli B skupinu druhé ligy i barážové dvojutkání proti Plzni - Košutce

Házenkáři překročili plán, postoupili!

Míč skončil za zády brankáře Vladimíra Kuriala a Pavel Šopejstal na zádech, celkově 
se ovšem v barážové bitvě s Košutkou radovali chomutovští házenkáři.    (foto: sk) 

Základní škola v Havlíčkově uli-
ci si připomíná 50 let existence. 
V rámci oslav, které začaly v lednu 
a vyvrcholí v září společenským 
večerem, uspořádala už řadu kul-
turních a sportovních akcí. Nejno-
věji to byl turnaj v dráhovém golfu 
O pohár ředitele ZŠ Havlíčkova, 
který proběhl na hřišti v areálu 
Kamencového jezera. Soutěžila šes-
tičlenná družstva pěti základních 
škol, z toho čtyři byly chomutovské 
a jedna březenská. Po dvou kolech 
základních a jednom finálovém se 
z vítězství radoval celek ZŠ v ulici 
Na Příkopech (885 úderů), druhý 
skončil tým pořádající školy (907) 
a třetí družstvo ZŠ Březno (928). 
Nejlepším jednotlivcem byl Miroslav 
Bíma ze ZŠ Na Příkopech. Na sním-
ku se k úderu chystá Michal Lukáč 
z téže školy.               (text a foto: sk) 

Bilance HK Chomutov v sezoně 2005/06Bilance HK Chomutov v sezoně 2005/06
1. místo, 14 vítězství, 3 remízy, 3 prohry, skóre 505:4051. místo, 14 vítězství, 3 remízy, 3 prohry, skóre 505:405 (třetí nejlepší útok, 
nejlepší obrana v soutěži)
baráž: baráž: 1 vítězství, 1 prohra, skóre 58:51
nejvíce gólů vstřelili: nejvíce gólů vstřelili: Jindř. Bada 113 (57 na podzim+56 na jaře+5 v baráži), 
P. Šopejstal 90 (46+44+11), J. Bartásek 86 (41+45+10), T. Martínek 77 (43+34+5)
nejvíc zápasů odehráli: nejvíc zápasů odehráli: Jindřich Bada, Tomáš Martínek, Jiří Bartásek, Petr 
Vaněk všech 20, Daniel Jiřík 19, Vladimír Kurial, Michal Sehrig a Jiří Fric 18.


