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Zastupitelstvo statutárního měs-
ta Chomutova se mimořádně sešlo 
poslední červencový týden, aby 
projednalo záležitosti okolo smlouvy 
umožňující výstavbu nového zimního 
stadionu. Město se chopilo iniciativy, 
když po konzultacích s právníky 
vyšlo najevo, že předchozí smluvní 
uspořádání by mohlo být v nesoula-
du se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek. Město by totiž s předchozími 
partnery směnilo pozemky za nový 
zimní stadion, aniž by ve výběrovém 
řízení dalo šanci dalším subjektům.

Zastupitelstvo novou smlouvu 
o budoucí kupní smlouvě schváli-
lo. Díky ní město prodá pozemky 

v centru města (zimní stadion a okolí) 
za 210 milionů korun. Jak ale primá-
torka Ivana Řápková zdůraznila, než 
k prodeji dojde, musí být vyhlášena 
veřejná obchodní soutěž na doda-
vatele nového zimního stadionu na 
Zadních Vinohradech za stejnou cenu. 
Připravená smlouva zároveň obsahuje 
pojistky, aby nebylo možné záměr 
– stadion za stadion – nějak obejít. Tou 
nejdůležitější je ustanovení, podle kte-
rého nejprve dodavatel postaví nový 
stadion, a teprve po jeho dokončení 
budou pozemky v centru převedeny 
na kupce. Město se zároveň nemusí 
obávat, že by výsledný stadion ne-
splňoval určitá kritéria, která již dříve 

Slovo primátorky

Město se vzdá stadionu až poté, co bude stát nový
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definovala pracovní skupina města, 
v níž působí i zástupci hokejového 
klubu. Vítěz výběrového řízení se 
totiž bude muset řídit schválenou 
projektovou dokumentací (pláno-
vaná podoba ZS na str. 6). 

„Pokud soutěž nebude úspěšná, 
k transakci prostě nedojde a situace 
zůstane stejná jako doposud. Město 
ovšem hodlá nový stadion vystavět 
i tehdy, pokud by k dohodě nedošlo,“ 
zdůraznila primátorka Řápková. 
Tato rozsáhlá investiční akce je za-
řazena do V.I.P. (Velký integrovaný 
projekt), na kterém Chomutov spo-
lupracuje s Mostem. V jeho rámci by 
na Mostecko a Chomutovsko měly 
přijít dotace z EU ve výši několika 
miliard korun. „A pokud se dohodu 
uzavřít podaří, těch více než dvě stě 
milionů korun za pozemky v centru 
můžeme mít k dispozici na finanční 
spoluúčast v dalších projektech 
dotovaných Evropskou unií. Ta činí 
čtvrtinu z celkové části, takže my 
bychom měli k dispozici nejen nový 
stadion, ale zároveň bychom byli 
připraveni spolufinancovat a bez-
odkladně realizovat další investiční 
akce za víc než tři čtvrtě miliardy 
korun. A to už město Chomutov 
výrazně pocítí,“ uvedla primátorka 
Řápková. Ale to už jsou vize mno-
hem dalekosáhlejší než ta nejbližší 
– výstavba nového „zimáku“. „Hokej 
je sportem, který má v Chomutově 
velkou tradici, a proto si zaslouží 
důstojný sportovní stánek,“ vrátila 
se primátorka k tématu.

Ze smlouvy tedy vyplývá, že sta-
rý zimní stadion bude město moci 
užívat jako vlastník až do kolaudace 
nového, která by měla proběhnout 
nejpozději do 31. 12. 2008.   (lm, sk)
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Kamencové jezero čeká v nejbliž-
ších letech rozsáhlá rekonstrukce 
a modernizace. Kromě jiného do-
končení výměny mol, vybudování 
nového vstupu od Bandy, výstavby 
nových sociálních zařízení, letní 
restaurace, parkoviště, zřízení řady 
sportovišť a dětského koutku. Ne-
zapomíná se však ani na estetickou 
stránku modernizace, která zahr-
nuje instalaci různých výtvarných 
prvků. Minulý týden, uprostřed 
parných dní, navštívila jezero na 
začátku otvírací doby primátor-
ka města Ivana Řápková, aby si 
prohlédla připravenost koupaliště 
na příchod návštěvníků. Při této 
příležitosti se přímo v terénu se-
známila s některými výtvarnými 
návrhy, jejichž realizace zatraktiv-
ní areál jezera. Na snímku před-
stavuje své nápady primátorce 
chomutovský výtvarník Vojtěch 
Návrat, vpravo přihlíží vedoucí od-
boru rozvoje a investic města Petr 
Chytra.                       (text a foto: lm)

V první části července proběhla 
cesta, jejímž cílem byla propagace 
Chomutova při příležitosti změny 
jeho statutu. Pětice cestovatelů v čele 
s červenohrádeckým výtvarníkem 
Jaroslavem Stejným projela jižní 
Moravu, Českomoravskou vysočinu, 
jižní a západní Čechy a 12. července 
dorazila do cíle. Tím byla chomutov-
ská starobylá radnice. Zde  osádku 

Netradiční propagace statutárního města

traktůrku Svoboda z 30. let minulého 
století čekalo slavnostní přivítání, ale 
spíš než po nabízeném „frťanu“ saha-
li vyprahlí cestovatelé po vychlazené 
vodě. Před radnicí je přivítal náměs-
tek primátorky Jan Řehák (na snímku 
vlevo), kterému „velitel vozu“ J. Stejný 
předal mapu, na níž byla zakreslena 
podrobná, zhruba pětisetkilometrová 
trasa traktoru.  (Pokračování na str. 2)

Po prázdninách budou na chomu-
tovském magistrátě místo dosavad-
ních dvou úředních dnů v týdnu 
čtyři. Novinka je dalším krokem na 
nepřetržité cestě úřadu za zlepšová-
ním služeb občanům. Na jejím počát-
ku přitom byly právě jejich hlasy.

„Vloni jsme provedli prostřednic-
tvím ankety průzkum, jak jsou lidé 
spokojeni s činností městského úřa-
du,“ vysvětlil tajemník magistrátu 
Theodor Sojka. „Jednou z anketních 
otázek bylo, zda jim vyhovují dva 
úřední dny v týdnu a zda si stačí 
vyřídit své záležitosti v úředních 
hodinách. Z odpovědí vyplynulo, 

Rozšíření úředních dnů na magistrátě jako dárek občanům

že pouze každý čtvrtý dotazovaný 
je spokojený s počtem úředních 
dnů, přestože většina z nich si své 
záležitosti v tyto dny vyřídit stačí. 
Pouze dva úřední dny v týdnu pros-
tě občana omezují a nezřídka si pro 
tyto účely musí brát dovolenou.“ 

Moderní metody řízení na úřadě 
v mnoha případech umožňovaly 

vyřizovat záležitosti občanů i v ne-
úřední den. Jak však tajemník Sojka 
připomíná, legislativní smršť, která 
na města s rozšířenou působností 
přenáší další úkoly, jež dosud vy-
konával stát, zlegalizování tohoto 
závazku rozšíření služeb občanům 
zbrzdila. Ekonomika provozu úřadu 
totiž nebyla podložena dostatečným 
přísunem peněz právě na ty působ-
nosti, které si stát od města „objed-
nal“. Chyběly síly a prostředky na 
zrealizování této myšlenky. 

Vznik statutárního města však 
tuto vizi podpořil, a tak Magistrát 
města Chomutova může občanům 
oznámit, že s účinností od 1. 9. 2006 
se v pondělí a ve středu rozšiřují 
úřední hodiny o hodinu (8 až 18 ho-
din) a zároveň se zvyšuje počet úřed-
ních dnů na čtyři. V úterý a čtvrtek 
si občan může vyřídit své záležitosti 
v době od 8 do 15 hodin. „Naplňuje se 
tak jeden ze strategických cílů úřadu. 
Opatření se však bude ještě několik 
měsíců vyhodnocovat z hlediska 
ekonomiky,“ upozornil závěrem 
T. Sojka.                                             (lm)

Úřední dny a hodiny od 1. 9. 2006Úřední dny a hodiny od 1. 9. 2006

Regenerace Písečné 
za téměř deset milionů

Nic už nebrání zahájení regenera-
ce sídliště Písečná. Ta je rozdělena 
do tří částí a výběrová řízení v mi-
nulých dnech určila tři dodavatele. 
První etapou, v hodnotě 2 milionů 
korun, bude zřízení nového dětské-
ho hřiště pro malé i větší děti s pís-
kovištěm, herními prvky a stovkou 
čtverečních metrů zpevněné plochy. 
Druhá etapa (za 0,9 milionu) se bude 
týkat úprav stávajícího hřiště pro 
větší děti, mimo jiné obnovy osmi 
set metrů čtverečních trávníku 
a osazení hřiště palisádovými stěna-
mi.                   (Pokračování na str. 2)

Milí spoluob-
čané, letošní léto 
nám dává opravdu 
štědrou porci slu-
níčka, takže i ti, 
kteří se rozhodli 
zůstat o prázdni-
nách doma a ne-
vypravili se někam 

k moři, si mohou léto opravdu užít. 
Stejně jsem se rozhodla i já a pár 
dní jsem trávila spolu s přáteli na 
kolech v Českém ráji. V krajině pod 
Troskami si člověk uvědomí, jak 
krásně může být v naší zemi a že 
ten praotec Čech to přeci jen nevy-
bral špatně, když se rozhodl usadit 
se se svým lidem právě tady. Ne-
máme sice moře, ale zato nám ne-
hrozí žádná zničující zemětřesení 
ani tsunami. Ze sedla kola si člověk 
může všimnout mnoha malebných 
detailů naší krajiny, která je kou-
zelná tím, že se za každou zatáč-
kou proměňuje a nabízí nám stále 
nové krásy. Krátce poté, co jsem se 
vrátila z výpravy do Českého ráje, 
se mi do rukou dostaly první výtis-
ky čerstvé knihy, na jejímž vydání 
jsme se jako město podíleli. Jedná 
se o Vlastivědu Chomutovska, kte-
rou si kdokoliv může už v těchto 
dnech zakoupit v knihkupectvích. 
Když jsem si listovala touto kni-
hou, kterou jsem až dosud znala 
jen v černobílé verzi, a když jsem 
viděla fotografie nejen našeho 
města, ale i blízkého okolí, musela 
jsem si říct, že i Chomutovsko je 
takovým malým českým rájem. Do-
slova jsem měla chuť se na některá 
z míst z fotek vlastivědy hned vy-
pravit. Doufám, že si při listování 
Vlastivědou Chomutovska řeknete 
totéž a že se brzy někde potkáme 
na kolech. 

                     Hezké léto Vám přeje 
                       Vaše Ivana Řápková
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Regenerace Písečné 
za téměř deset milionů
(Dokončení za str. 1)

„Třetí část je finančně nejnároč-
nější, její realizace vyjde na sedm 
milionů korun,“ upřesnil vedoucí 
odboru rozvoje a investic města Petr 
Chytra. „Obnáší mimo jiné sanaci 
téměř pěti tisíc metrů čtverečních 
chodníků, výsadbu dvacítky stromů 
a téměř dvou set keřů, instalaci osmi 
laviček a řadu dalších úprav.“ Dojde 
rovněž na zeleň, trávníky budou 
rekonstruovány a rozšířeny na plo-
še 1 200 metrů čtverečních. Práce 
budou zahájeny tento měsíc, do 
konce října by mělo být vše hotovo. 
Celkové náklady na projekt Regene-
race panelového sídliště Písečná činí 
9,9 milionu korun. Z toho větší část 
financuje ze svého rozpočtu město 
(5,9 milionu Kč), zbylé čtyři miliony 
pokryje dotace z ministerstva pro 
místní rozvoj.                                 (lm)

Vlastivěda Chomutovska 
je k mání v DDD knihkupectví

Publikace, kterou vydala chomutov-
ská radnice za podpory Severočeských 
dolů, je na světě. Od minulého týdne 
je k dispozici zájemcům v knihkupec-
tví DDD v Ruské ulici. Přestože pod-
statnou část nákladu odebralo město 
Chomutov, aby je poskytlo základním 
školám v rámci obce s rozšířenou pů-
sobností, dostane se i na zájemce z řad 
veřejnosti. Kniha o formátu A4, která 
na 160 stránkách podrobně mapuje 
přírodu, kulturu a sport Chomutov-
ska, jeho historii, současnost i výhle-
dy do budoucna, je doplněna velkým 
množstvím barevných fotografií. Její 
prodejní cena je 240 korun.             (lm)

Majitelé objektů na sídlištích 
musí deratizovat do konce srpna

Na sídlištích Písečná, Zahradní, 
Kamenná a Březenecká probíhá 
během prázdninových měsíců spe-
ciální ochranná deratizace. Nařídila 
ji Krajská hygienická stanice Ústec-
kého kraje. Její první etapa se usku-
tečnila na veřejných prostranstvích 
a v kanalizační síti v červenci. „Do 
konce srpna jsou povinni zajistit 
odborné provedení deratizace ma-
jitelé objektů, včetně podnikatelů, 
kteří v těchto lokalitách mají své 
provozovny, a společenství vlast-
níků jednotek,“ doplnila informaci 
Ilona Spoustová z odboru správy 
a majetku města.                            (lm)

UPOZOR NĚNÍ
Rekreační areál na Kamenném Vrchu prochází rozsáhlou rekonstrukcí, 
hrozí zde nebezpečí úrazu, proto je třeba při jeho návštěvě dbát zvýšené 
pozornosti. V celé lokalitě je rovněž zvýšené nebezpečí vzniku požáru 
– pozor při manipulaci s otevřeným ohněm.                                                     (r)

(Dokončení ze str. 1)
Ta společně s nápisy Město Cho-

mutov a Podkrušnohorský zoopark 
zdobila také plachtu vozíku. „Je to 
moje už čtvrtá cesta, každé léto si 
někde vyhlídnu traktor Svoboda 
a dojedu si pro něj,“ uvedl ke své 
misi Stejný. „Vozidlo zprovozníme, 
připojíme k němu vozík s plachtou 
a s partou kamarádů vyrazíme. Je 
to vlastně způsob trávení dovole-
né, který má navíc ještě další účel, 
propagaci míst, kde žijeme.“ 

Tentokrát byl předmětem ná-
kupu sběratele traktůrků stroj 
v Blansku na jižní Moravě. Trasa 
vedla nejprve téměř přímo na zá-
pad, přes Jihlavu, Pasov a Bechyni 
do Sušice, poté na sever přes Nepo-
muk a Křivoklát. Poslední zastáv-
kou byl hrad Stekník na Žatecku. 
A dojmy z cest? „Byla to pohoda, 
lidé byli přívětiví, také počasí nám 
přálo, takže jsme celou dobu spali 
pod „širákem“ a po cestě jsme se 
osvěžovali koupáním. Například 
na koupel v Berounce vzpomínám 
dodnes, nakopl jsem si palec a do-
sud není v pořádku,“ říká Jaroslav 
Stejný. Propagační část mise podle 
něj rovněž byla zdařilá. „Nechodili 
jsme po radnicích, ale bavili se 

s lidmi na ulicích, návsích nebo 
třeba u vody. Nebyli jsme žádná 
oficiální delegace, ale právě to 
možná bylo působivější. Rozdávali 
jsme propagační materiály města 
a zjistili jsme, že lidé vesměs Cho-
mutov znají, hlavně Podkrušnohor-
ský zoopark a Kamencové jezero. 
Ti, kteří u nás už byli, o těchto mís-
tech mluvili velmi pěkně. Zkrátka 
jsme poznali, že pro lidi v Čechách 
a na Moravě už není Chomutov jen 
špinavé zdevastované město. Kdyby 
pro nic jiného, pro tento poznatek 
naše cesta stála za to.“               (lm)

Netradiční propagace statutárního města

V Sušici jsme změnili směr a vyrazili 
na sever, ukazuje J. Stejný na mapě, 
zakreslené na plachtě vozíku.

Na místě, kde nyní stojí hornoves-
ké sídliště U Severky, bývala kdysi 
parní cihelna s těžbou cihlářských 
jílů. Jíloviště se zakusovalo do 
svahu vedle střelnice. Před cihel-
nou tu na starých mapách najdeme 
nápis Chomutovské zahrady. Býva-
ly tu  nejspíš sady, které se až do 
20. století zachovaly na svazích 
pod Březeneckou. V roce 1899 tu 
v návaznosti na objevené jíly zalo-
žila firma F. Weber a Comp. parní 
cihelnu. Podle posledního majitele 
byla nazývána Legitova cihelna. Stá-
vala tu veliká kruhová pec, sušár-
ny, strojovna, čtyřpatrová budova 
a další pomocné objekty. Ještě v roce 
1950 se vážně uvažovalo o obnove-
ní výroby v parní cihelně. Když celý 
areál cihelny v roce 1953 vyhořel, 
byl jeho osud zpečetěn. V roce 1954 
bylo rozhodnuto o výstavbě sídliště 

Chomutov včera a dnes: Výstavba prvního panelového sídliště v Horní Vsi – Severka 1963

(foto Jan Kolář 1963)

na pozemcích zaniklé cihelny. Již 
v roce 1956 byl vypracován plán síd-
liště u Legitky, ve kterém se počítalo 
s výstavbou tří až čtyřpodlažních 
bytových domů v cihelné techno-

logii. Nakonec bylo rozhodnuto, že 
zde vzniknou domy v nové progre-
sivní stavební technologii. V roce 
1963 byly smontovány v Chomutově 
první panelové domy v technologii 

T02 a byla tak zahájena přestavba 
do té doby cihelného Chomutova 
na panelové město. V první etapě 
sídliště Horní Ves mezi ulicemi Bla-
tenskou, Cihlářskou a Vrchlického 

bylo smontováno 750 bytů ve čtyř 
a sedmipatrových deskových do-
mech a dvou věžácích. Autorem pro-
jektu sídliště i základní školy byl ús-
tecký architekt Stanislav Karpíšek. 
Na svahu pod pozdějším sídlištěm 
Březenecká ještě dlouho zůstávaly 
objekty statku, které jsou viditelné 
v popředí fotografie. Na místě de-
molovaných domů později vzniklo 
malé hřiště ve svahu. Pláň nejstar-
šího panelového chomutovského 
sídliště je nyní po 43 letech zarostlá 
již vzrostlými stromy a vytváří tak 
celkem příjemné prostředí hlavně 
v polouzavřených dvorech čtyřpod-
lažních objektů. Vybavení obytného 
okrsku již slouží jiným účelům než 
v době mladých let sídliště: v bývalé 
školce je Pracovní úřad a pavilóno-
vá škola je sídlem Technologického 
centra a Technické knihovny.     (jp)

Na magistrát města Chomutova se 
v posledních dnech obrátilo několik 
občanů se stížnostmi nebo připomín-
kami k problémům, jež do kompeten-
ce tohoto úřadu nespadají. Názor, že 
za vším, co se ve městě děje, zod-
povídá jeho magistrát, je mylný, jak 
zdůrazňuje vedoucí úseku vnějších 
vztahů Iva Josífková. „Vodovody a ka-
nalizace, správa silnic, finanční úřad, 
správa sociálního zabezpečení a řada 
dalších institucí jsou subjekty, které 
s naším úřadem nemají nic společné-
ho,“ zdůrazňuje Josífková a uvádí pří-
klady. „Když si například někdo stěžu-
je, že jim v ulici praskla voda a nic se 
neděje, my můžeme udělat jen tolik, 
že zkontaktujeme SČVaK. V takovém 
případě je třeba se obrátit na správce 
vodovodní sítě. Zrovna tak, pokud jde 

Není úřad jako úřad aneb stěžujte si na správné adrese
o stížnosti na stav některých vozovek 
ve městě, ty mají zpravidla směřovat 
na správu a údržbu silnic Ústeckého 
kraje. Málokdo si totiž uvědomuje, že 
podstatná část komunikací ve městě 
patří kraji. Nejde přitom z naší stra-
ny o neochotu, příslušný kontakt se 
pokaždé snažíme zprostředkovat, ale 
ne vždy to jde zcela přesně a hlavně 
ihned. Proto je lepší, když se lidé 
obracejí rovnou tam, kde jim mohou 
pomoci jejich problém řešit.“

Další neoprávněná kritika se na 
město Chomutov snáší kvůli hlavní 
poště, která se přestěhovala z Palacké-
ho ulice do Prioru. „Zazněly dokonce 
i hlasy, že město poštu vyštvalo z vy-
hovujícího objektu a přestěhovalo ji 
do jiných, horších prostor. To je sa-
mozřejmě nesmysl, Česká pošta je su-

verénní subjekt, který se nedohodl na 
nájmu s majitelem budovy a našel si 
jiné prostory,“ vysvětluje I. Josífková. 
„My můžeme mít k provozu v Prioru 
připomínky, ale ty mají stejnou váhu 
jako připomínky kohokoli jiného, 
tedy i každého občana. Rozhodně ne-
můžeme situaci nijak ovlivnit, natož 
abychom byli jejími iniciátory.“

Kontakty na některé organizace, do 
jejichž kompetence spadají některé 
problémy, s nimiž se občané obracejí 
na magistrát: Česká pošta Chomutov 1; 
Severočeské vodovody a kanalizace 
(Teplice) 417 808 111; Finanční úřad 
Chomutov 474 605 111; Okresní sprá-
va sociálního zabezpečení Chomutov 
474 637 511; Správa a údržba silnic 
Ústeckého kraje, provoz Chomutov 
474 628 627.                                          (lm)

EU podpořila další
chomutovské projekty

Spolupráce s partnerským měs-
tem Annaberg-Buchholz je stále 
úspěšnější. V rámci programu Inter-
reg IIIA získal Chomutov 430 tisíc 
korun na realizaci tří projektů. Díky 
dotaci tak vznikne naučná stezka 
Františka Josefa Gerstnera, budou 
vícejazyčně označeny vybrané ob-
jekty v městské památkové zóně 
a pod záštitou města proběhne akce 
pro pěstitele ovoce. 

„Naučná stezka bude nově vytvo-
řený produkt, který zpestří turistům 
návštěvu města,“ uvedla projektová 
manažerka města Alexandra Zdeň-
ková. „Povede z centra do Bezručova 
údolí. V první etapě bude provedeno 
její označení a vydán propagační 
materiál, následně by mělo dojít 
i k opravám chodníků, které budou 
součástí stezky.“

Druhý projekt je také zaměřen 
na podporu cestovního ruchu, jeho 
cílem je zatraktivnění památkové 
zóny, usnadnění orientace v centru 
zahraničním i tuzemským turistům. 

Projekt pod názvem Odrůdy jab-
lek je zaměřen na zahrádkáře. Vzni-
kl na základě podnětu německého 
sdružení, které jej úspěšně realizuje 
již několik let. V říjnu přijede do 
Chomutova pomolog, který dokáže 
podle určitých atributů určit odrůdy 
současných, ale především historic-
kých či zapomenutých odrůd jablek. 
Jeho návštěva zahájí výstavu jablek 
místních zahrádkářů.                   (lm)

Amnestie pro dlužníky, kterou 
koncem minulého roku vyhlásilo 
Zastupitelstvo města Chomutova 
pro první pololetí roku 2006, přines-
la do městské kasy  3 339 988 korun. 
Pohledávky jsou evidované na třech 
pracovištích: na odboru ekonomiky 

Nejvíc uhradili dlužníci nájemného
(poplatky za odpad a za psy), na 
právním úseku (dluhy za užívání 
nebytových prostor a ostatní ža-
loby), a na odboru správy majetku 
města (dluhy za nájemné bytů a za 
služby spojené s jejich užíváním, ty 
tvoří výrazně největší část).      (lm)

ROZPISROZPIS DRUH POHL.DRUH POHL. ZAPLACENÉ ZAPLACENÉ 
JISTINYJISTINY

PROMINUTO PROMINUTO 
AMNESTIEAMNESTIE

Odbor ekonomiky Místní poplatky 34 006 Kč 20 879 Kč

Odbor kancelář starosty 
– práv. Žaloby (vše) 374 178 Kč 2 006 038 Kč

Odbor správy majetku 
města Byty + služby 2 931 804 Kč nevyčísleno*

CELKEMCELKEM 3 339 988 Kč

*u pohledávek za byty se penále vyměřuje až po uhrazení dluhu, proto v případě za-
placení v průběhu amnestie nebylo vyčísleno

…schválila nový Tržní řád …schválila nový Tržní řád Statu-
tárního města Chomutova. Dosavad-
ní tržní řád byl účinný od 1. 6. 2006.
Jednou ze změn, které přinesl, 
bylo omezení provozní doby re-
stauračních zahrádek. Ukázalo se 
však, že omezení provozní doby do 
22 hodin je problematické přede-
vším v případech pořádání kultur-
ních a podobných akcí v centru. 
Proto byla prodloužena provozní 
doba do 24 hodin v pěti provozov-
nách na náměstí 1. máje a v dalších 
pěti v centru města. 

…rozhodla poskytnout z finanční …rozhodla poskytnout z finanční 
rezervy města příspěvek ve výši rezervy města příspěvek ve výši 
300 000 Kč Římskokatolické farnosti 300 000 Kč Římskokatolické farnosti 
– děkanství Chomutov, na opravu 
střešní krytiny na kostele Nanebevze-
tí Panny Marie. Na primátorku města 
se obrátil administrátor farnosti Alois 
Heger se žádostí o finanční výpomoc. 
Z jeho dopisu mimo jiné vyplývá, že 
střešní krytina kostela je v havarijním 
stavu, presbytář s věžičkou a křížem 
je nakloněn a panují obavy z jeho 
upadnutí. Nutný je i finančně náročný 
zásah do krovu.                                  (lm)

Rada statutárního města Chomutova… 

Letos již posedmé uspořádala 
města Chomutov, Litvínov a Most se-
tkání pěstounských rodin, tentokrát 
v penzionu Nový Mlýn ve Starých 
Splavech. Víkendové akce se zúčast-
nilo 14 rodin, z toho 21 dětí, a do-
provázely je sociální pracovnice pro 
náhradní rodinnou péči. „Z našeho 
obvodu se setkání zúčastnily čtyři 
rodiny s deseti dětmi,“ uvedla sociál-
ní pracovnice Alena Jílková,  která se 
setkání zúčastnila za chomutovský 
magistrát. „Byl připraven pestrý 
program pro děti i dospělé. Děti trá-
vily svůj čas při  výtvarné činnosti, 
sportování a besedě s pedagogem, 
proběhla cesta za pokladem, došlo 
i na projížďku po jezeře a kulturní 
program u táboráku.“  

Dospělí jako obvykle využili mož-
nost účasti na odborné přednášce 
zaměřené na činnost orgánu sociál-
ně právní ochrany dětí, poradenskou 
pomoc a problémy spojené s výcho-

Setkání pěstounských rodin na Máchově jezeře

vou. Pochopitelně se aktivně zapojo-
vali i do „dětského“ programu. 

V neděli dopoledne bylo celé 
setkání zhodnoceno a ukončeno. 
V závěrečném hodnocení vyslovi-
li účastníci uznání a poděkování 
organizátorům setkání. Přínosem 
bylo zejména možnost výměny 
zkušeností a získání informací od 
odborníků v oblasti náhradní rodin-
né výchovy.

„Tímto setkáním jsme mohli aspoň 
částečně poděkovat lidem, kterým 
osud dětí opuštěných jejich rodiči 
nebyl lhostejný,“ shrnula za organi-
zátory akce Helena Veselá, vedoucí 
oddělení sociálních věcí a zdravot-
nictví Magistrátu města Chomutov. 
Závěrem pak připojila výzvu.  „Pokud 
někdo chce pomoci opuštěnému dítě-
ti a má dostatek sil na jeho výchovu, 
může se dostavit na náš odbor, na 

oddělení sociálně právní ochrany 
dětí, v budově magistrátu ve Zborov-
ské ulici 4602.“                                  (lm)

Zbyl čas i na to, aby se děti vyřá-
dily.Na cestu za pokladem vyrazili účast-

níci setkání na lodičkách.
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Po solidní odezvě z loňska, kdy do 
redakce přišlo 49 snímků, vyhlašují 
Chomutovské noviny opět soutěž soutěž 
o nejzajímavější aktuální fotografii o nejzajímavější aktuální fotografii 
na letní témana letní téma. Snímky zasílejte do 
konce srpna, v datové formě elek-
tronickou poštou na s.kral@cho-
mutov-mesto.cz, v papírové podobě 
na adresu redakce. Vždy uveďte své 
jméno a adresu, do hlavičky e-mai-
lu nebo na obálku pak heslo Foto 
na letní téma. Nejzdařilejší snímky 
v září otiskneme v novinách a odmě-
níme propagačními předměty.   (sk)

Pošlete fotku z dovolené

Magistr Zdeněk Hejna Magistr Zdeněk Hejna je emeritním 
ředitelem chomutovské knihovny, kte-
rou vedl neuvěřitelných 33 let v letech 
1963 až 1996. Za jeho působení se 
knihovna zaměřila mimo jiné na 
zkvalitňování informačních a knihov-
nických systémů a na dostupnost kva-
litní literatury občanům i v zapadlých 
obcích, například prostřednictvím 
takzvaného knihobusu. Ani po od-

Seriál o držitelích Ceny Jiřího Popela z Lobkovic

Třiatřicet let řídil knihovnu
chodu do důchodu Zdeněk Hejna ne-
zahálí a pokračuje v osvětové činnosti 
při mnohých svých přednáškách pro 
veřejnost. Mgr. Zdeněk Hejna svou 
činností významně přispěl k rozvoji 
i k zmapování místní literatury. Patří 
k nejlepším znalcům a milovníkům 
chomutovské kultury a stále intenziv-
ně podporuje zejména místní spisova-
tele a básníky.                                 (pama)

Kamencové jezero znamená pro 
většinu návštěvníků dokonalou sym-
biózu koupání a relaxace v příjemném 
prostředí. V sobotu 5. srpna bude tato 
kombinace obohacena ještě o muziku 
a dobrou zábavu. 

Pořadatelé Kamenčáku 2006 ze Sprá-
vy kulturních zařízení Chomutov při-
pravili opravdu lákavé menu, postave-
né na hudbě a atrakcích, vesměs lehce 
adrenalinových. Pro hudební produkci 
budou postavena dvě pódia, na kterých 
se představí jak kapely z regionu, tak 
z velkého světa showbyznys. Do první 
kategorie patří Jindra Kejak, Album 
nebo Player, do té druhé třeba František 
Nedvěd, Vlasta Redl a MCH Band. Nej-
větším tahákem pak nepochybně bude 
skupina Buty, která nedávno vydala 
nové album Votom a jejíž hudba sama 
o sobě je zárukou kvalitní zábavy. Až 
do dvaceti hodin budou vystoupení na 
obou pódiích probíhat souběžně, pak 
už se pozornost soustředí na hlavní 
hvězdy, Vlastu Redla a Buty. Po celé 
odpoledne si návštěvníci Kamenčáku 
budou moci vyzkoušet i řadu atrakcí, 
na nichž lze zažít hromadu legrace 
i lehké mrazení v zátylku, to třeba 
v případě aerotrimu. Pokud bude přát 
počasí, dá se vše uvedené zkombinovat 
i s koupáním a opalováním, jak tomu 
bylo předloni při prvním Kamenčáku, 
kdy do areálu zavítalo patnáct tisíc 
návštěvníků. „Myslím, že každý si 
v programu najde hudbu nebo zábavu 
podle svého gusta. Úžasné je, že vše 
dohromady si návštěvníci mohou do-
přát za běžné vstupné dvacet korun,“ 
zdůraznila Marie Hipská, programová 

Muzika na dvou pódiích, atrakce a třeba i koupání, to vše za dvacet korun

Kamenčák 2006, to je kopec zábavy na jezeře

vedoucí pořádající Správy kulturních 
zařízení Chomutov.
Program:Program:
1. scéna:1. scéna: 13.00 naVoko, 14.00 Easy, 
15.00 Milo, 16.00 Player, 17.00 Banana 
(Vladivojna), 18.00 MCH Band, 19.00 
Kalandra revival band, 20.00 Vlasta 
Redl & KDJ, 22.30 Buty.
2. scéna: 2. scéna: 13.00 Jindra Kejak, 14.00 
František Nedvěd a Druhé podání, 
15.00 Sylvie Krobová, 16.00 Benedik-

ta, 18.00 Album, 19.00 Pavlína Jíšová 
a přátelé.
Golf club: Golf club: půlnoční diskotéka.
Atrakce: Atrakce: aerotrim, trampolína, relax 
zone (nafukovací relax. plocha), 
bazén, fun golf (technická soutěžní 
atrakce), lanové aktivity (variace 
vysokých a nízkých lan), dej gól 
(hokejová a fotbalová atrakce), vodní 
běžky (vodní atrakce), vodní svět (do-
plňkový program na vodě).             (sk)

Loňský Kamenčák přál i dětem. Takto je vtáhla do děje pohádka v podání 
Sváťova dividla.                                                                                                  (foto: sk)

Vr c h ol n o u 
prázdninovou 
akcí v Žatci se 
již po devěta-
čtyřicáté stane slav-
nost chmele a piva
nazvaná Dočesná 2006, která se v krá-
lovském městě koná tentokrát v pátek 
1. a v sobotu 2. září.  

Těžištěm oslav a zábavy je centrální 
náměstí Svobody, kde je před radnicí 
umístěno hlavní pódium, na kterém 
se po oba dny střídají zábavné pořady 
především hudebních žánrů. V le-
tošním roce si pořadatelé připravili 
opět zajímavý program plný hvězd. 
V pátek se můžeme těšit na koncert 
projektů Romana Holého. Na jednom 
pódiu tak poprvé vystoupí skupiny 
J.A.R., Monkey Business, Dan Bárta 
s Illustratosphere a další. 

V sobotu se pak návštěvníkům slav-
ností představí Vlastimil Horváth, Leoš 
Mareš, Verona, Ivo Jahelka, Marie Rot-
trová, Neřež, Žatečanka a mnoho dal-
ších. Na čtyřech pódiích se průběžně 

budou střídat různé styly a rytmy. Na 
své si tak přijdou fanoušci folku, rocku, 
popu, ale také současné taneční scény. 
Nedílnou součástí jsou chmelové a piv-
ní soutěže, historická divadelní scénka, 
slavnostní narážení pivního sudu 
a strhnutí posledního štoku v nejmenší 
chmelnici na světě, která se nachází 
přímo na žateckém náměstí. 

Na žatecké Dočesné se představí 
až dvacet čtyři pivovarů z České re-
publiky i ze zahraničí, prezentujících 
kolem 40 druhů piv.

Podrobný program akce lze nalézt 
na webových stránkách pořádajícího 
Městského divadla Žatec www.diva-
dlozatec.cz.                                           (r)

Slavnosti chmele v Žatci budou plné hudebních hvězd

Výstava novoročenek
a ex libris v galerii

Správa kulturních a knihovnic-
kých služeb v Chomutově připra-
vila v galerii Špejchar netradiční 
výstavu ex libris a novoročenek. 
Škála drobných grafických dílek je 
velmi pestrá, jednak proto, že jsou 
vytvořena rozmanitými technika-
mi, a jednak proto, že pocházejí od 
dvanácti autorů, mezi nimiž jsou 
i umělci z Chomutovska Ladislav 
Steňko a Herbert Kisza. Výstava 
potrvá do 12. srpna.                     (sk)

KONCERTYKONCERTY
• 25. – 26. 8.  CUMBAJŠPÍL25. – 26. 8.  CUMBAJŠPÍL. Festival (zejména hudební) kultury Krušnohoří. Městský 

park v Chomutově, pátek od 16.00 hodin, sobota od 13.00 hodin.
• 27. 8. COUNTRY PLNÉ ATRIUM27. 8. COUNTRY PLNÉ ATRIUM. Přehlídka country kapel v atriu SKKS na Palackého 

ul. ve 14.00 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
• 5. 8.  KAMENČÁK 20065. 8.  KAMENČÁK 2006. Hudba, atrakce, zábava pro všechny věkové kategorie 

v areálu Kamencového jezera od 13.00 hodin.
• 18. 8. OBNAŽENY(I) PO IV18. 8. OBNAŽENY(I) PO IV. Komponovaný pořad Kláry Alexové a jejích hostů. Atri-

um SKKS, kostel sv. Ignáce ve 20.30 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY
• 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.
• JAN TRÁVNÍČEK – THE FRAMESJAN TRÁVNÍČEK – THE FRAMES. Výstava fotografií v oratoři kostela sv. Ignáce 

potrvá do 20. 8. 
• OBRAZY PRAŽSKÝCH UMĚLCŮOBRAZY PRAŽSKÝCH UMĚLCŮ. Díla Ludmily Razimové, Josefiny Garaiové, Mirky 

Mádrové, Renaty M. Hrehorovské a Vladimíra D. Sýkory v kostele sv. Ignáce. Vý-
stava potrvá do 21. 8.

• SVĚT OČIMA DĚTÍSVĚT OČIMA DĚTÍ. Výstava dětských prací ve výstavní síni knihovny SKKS na 
Palackého ulici potrvá do 29. 8.

• EX LIBRIS A VOLNÁ GRAFIKAEX LIBRIS A VOLNÁ GRAFIKA. Galerie Špejchar do 12. 8.
• ZANIKLÉ OBCE DOUPOVSKAZANIKLÉ OBCE DOUPOVSKA. Dějiny a fotodokumentace 64 lokalit v muzeu na 

radnici, výstava potrvá do 28. 8.
• VII. BIENÁLEVII. BIENÁLE. Výstava prací výtvarníků Malířského společenství Chomutov v gale-

rii Lurago v SKKS na Palackého ulici, vernisáž 7. 8. v 17.00 hodin, výstava potrvá 
do 30. 8.

• VLASTA K. ZBUZEK – VZPOMÍNKY NA NEWYORSKÉ VĚŽEVLASTA K. ZBUZEK – VZPOMÍNKY NA NEWYORSKÉ VĚŽE. Fotografie v kostele 
sv. Ignáce, vernisáž 24. 8. v 16.00 hodin, výstava potrvá do 30. 9. 

• FOTOGRAFIE VÁCLAVA PINTYFOTOGRAFIE VÁCLAVA PINTY. Galerie Na Schodech v SKKS na Palackého ulici, 
výstava potrvá do 25. 9.

• LUKÁŠ HRDLIČKA, PAVEL SVOBODA – SVĚTY POD PAMÍREMLUKÁŠ HRDLIČKA, PAVEL SVOBODA – SVĚTY POD PAMÍREM. Fotografie v galerii 
Špejchar od 15. 8. do 2. 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).
        2.2.     –          3. 8.3. 8.     ZEPTEJ SE PRACHU ZEPTEJ SE PRACHU – romantické drama, USA.
                 4. 8.4. 8.     SILENT HILL SILENT HILL – horor/thriller, USA, Japonsko.
    5.5.     –          6. 8.6. 8.     AUTA AUTA – rodinná animovaná komedie, USA. Začátek v 17.00 hod. 
    7.7.     –          8. 8. 8. 8.  SEXY PISTOLS SEXY PISTOLS – akční komedie/krimi western, Francie, Mexiko, USA. 
                 9. 8.9. 8.     DĚSNEJ DOJÁK DĚSNEJ DOJÁK – parodie na romantické komedie, USA.
 10.10.     –      11. 8.11. 8.     NEPOHODLNÝ NEPOHODLNÝ – špionážní thriller, USA, Velká Británie.
              12. 8.12. 8.     ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU – komedie ČR. 
              13. 8.13. 8.     GEJŠA GEJŠA – romantické drama, USA.
               14. 8.14. 8.     SPOJENEC SPOJENEC – thriller, USA.
               15. 8.15. 8.     SATAN PŘICHÁZÍ SATAN PŘICHÁZÍ – horor, USA.
 16.16.     –      17. 8.17. 8.     ŠIFRA MISTRA LEONARDA ŠIFRA MISTRA LEONARDA – drama, USA.
              18. 8.18. 8.     V ZAJETÍ RYCHLOSTI V ZAJETÍ RYCHLOSTI – drama, USA, Nový Zélend.
 19.19.     –    20. 8.20. 8.     KOUZELNÁ CHŮVA NANNY MCPHEE KOUZELNÁ CHŮVA NANNY MCPHEE – pohádková komedie, USA. 
 21.21.     –    22. 8.22. 8.     POSEIDON POSEIDON – katastrofický film, USA.
 23.23.     –    24. 8.24. 8.     RYCHLE A ZBĚSILE: TOKIJSKÁ JÍZDA RYCHLE A ZBĚSILE: TOKIJSKÁ JÍZDA – akční, USA.
              25. 8.25. 8.     KARCOOLKA KARCOOLKA – animovaná rodinná komedie, USA. Začátek v 17.00 hod.
 26.26.     –      27. 8.27. 8.     ANGEL A ANGEL A – komedie, Francie.
 28.28.     –    30. 8.30. 8.     PIRÁTI Z KARIBIKU: TRUHLA MRTVÉHO MUŽE PIRÁTI Z KARIBIKU: TRUHLA MRTVÉHO MUŽE – dobrodružný, USA.
               31. 8.31. 8.     FIMFÁRUM 2 FIMFÁRUM 2 – rodinný animovaný film, ČR. Začátek v 17.00 hod. 

Letní kino (začátky představení od 21.30 hodin, není–li uvedeno jinak).Letní kino (začátky představení od 21.30 hodin, není–li uvedeno jinak).
                 2. 8.2. 8.     ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU – komedie ČR.    
                 3. 8.3. 8.     SILENT HILL SILENT HILL – horor/thriller, USA, Japonsko.
                 4. 8.4. 8.     AUTA AUTA – rodinná animovaná komedie, USA. 
                 5. 8.5. 8.     ŠTĚSTÍ ŠTĚSTÍ – tragikomedie, ČR, Německo.
                 6. 8.6. 8.     MLHA MLHA – akční horor, USA.
                 7. 8.7. 8.     JAK SE KROTÍ KROKODÝLI JAK SE KROTÍ KROKODÝLI – rodinná komedie, ČR. 
                 8. 8.8. 8.     DĚSNEJ DOJÁK DĚSNEJ DOJÁK – parodie na romantické komedie, USA.
                 9. 8.9. 8.     SEXY PISTOLS SEXY PISTOLS – akční komedie/krimi western, Francie, Mexiko, USA. 
               10. 8.10. 8.     V MOCI ĎÁBLA V MOCI ĎÁBLA – thriller/horor, USA.
               11. 8.11. 8.     ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU – komedie ČR. 
              12. 8.12. 8.     ANDĚL PÁNĚ ANDĚL PÁNĚ – rodinná pohádka, ČR. 
              13. 8.13. 8.     DEVÁTÝ DEN DEVÁTÝ DEN – drama, Německo, Lucembursko, ČR.
               14. 8.14. 8.     RŮŽOVÝ PANTER RŮŽOVÝ PANTER – komedie, USA.
               15. 8.15. 8.     LIBERTIN LIBERTIN – historické drama, Velká Británie.
              16. 8.16. 8.     SATAN PŘICHÁZÍ SATAN PŘICHÁZÍ – horor, USA.
                 17. 8.17. 8.    KLETBA BRATŘÍ GRIMMŮ KLETBA BRATŘÍ GRIMMŮ – komedie/dobrodružný/fantasy/thriller, USA, ČR.
              18. 8.18. 8.     KOUZELNÁ CHŮVA NANNY MCPHEE KOUZELNÁ CHŮVA NANNY MCPHEE – pohádková komedie, USA. 
 19.19.     –    20. 8.20. 8.     ŠIFRA MISTRA LEONARDA ŠIFRA MISTRA LEONARDA – drama, USA.
 21.21.     –    22. 8.22. 8.     RYCHLE A ZBĚSILE: TOKIJSKÁ JÍZDA RYCHLE A ZBĚSILE: TOKIJSKÁ JÍZDA – akční, USA.
              23. 8.23. 8.     SAW 2 SAW 2 – thriller, horor, USA.
 24.24.     –    25. 8.25. 8.     ANGEL A ANGEL A – komedie, Francie.
 26.26.     –      27. 8.27. 8.     PIRÁTI Z KARIBIKU: TRUHLA MRTVÉHO PIRÁTI Z KARIBIKU: TRUHLA MRTVÉHO MUŽE – dobrodružný, USA.
              28. 8.28. 8.     SUPERMAN SE VRACÍ SUPERMAN SE VRACÍ – sci–fi/fantasy, USA.
 29.29.     –    30. 8.30. 8.     POSEIDON POSEIDON – katastrofický film, USA.
               31. 8.31. 8.     TOMMYHO PEKLO TOMMYHO PEKLO – teenagerovská komedie, Norsko.

Tradiční prázdninovou akcí Podkruš-
nohorského zooparku v Chomutově je 
Pohádkové safari. Jedná se o večerní 
vyjížďku mezi zvířata a pohádkové 
bytosti. K vidění budou tulivé víly, slet 
čarodějnic, perníková chaloupka, na 
vodě zatančí Rusalka a souprava proje-
de nebem i peklem. Jízdy do pohádek 
se každý rok těší velkému zájmu, proto 
letos zoopark jejich konání rozšířil na 
dva pátky a dvě soboty po sobě – 11. 8., 
12. 8., 18. 8. a 19. 8. Navíc lístky na Po-
hádkové safari je možno koupit v před-
prodeji na horní pokladně zooparku. 
Cena jízdného je 120 Kč pro jednotlivce, 
v případě dvou a více osob platí každý 
jen 70 Kč. Kdo bude chtít jízdenku až 
na místě, zaplatí 120 Kč (jednotlivec) 
nebo 90 Kč (dvě a více osob). Děti platí 
od 2 let. Soupravy budou vyjíždět v při-
bližně půlhodinových intervalech od 20 
hodin do půlnoci, od dolní pokladny 
zooparku.                         (text a foto: pzoo)

Milé děti, 11. září bude slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný park 
u soudu, kde jsme vybudovali malou botanickou zahradu se spoustou rost-
lin typických pro Krušnohoří. Název jedné z rostlin, které budou nový park 
krášlit, se skrývá v tajence doplňovačky. Tajenku spolu s vaším jménem 
a bydlištěm nám můžete do 25. srpna zaslat poštou na adresu Alexandra 
Zdeňková, Magistrát města Chomutova - Odbor kancelář primátora, Zborov-
ská 4602, 430 28 Chomutov nebo e-mailem na a.zdenkova@chomutov-mes-
to.cz. Z došlých odpovědí vylosujeme tři pisatele, jejichž jména zveřejníme 
v Chomutovských novinách 6. září a kteří přímo na slavnostním otevření 
parku dostanou ceny s tématikou města. 

ZPROVOZNĚNÍ BOTANICKÉ MINIZAHRADY V PARKU ZA SOUDEM

Čidlo zraku

Pouťová atrakce

Tlustokožec

Jarní měsíc

Část chodidla

Truhlářův nástroj

Denní tisk

Pohádková bytost

Tenká čára

Roční období

Na rekonstrukci parku přispěla Evropská unie.

Do redakce Chomutovských novin dorazilo 239 kuponů se správně vy-
luštěnou tajenkou křížovky z minulého čísla. Výherce losovala primátorka 
Ivana Řápková, jejíž ruka přála téměř výhradně chomutovským ženám.

Výherci: 1. cena D. a Z. Hudíkovi z ChomutovaD. a Z. Hudíkovi z Chomutova – čipová karta na MHD 
v hodnotě 400 Kč + sada propagačních předmětů města, 2. a 3. cena L. Chvoj-L. Chvoj-
ková a Petra Kavanová, obě z Chomutovaková a Petra Kavanová, obě z Chomutova - čipová karta na MHD v hodnotě 
300 Kč + sada propagačních předmětů města, 4. – 10. cena Karla Machová,  Karla Machová, 
Jarmila Gallová, Marie Koptová, Marie Košková, E. Šomová, Hana Šebková, Jarmila Gallová, Marie Koptová, Marie Košková, E. Šomová, Hana Šebková, 
všechny z Chomutova, Zdeňka Holátková z Jirkovavšechny z Chomutova, Zdeňka Holátková z Jirkova – sada propagačních 
předmětů města. Výherci budou v nejbližších dnech vyrozuměni dopisem, 
ceny mají v redakci připravené k vyzvednutí do konce srpna.                   (sk)
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Statutární město Chomutov 
se sídlem Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, IČ 00 261 891 

podle § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuje 

veřejnou obchodní soutěž 

jako výzvu k podávání návrhů na uzavření smlouvy 

Předmětem soutěže je postoupení pohledávek v úhrnné výši 133 696 735,- Kč. Jedná se o 
pohledávky doplňkové činnosti odboru správy majetku města Statutárního města Chomutova.  
Obsahem pohledávek je dlužné nájemné a dluhy za poskytované služby související s nájmem 
bytu.  

Podmínky soutěže:  
1. postoupení pohledávek jako celku 
2. postoupení úplatné 
3. podřazení režimu postoupení pohledávky pod obchodní zákoník ve smyslu § 262 odst. 1 

tohoto zákona 

Kriterium hodnocení soutěže:  
1. výše úplaty 

Způsob podávání návrhů:  
- písemně na adresu Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, 

odbor kancelář tajemníka v uzavřené obálce s nápisem: Postoupení pohledávek 
Statutárního města Chomutova 

Lhůta, do které lze návrhy podávat:   
- do 31.8.2006  

Lhůta, pro oznámení vybraného návrhu:  
- jeden měsíc od rozhodnutí o postoupení pohledávky orgánem obce 

Specifikace pohledávek:  
- navrhovatelé mají možnost po předchozí domluvě seznámit se s obsahem pohledávek 

na úseku doplňkové činnosti Magistrátu města v Chomutova v pracovních dnech a 
pracovní době jeho zaměstnanců

Kontaktní osoby: 
- ve věci soutěže: Ing. Jan Mareš, vedoucí odboru ekonomiky, tel. 474 637 250 
- ve věci specifikace pohledávek: Iva Warnická, referent vymáhání pohledávek doplňkové 

činnosti odboru správy majetku města, tel. 474 637 259 

Výhrada: 
- vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené návrhy 

 Ing. Mgr. Ivana Řápková 
primátorka města Chomutova  

ProdejProdej
• Prodám elektrickou sekačku Prodám elektrickou sekačku 

Black & DeckerBlack & Decker, jednou použitá. Pů-
vodní cena 3 500 Kč, nyní 2 500 Kč. 
Tel. 607 736 853.

• Prodám Nissan Sunny Prodám Nissan Sunny 1.7D, r. v. 
1987, TK 10/07. Super motor, jezdí 
na bionaftu, 5 l/100 km. Povrchová 
koroze. Spolehlivý vůz, denně v pro-
vozu. Cena 14 900 Kč (dohoda). Tel. 
739 748 348.

• Prodám zahradu Prodám zahradu 6 arů v Jirkově, 
ovocné stromy, fóliák, el., užit. voda. 
Cena 135 000 Kč. Tel. 603 258 990.

• Prodám počítačProdám počítač, klávesnici, myš, 
monitor, tiskárnu – cena celkem 
6 000 Kč. Tel. 474 625 545.

• Prodám tři leštěné skříněProdám tři leštěné skříně, tma-
vě hnědé, i jednotlivě, cena za kus 
500 Kč. Tel. 474 625 545.

• Prodám úplně nové knížky Prodám úplně nové knížky kom-
pletní pro 2. ročník stav. prům., obor 

pozemní stavitel. za výhodnou cenu 
1 100 Kč + rýsovací prkno s deskami 
za 500 Kč, 3 rýsovací pera za 450 Kč, 
vše i jednotlivě. Tel. 775 639 519.

• Prodám na Avii nové pneu Prodám na Avii nové pneu Ba-
rum 6,5/20 – 2 ks, disk – 1 ks. Vše 
za 4 000 Kč. Tel. 606 117 627.

• Prodám chatu na NechranicíchProdám chatu na Nechranicích. 
Pitná voda, elektřina, vlastní sjezd, 
velký pozemek. Tel. 606 117 627.

• Prodám palandy Prodám palandy s úložným 
prostorem, materiál borovice, včet-
ně matrací, pěkné. Rychle, levně. Tel. 
776 314 073.

• Prodám plachetnici Finn Prodám plachetnici Finn s pod-
vozkem a nový kotel ÚT ETKA 12 
– levně. Tel. 737 821 439.

• Prodám masážní bazének Prodám masážní bazének 
– dvojvanu s tryskami i na perličko-
vou koupel – do domu i na zahradu. 
Cena dohodou. Tel. 603 185 325.

• Prodám harmoniku, housle, Prodám harmoniku, housle, 
kytaru kytaru – lustr, starož. kamna Petry 
na uhlí, hrob + skříňku na urny. Tel. 
474 686 077, volat po 18. hod.

• Prodám pohodlné relaxační le-Prodám pohodlné relaxační le-
hátko hátko kryté molitanem s pracím po-
tahem za 500 Kč. Tel. 723 737 072.

• Prodám garážProdám garáž. Tel. 474 625 365.
• Prodám kaktusy vysoké Prodám kaktusy vysoké 180 cm,

90 cm. Bohaté. Dohodou. Tel. 
605 486 815.

• Prodám polohovací křeslo Prodám polohovací křeslo 
ušák, cena 500 Kč. Zachovalé. Tel. 
474 628 969.

• Prodám konferenční stolekProdám konferenční stolek, 
tmavě hnědý, kombinace dřevo 
– sklo kouřové, ovál, tvarované 
nohy, 100 x 50 cm, zánovní, levně. 
Tel. 777 779 937.

• Prodám auto Peugeot Prodám auto Peugeot 205 
v dobrém stavu. Rok výroby 1991, 
technická k. 2005. Elektrické staho-
vání oken. Tel. 775 352 398.

• Prodám juniorské horské koloProdám juniorské horské kolo, 
zachovalé. Cena dle dohody. Tel. 
474 627 398.

• Prodám 3/4 dívčí kolo Prodám 3/4 dívčí kolo v dobrém 
stavu za 1 000 Kč. Tel. 777 608 328.

 Bydlení Bydlení
• Koupím byt 1+1 nebo garsonku Koupím byt 1+1 nebo garsonku 

v osob. vlastnictví v CV poblíž cent-
ra. Tel. 732 281 001.

• Prodám rodinný dům Prodám rodinný dům v Cho-
mutově, Horní Ves. Přízemí byt 3+1, 
podkroví, nová půdní vestavba, 
k tomu náleží nebytový prostor s re-
staurací a dvorek. Tel. 604 207 401.

• Prodám byt 1+1 Prodám byt 1+1 bez úprav, 
3. patro, teplý, slunný. Cena 180 000 
Kč. Tel. 777 887 649.

• Prodám byt 1+1 Prodám byt 1+1 na Březenecké 
po celkové rekonstrukci, velmi pěk-
ný, cena dohodou. Tel. 736 223 755.

• Prodám druž. byt 2+1 Prodám druž. byt 2+1 v Chomu-
tově, Písečná, slunný, nová plastová 
okna, slušný vchod. Tel. 776 072 323.

• Prodám byt 2+1 Prodám byt 2+1 v osobním vlast-
nictví na Písečné v Chomutově. Nová 
plastová okna, slunný, slušný vchod. 
Tel. 608 524 747.

• Vyměním státní byt Vyměním státní byt 1+1 v Ka-
dani za Chomutov 1+1 – 2+1. Tel. 
724 657 421.

• Mladá rodina koupí pěkný byt Mladá rodina koupí pěkný byt 
nebo menší dům v Kadani a okolí. 
Ne RK! Tel. 606 368 622.

• Koupím zrekonstruovaný byt Koupím zrekonstruovaný byt 
v Chomutověv Chomutově, Horní Ves 2+1, 3+1 OV do 
800 000 Kč. Ne RK! Tel. 774 280 740.

• Prodám slunný družstevní byt Prodám slunný družstevní byt 
4+14+1, 4. patro, nová koupelna, plast. 
okna, zateplený, slušný vchod. Tel. 
777 940 492, volat po 18. hodině.

• Koupím byt 3+1 Koupím byt 3+1 v centru Chomu-
tova. Tel. 602 180 723.

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

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

• Koupím byt 3+1+B Koupím byt 3+1+B na Dehtoche-
mě. Tel. 602 180 723.

• Pronajmu byt 1+1 Pronajmu byt 1+1 na Zahrad-
ní, 7. patro. Nájem + 1 000 Kč. Tel. 
736 142 800.

• Prodám dr. byt 2+1 Prodám dr. byt 2+1 s balkonem, 
4. parto, v Chomutově. Nebo pronaj-
mu. Tel. 723 798 475. 

 Ostatní Ostatní
• Daruji do dobrých rukou Daruji do dobrých rukou na do-

žití 11letého psa německého ovčáka. 
Dobrý hlídač! Tel. 777 620 336.

• Daruji kotě Daruji kotě 10 týdnů staré, ží-
hané, bílé ťapky. Pouze do dobrých 
rukou. Tel. 608 539 880.

• Pronajmu garáž v CV Pronajmu garáž v CV u auto-
školy, areál E. Krásnohorské. Tel. 
602 180 723.

Poskytování bytů dle varianty C
D ne  5. 9. 2006 v 15 .00 hod i n se koná v zasedací m ístnosti č. 18 v přízem í budovy Mag istrátu 

města Chomutova , Zborovská 4602 veřej né výběrové řízen í bytů na opravu na vlastn í ná klady.

BYTY NA SVÉ POMOC - oprava bytu na vlast ní náklady

D o m ovn í s p ráva Q AR K - u l . N a Bě l i d l e

U l ice čp. + č. by tu Vel i kost Vy vo lávací cena N áklady na opravu

Kadaňská 3731 / 5 1 + 2  14 .025 ,- Kč 130. 30 0,- Kč

Kadaňs ká 3731 / 2 1 + 3  17.71 5 , - Kč 29 6 .70 0, - Kč

Palackého 39 61 /1 5 1 +1  7. 395 , - Kč 1 59.0 0 0, - Kč

Š ko l n í 892/1 1 +1  9 . 930 , - Kč 1 32 . 6 0 0 , - Kč

Škol n í 3636/ 7 1 + 2  13 .119 , - Kč 203 . 20 0,- Kč

D o m ovn í s p ráva Q AR K - u l . Kost n i c ká

Seifertova 41 6 0/13 0 +1  4 . 230, - Kč 135 . 50 0, - Kč

J i rás kova 414 3/48 0 +1  4 . 29 0, - Kč 120. 50 0, - Kč

D o m ovn í s p ráva D OS P R A - u l . B řeze n ec ká

Ško l n í pěš i na 50 95/1 1 + 3  14 .4 30, - Kč 114 .40 0, - Kč

Zah rad n í 51 9 6/1 1 + 2  14 .70 0, - Kč 11 5 .40 0, - Kč

H o leš ická 4739/ 20 1 + 2  25 . 865 , - Kč  89. 80 0, - Kč

Pro h l í d ky n a b í ze nýc h by t ů u m ož n í uved e n é d o m ovn í s p ráv y.

Reg istrace zájemců o by t na svépomoc se koná d ne  5 . 9 .  20 0 6 v době od 13 .0 0 hod . do 1 5 .0 0 hod . v kancelář i  OS M M , 
2 . patro, č .  dv. 233

Zá jemc i o zí s ká n í by tu formou veřej ného v ýběrového řízen í j sou povi n n i ,  ved l e povi n ností uvedenýc h v č l .  6 „ Pravi del 
p ro při dělová n í by tu v ma jetku města C hom utova“, při reg i strac i před ložit p latný obča n s ký p rů kaz a potvrzen í peněž-
n í ho ú stavu o za p lacen í d ražeb n í j i stoty ve v ýš i 1 0 % v y vo lávac í ceny by tu .

Čís lo účtu - 601 5 - 6264 41/ 01 0 0 ( uveden í pom lčky N UTN É ! ) ,  var iabi l n í  sym bol – 2222050 9, specif ický sym bol – rod né č ís lo

Firma YSSEN s.r.o.
přijme

STAVBYVEDOUCÍHO – MANAŽERA REALIZACE

pro řízení staveb

Požadavky:
Minimálně středoškolské vzdělání odborného směru

Praxe minimálně 4 roky ve stavebnictví
Uživatelská znalost práce s PC
Orientace v rozpočtech a PD

Řidičský průkaz B

Nabízíme:
Nadstandardní platové ohodnocení

Osobní automobil
Mobilní telefon

Pro zájemce mimo okres Most zajistíme ubytování, po zapracování i byt
Nástup možný ihned

Životopisy zasílejte na e-mail: sekretariat@yssen.cz
Pro telefonické info: 476 209 441
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Zdravotní pojišťovna hledá pracovnici na dohodu. 
Pracovní doba 2x týdně od 14.00–16.30 hod. 
Vhodné pro ženu na MD nebo důchodkyni. 

Tel.: 312 258 234, 606 609 140

Statutární město Chomutov

nabízí do pronájmu 
případně prodeje 

objekt dříve využívaný 
jako škola v Husově ulici 
č.p. 2079 v Chomutově.

Podrobnější informace 
naleznete na 

www.chomutov-mesto.cz 
nebo na odboru 

správy majetku města, 
tel.: 474 637 470.

NÁVRH  7. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU 
CHOMUTOV – JIRKOV

Návrh 7. změny Územního plánu sídelního útvaru Chomutov – Jirkov bude veřejně vystaven 
v hale Magistrátu města Chomutova v ulici Zborovská a část týkající se Jirkova v Městském 
úřadu  Jirkov na náměstí E. Beneše  v době od 1. 8. 2006 do 30. 8. 2006. Dále je tato doku-
mentace uložena k nahlédnutí v kanceláři č. 29A a 35 v budově historické radnice magistrátu 
na náměstí 1. máje, v úřední dny pondělí a středa  vždy od 8.00 do 17.00 hod. V ostatních 
dnech po předchozí domluvě na telefonním čísle 474 637 427 (Ing. Petříková, e-mail: l.petri-
kova@chomutov-mesto.cz ) nebo 474 637 439 (Ing. Suchardová, e-mail: j.suchardova@chomu-
tov-mesto.cz).

Dotčené orgány státní správy a ostatní včetně vlastníků dotčených pozemků a staveb 
uplatní svá stanoviska do 15 dnů od posledního dne vyvěšení, tj. do 14.  9.  2006 .

Jedním z výkonných orgánů 
Magistrátu města Chomutova je 
odbor správy majetku města. Dělí 
se na dvě oddělení. Tím větším je 
oddělení evidence majetku a admi-
nistrativy. Jde tu, jak už vyplývá 
z názvu, především o majetek, 
tedy administrativu zabývající se 
pozemkovou agendou. „Spadá sem 
identifikace parcel, nákup, prodej a 
směna pozemků, zpracování žádostí 
o pronájem a prodej pozemků, pro-
nájem a prodej nebytových prostor, 
evidence majetku města včetně jeho 
přírůstků, úbytků a inventarizace,“ 
vyjmenovává základní činnosti 
oddělení vedoucí odboru správy 
majetku města Jan Rulf. Dalším 
úkolem tohoto oddělení je příprava 
podkladů o hospodaření s majetkem 
města pro radu a zastupitelstvo 
města. Oddělení evidence majetku 

a administrativy má též na staros-
ti prodej movitého a nemovitého 
majetku města, připravuje návrhy 
pro likvidační komisi a provádění 
likvidace.

Součástí oddělení evidence ma-
jetku a administrativy je úsek do-
plňkové činnosti, který hospodaří 
s bytovým fondem města a jeho 
nebytovými prostorami. „Doplňková 
činnost eviduje volné bytové jednot-
ky, byty přidělené i žádosti občanů 
o nájem bytů. Dále zpracovává a 
vyhlašuje výběrová řízení na proná-
jem volných bytů, bytů na svépomoc 
a na odkoupení bytových jednotek, 
které jsou nabízeny s nájemníkem,“ 
uvedl dále J. Rulf. Do doplňkové 
činnosti také patří vymáhání pohle-
dávek, podávání a evidence žalob 
na vymáhání nedoplatků na nájmu 
a službách spojených s nájmem 
bytů, zpracovávání žalob na soudní 
výpověď z bytu či na jeho vyklizení 
a exekuční řízení.

Druhým oddělením OSMM je 
hospodářská správa, jejíž hlavní 
činností je zabezpečování vnitřního 

chodu úřadu. „Spravuje budovy  ma-
gistrátu, zajišťuje ochranu majetku 
města v jeho objektech, sleduje 
a vyhodnocuje veškeré provozní 
náklady,“ stručně zhodnotil záběr 
oddělení  Rulf. „Má na starosti i po-
žární ochranu a bezpečnost práce.“

Odbor se ovšem podílí i na repre-
sivních opatřeních: zpracovává pod-
klady pro postih právnických osob 
za narušování životního prostředí 
a vzhledu obce v rámci samosprá-
vy. Hospodářská správa připravuje 
komplexní servis při návrhu nových 
výsadeb a obnovy veřejné zeleně, 
zpracovává podklady pro povolení 
kácení dřevin a oznámení o kácení 
na pozemcích města. Dále dohlíží na 
chod psího útulku, řeší problemati-
ku blokového čištění a autovraků, 
vyřizuje podněty ke stavu místních 
komunikací. „Je to jen základní vý-
čet,“ připomněl ještě závěrem Jan 
Rulf k prezentaci odboru, který pa-
tří na radnici k těm nejdůležitějším 
– přece jen, jde tu o majetek. Majetek 
obce, s nímž je třeba zodpovědně 
hospodařit.                                       (lm)

Odbory Magistrátu města Chomutova se představují: Odbor správy majetku města

Pozemky i byty, psí útulek i zeleň, exekuce i autovraky

Pochvala a prosba:Pochvala a prosba:
Občané Chomutova se 

velmi aktivně zapojili do 
separace odpadu, zejména 
plastů.

Letošní horké léto je pří-
činou zvýšené spotřeby te-
kutin. Kontejnery na plasty 
jsou často přeplněné. Příči-
nou jsou nestlačené lahve. 
Prosíme proto ty ukázněné 
občany, kteří separují odpad, 
aby lahve sešlápli nebo  stla-
čili a uzavřeli víčkem. Takto 
upravené nádoby logicky 
ušetří náklady na svoz, který 
potom není tak častý.

Děkujeme za spolupráci.Děkujeme za spolupráci.
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Město Chomutov vydává pravidelný měsíční Kalendář kultur-Město Chomutov vydává pravidelný měsíční Kalendář kultur-
ně společenských a sportovních akcí na území města Chomuto-ně společenských a sportovních akcí na území města Chomuto-
va. va. Zájemci o propagaci své akce v tomto kalendáři mohou vždy 
do 15. dne v měsíci předat informace o akci na následující měsíc 
na Odbor školství a kultury Městského úřadu Chomutov, a to 

buď osobně v budově SKKS, Palackého 85, Chomutov, ve 2. patře k rukám 
Silvie Škubové nebo poštou na adresu: Město Chomutov – OŠaK, Silvie 
Škubová, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov (s.skubova@chomutov-mes-
to.cz). Podmínkou je uvedení názvu akce (stručný popis), datum, hodina 
a místo konání a také telefonický kontakt na organizátory.   (r)

I když soutěžní sezona ještě zdaleka 
neskončila, kanoisté SC 80 Chomutov ji 
už teď směle mohou označit za jednu 
z nejúspěšnějších v historii oddílu. Na 
ME se o to zasloužili Oslík a Tarkulič, 
na MČR pak spolu s nimi i řada dalších 
chomutovských kanoistů. Talentovaná 
Krauzová ještě může letošní bilanci 
klubu podstatně vylepšit.

Zkušení třicátníci Milan Oslík a Bran-
ko Tarkulič letos jezdí ve famózní for-
mě. Úspěchem byla už jen jejich účast 
na Mistrovství Evropy v rychlostní ka-
noistice na umělém kanále v Račicích, 
kde v semifinále deblkajaku na 200 
m po velmi dobrém výkonu obsadili 
šestou příčku, což je celkově řadí na 
13. místo. „Je to životní úspěch,“ potvr-
dil Milan Oslík. „Ale mohlo to být i lepší, 
protože jsme si vybrali nováčkovskou 
daň, byli jsme trochu svázaní.“ 

Chomutovská dvojice, která spo-
lečně jezdí už od dorosteneckých let, 
potvrdila vysokou výkonnost i o dva 
týdny později, kdy na stejném místě 
proběhl také republikový šampionát. 
Na téže trati získali Oslík s Tarkuličem 
bronz, medaili ze stejného kovu pak 
překvapivě vybojovali spolu s Karlem 
Videmannem a Petrem Doležalem ml. 
i v závodě na 500 m. Sami pak na 
stejné trati skončili pátí, v silně obsaze-
ném sólovém závodě na 200 m obsadil 
Tarkulič sedmou příčku. Dvě bronzové 
medaile pro Chomutov vybojovala také 
Michaela Fridrychová, a to v ženském 
čtyřkajaku na 200 i 500 m. 

Hvězdou juniorské kategorie byla 
Marcela Krauzová. Jedna z největ-
ších nadějí české kanoistiky už letos 
zvítězila na prestižní světové regatě 
v Bochumi a o minulém víkendu (po 
uzávěrce vydání CHN) startovala na 
juniorském ME v Aténách. Oprávně-
nost nominace potvrdila šestnáctiletá 
chomutovská závodnice i v Račicích, 
kde získala pět zlatých medailí, a to 
v singlkajaku na 1 000 m, v deblkajaku 
na 500 a 1 000 m a v čtyřkajaku na 500 
a 1 000 m.

Výborná umístění přivezly z Račic 
i chomutovské naděje. Bývalá plavky-
ně Dita Bolomská potvrdila raketový 
výkonnostní růst a mezi staršími 
žákyněmi obsadila jedenácté místo. 
V předžákovských kategoriích vybojo-
val Daniel Pokorný druhé, Jan Babovič 
třetí a Eliška Kučerová čtvrté místo. Na 
druhé straně v nejmladší veteránské 
kategorii byl v singlkajaku zlatý na 
tratích 200 a 500 m Viktor Legat ml.

K výrazným letošním úspěchům je 
také třeba připočíst třetí místo Jitky 
Legatové na MS veteránů ve sjezdu na 
divoké vodě v Karlových Varech. Klub 
ještě čekají vytrvalostní závody, které 
budou příležitostí zejména pro Krau-
zovou. Nejprve nominační závody na 
MS v maratonu v Pardubicích, pak MČR 
na dlouhých tratích v Ostrožské Nové 
Vsi, následně samotné MS v maratonu 

ve Francii a na závěr sezony MČR 
v maratonu v Týně nad Vltavou.

„Dokazujeme, že vstup kanoistiky 
mezi podporované sporty je opravdu 
opodstatněný, a myslím, že dostatečně 
splácíme zastupitelům důvěru,“ oko-
mentoval dosažené výsledky předseda 
kanoistického oddílu SC 80 Chomutov 
Petr Doležal.

Domácím vrcholem sezony byl 
červnový závod Českého poháru 
a současně Velká cena Chomutova. 
Závod na Kamencovém jezeře měl 
takřka shodné obsazení jako poz-
dější MČR v Račicích, zúčastnilo se 
ho rekordních pět set padesát závod-
níků. Úspěšných výsledků dosahuje 
SC 80 Chomutov i při práci s mládeží. 
Na ZŠ Březencká ukončila školní rok 
1. a 2. specializovaná třída zaměřená 
na kanoistiku.                                       (sk)

Reprezentační deblkajak s chomutovskou posádkou na ME v Račicích. Vpředu 
sedí Branko Tarkulič, za ním Milan Oslík.                             (foto: archiv klubu)

Výborné výsledky přivedly Krauzovou a Oslíka s Tarkuličem do české reprezentace

Kanoisté letos zaznamenávají jen úspěchy

Rozsáhlou rekonstrukcí prochází 
v těchto týdnech kuželna ve Spor-
tovním domě TJ VTŽ v Mánesově 
ulici. Z té původní zbyly jen ob-
vodové zdi. Důvodem byla snaha 
o zmodernizování kuželny a jejího 
zázemí na dnešním požadavkům 
odpovídající technickou úroveň, 
byť omezený prostor nedává šanci 
přistavět další dráhy. „Zato bude 
nová kuželna disponovat všemi 
technickými vymoženostmi, včetně 
třeba elektronického ukazatele skóre 
a výkonného řídícího počítače, který 
bude také tisknout zápisy. Myslím, 
že budeme mít jednu z nejlepších 
dvoudrah v severozápadních Če-
chách,“ těší se předseda kuželkář-
ského oddílu Arnošt Filo. Kolaudace 
je naplánována na konec srpna, 
a tak by kuželkáři měli stihnout start 
mistrovských soutěží 9. září.        (sk)

Extraliga dráhového golfu se 
v nadcházející sezoně 2006/07 opět 
neobejde bez chomutovské účasti. Po 
ročním boji v 1. lize se totiž SG DG 
Chomutov podařil návrat mezi elitu.

Rozhodlo se o tom až na posled-
ním turnaji v Plzni, který byl záro-
veň přeborem Čech. Chomutovské 
smíšené družstvo si vítězstvím za-
jistilo první místo v konečné tabulce 
a s ním i postup, v soutěži jednot-
livců pak svedli napínavý souboj 
o prvenství chomutovský odchova-
nec Karel Molnár ml. a jeho trenér 
v reprezentačním družstvu juniorů 
a současně nejlepší chomutovský 
hráč Milan Lipmann. Osm soutěž-
ních kol oba absolvovali na 174 úde-
rů, ale juniorský reprezentant byl 
nakonec lepší v rozstřelu. 

Chomutovský klub se začal připra-
vovat na extraligu, ale vysoké cíle si 
nedává. „Potýkáme se s úzkým kád-
rem, navíc Milan Lipmann odešel na 
hostování do pražského Tempa, které 
má ambice na titul. Dokonce jsme 
zvažovali, že se do extraligy nepři-
hlásíme,“ prozradil předseda klubu 
a současně hráč A týmu Zdeněk Droz-
da. Chomutovský dráhový golf má 
rozhodně na co navazovat. Klub je 
držitelem sedmi mistrovských titulů 
v řadě (ročníky 1989/90 až 1995/96), 
šestinásobným účastníkem Poháru 
mistrů evropských zemí (jednou 
stříbro), vzešel z něho dosud jediný 
mistr Evropy Petr Cipro a vychoval 

řadu reprezentantů, včetně například 
již uvedeného loňského juniorského 
mistra Evropy Karla Molnára ml. Pro 
extraligový tým klub počítá s Petrem 
Vosmíkem, Petrou Vosmíkovou, Jiřím 
Broumským, Miroslavem Broumským, 
Josefem Mrázem a Zdeňkem Drozdou. 
Smíšené B družstvo bude nadále hrát 
2. ligu.                                                      (sk)

Držitel sedmi titulů se vrátil
do extraligy dráhového golfu

Nová kuželna má být
jednou z nejlepších

Hrdinkou právě skončené sezony 
plavců Slávie Chomutov se stala 
patnáctiletá Simona Baumrtová (na 
snímku). Excelentně jí vyšel závěr 
– nejprve koncem června získala 
dva mistrovské tituly a stříbro na 
MČR dorostu v Ústí n. L., pak jako 
členka juniorské reprezentace se 
zkraje července zúčastnila MEJ ve 
španělské Palmě de Mallorca, kde 
v semifinále na 50 m znak obsadila 
12. místo, a hned o týden později 
získala zlato a bronz na seniorském 
MČR v Praze!

Jak hodnotíš sezonu?Jak hodnotíš sezonu?
„Dlouho jsem se potýkala se 

zraněními, nejdřív jsem měla vý-
ron v kotníku, pak rozřízlou nohu, 
v červnu před závody jsem zase 
byla nachlazená. Proto jsem ráda, 
že to nakonec takhle dopadlo.“
Jak jsi spokojená s vrcholem dosa-Jak jsi spokojená s vrcholem dosa-
vadní kariéry, s juniorským mistrov-vadní kariéry, s juniorským mistrov-
stvím Evropy?stvím Evropy?

„Startovala jsem ve věkové kate-
gorii 1990 – 91, kde patřím k těm 
mladším. Ve svém ročníku jsem 
skončila čtvrtá, takže příští rok 

budu moct zúročit zkušenosti a po-
sunout se ještě výš.“
A seniorské mistrovství republiky? A seniorské mistrovství republiky? 
Takovou bilanci jsi určitě nečekala.Takovou bilanci jsi určitě nečekala.

„Jsou to naprosto fantastická 
umístění. Jsem za to hodně ráda. 
Mojí nejsilnější disciplínou je zna-
kařská padesátka, kde jsem skončila 
čtvrtá. O to víc mě překvapilo, že 
jsem na stovce získala bronz, ale 
hlavně že na dvoustovce zlato.“
Jsi specialistkou na znak. Jak jsi na Jsi specialistkou na znak. Jak jsi na 
tom s ostatními styly? tom s ostatními styly? 

„Kromě znaku mám silný i kraul. 
Ale ani další styly nemám špatné.“
Před lety byl hlavní mládežnickou Před lety byl hlavní mládežnickou 
hvězdou Slávie Jakub Havlík, který hvězdou Slávie Jakub Havlík, který 
byl několikrát vyhlášen nejlepším byl několikrát vyhlášen nejlepším 
sportovcem Chomutovska v mlá-sportovcem Chomutovska v mlá-
dežnické kategorii. Byl tehdy Jakub dežnické kategorii. Byl tehdy Jakub 
tvým vzorem?tvým vzorem?

„Dřív jsem ho ani moc neznala. 
Jak jsem o čtyři roky mladší, tak 
jsem byla v jiném družstvu. Vím, že 
měl talent jako blázen, proto je ško-
da, že plavání nechal. Ale bohužel 
talent není rozhodující, důležitější 
je hlava. Jak si v ní kdo srovná, čeho 
chce dosáhnout.“

Existuje tedy nějaký tvůj plavecký Existuje tedy nějaký tvůj plavecký 
vzor?vzor?

„Rozhodně je to Ilona Hlaváčková, 
která už ukončila kariéru a teď tré-

nuje v Plzni. Nejde jen o to, že umí 
plavat, ale je vidět, že jí to nestouplo 
do hlavy.“
Plavání ti zabírá spoustu volného Plavání ti zabírá spoustu volného 
času. Zbývá ti ještě nějaký na jiné času. Zbývá ti ještě nějaký na jiné 
aktivity?aktivity?

„Trochu ano. Do roku 2004 jsem 
dokonce souběžně s plaváním 
dělala gymnastiku. Ale měla jsem 
problémy se zády, navíc nemám 
na gymnastiku ideální postavu 
a koneckonců i výsledky jsem měla 
v plavání lepší.“
Máš ještě v Chomutově možnost Máš ještě v Chomutově možnost 
se rozvíjet? Netáhne tě to třeba do se rozvíjet? Netáhne tě to třeba do 
Prahy?Prahy?

„Do Prahy rozhodně ne, to spíš 
do Brna. Ale v Chomutově jsem 
spokojená, přestože tu máme tři-
krát menší tréninkové dávky než 
v některých jiných oddílech. Já bych 
trénovala i víc.“
Chuť ti tedy nechybí. Kam až bys to Chuť ti tedy nechybí. Kam až bys to 
chtěla v plavání dotáhnout?chtěla v plavání dotáhnout?

„Určitě co nejdál. Nejvíc bych se 
chtěla zúčastnit olympiády. Ale to 
je hrozně daleko. Hlavně musí vy-
držet zdraví, já si totiž pořád něco 
lámu...“                                                (sk) 

Závěr sezony vynesl Simonu Baumrtovou mezi českou plaveckou elitu

Chomutovští hokejisté vstoupili do 
závěrečné fáze přípravy na sezonu 
2006/07. Na led vyjely i všechny 
posily, obránci Řezníček, Chatrnúch, 
Malinský, Klaus, útočníci Kostourek, 
Tauš, Heinisch a několik nadějných 
juniorů. Ze současného 33členného 
kádru však nakonec dostane důvěru 
jen devět obránců, třináct útočníků 
a brankáři. O místo se určitě ne-
musejí bát Ladislav Boušek a Jiří 
Charousek, kteří na snímku z úvodu 
tréninku debatují s masérem Pavlem 
Mošnou. Trenéři mužstvu napláno-
vali jedenáct přípravných zápasů, 
přičemž první z nich, doma proti HC 
Slovan Ústečtí Lvi, byl sehrán včera. 
Další domácí zápasy Chomutova: 
4. 8. KLH – Anyang Halla (Korea), 
8. 8. KLH – HC Berounští Medvědi, 
17. 8. KLH – Frederikshavn Black 
Hawks (Dánsko), 22. 8. KLH – 
SK Kadaň, 25. 8. KLH – HC Klášterec 
n. O., všechna uvedená utkání začí-
nají v 17.30 hodin.    (text a foto: sk) 

Návrh nového zimního stadionu, který vyroste v prostoru bývalých kasáren 
na Zadních Vinohradech. Jeho kapacita by měla dosahovat 5 000 sedadel, 
čímž by splňoval podmínky pro extraligu ledního hokeje.

Dva tituly a stříbro na juniorském MČR, účast na juniorském ME a nakonec překvapivé zlato a bronz na MČR dospělých


