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V salonku Golf Clubu na Kamenco-
vém jezeře proběhlo v polovině září 
setkání zástupců magistrátu s pod-
nikateli v cestovním ruchu. Vyvolala 
je primátorka Chomutova Ivana Řáp-
ková, která vnímá tuto sféru podni-
katelské aktivity jako jednu z těch, 
jež mohou přinést ekonomické 
oživení celému regionu. Jením z cílů 
setkání bylo informovat podnikatele 
o zahájení II. etapy projektu Prezen-
tace a propagace Chomutovska jako 
ucelené destinace, který je podpořen 
z fondu EU.

„Realizujeme a připravujeme řadu 
projektů, zaměřených právě na ces-
tovní ruch. K naplnění stanovených 
cílů je nezbytná spolupráce mezi sou-
kromým a veřejným sektorem,“ řekla 
na úvod setkání, kterého se zúčastnilo 
třináct mužů a žen, jež výzva ke spo-
lupráci zaujala. Připomněla některé 
rozsáhlé projekty, které město chystá 
a které mohou mít vliv na rozvoj 
cestovního ruchu v celé lokalitě. „Ty 
nejrozsáhlejší jsou tři, Výstavba Ahní-
kovského zámku v Podkrušnohorském 
zooparku, Rekonstrukce a moderniza-
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ce východní části Kamencového 
jezera a Sportovně rekreační zóna 
– revitalizace areálu bývalých ka-
sáren,“ vyjmenovala tři největší. 
Předpokládané náklady na ně činí 
přibližně 200 (zámek), 69 (jezero) 
a 400 (kasárna) milionů korun. 
Připravují se další akce: Klidová 
zóna Bezručovo údolí (29 milionů), 
sportovní park v areálu ploché drá-
hy (23 milionů korun) nebo propo-
jení cyklostezek na trasách z Loun 
a Mostu přes Chomutov do SRN 
(20 milionů korun).

„Na jejich financování bychom 
chtěli získat peníze z evropských 
fondů,“ dodala I. Řápková. „Ze 
všech těchto projektů by zároveň 
mohli profitovat i ti, kteří posky-
tují služby v oblasti cestovního 
ruchu, ale jsou tu i jiné možnosti. 
Například město může vystupovat 
jako partner podnikatele, který si 
zažádá o dotaci na vlastní projekt. 
Jeho žádost pak má větší váhu.“

Vlastní setkání proběhlo přede-
vším jako výměna informací. Ta 
začala prezentací toho, co pro rozvoj 
turismu dělá město a jím zřizované 
organizace. Řeč byla mimo jiné 
o způsobu propagace Chomutova na 
domácích i zahraničních veletrzích. 

Jak zdůraznila vedoucí odboru 
školství a kultury Dagmar Mikovco-
vá, právě zde je prostor pro pomoc 
města při propagaci služeb, jež 
podnikatelé nabízejí. Příští rok se 
bude Chomutov prezentovat kromě 
tuzemských také na zahraničních 
veletrzích v Polsku a Nizozemsku. 

(Pokračování na str. 2)
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Nestíháte? Čekáme na vás Nestíháte? Čekáme na vás 
v pondělí a ve středu v pondělí a ve středu 

až do 18 hodin!až do 18 hodin!

Úřední dny magistrátu od 1. 9. 2006Úřední dny magistrátu od 1. 9. 2006
PondělíPondělí..............................  8 – 18 hodin8 – 18 hodin 
ÚterýÚterý..................................  8 – 15 hodin8 – 15 hodin
StředaStředa................................  8 – 18 hodin8 – 18 hodin
ČtvrtekČtvrtek..............................  8 – 15 hodin8 – 15 hodin

Vážení spoluob-
čané! Žít v historic-
kém městě, jako je 
Chomutov, kde je 
spousta pamětihod-
ností, je samozřejmě 
krásné, ale i zavazu-
jící. Předpokládá se, 
že bude snahou nás 

všech nejen pečovat o památky, které 
nám zde zanechali naši předkové, ale 
že se budeme rovněž snažit uchovat 
genia těchto míst a zvelebit své město 
něčím, co zde rovněž přetrvá stovky 
let. Proto se snažíme každý rok zve-
lebovat památky, které jsou v majetku 
města, ale i přispívat na rekonstrukce 
pamětihodností, jež jsou v majetku 
církví. Hezkým příkladem je rekon-
strukce kostela svatého Ducha v Hál-
kově ulici, na níž se město finančně 
podílelo, nebo letošní příspěvek na 
opravu střechy děkanského kostela 
na náměstí. Rovněž se nám postupně 
daří vynášet umění přímo na ulici 
– budováním sochařské výzdoby 
na nábřeží Chomutovky i rozmisťo-
váním nových moderních soch na 
různá místa ve městě. Ale nejvíc mě 
těší, jak za poslední roky ožívá naše 
historická radnice. Ještě za minulého 
režimu byla řada historických míst 
této skvostné budovy přeměněna na 
různé sklady a kanceláře, takže běž-
ný občan neměl skoro šanci se kromě 
muzea do staré radnice ani podívat. 
Dnes se snažíme, aby tomu bylo jinak. 
Vybudovali jsme tu novou zasedací 
síň, zrestaurovali fresku v rytířském 
sále, postupně budou opravena 
sklepení celé radnice a přeměněna 
v prohlídkové prostory a depozitář 
a možné zde bude i radniční sklípek. 
Před pár dny jsme v přízemí radnice 
otevřeli novou uměleckou galerii, kde 
si každý může prohlédnout i zakou-
pit díla hlavně místních umělců. Sta-
rá radnice díky všem těmto počinům 
znovu ožívá a už se vůbec nepodobá 
nedostupnému strašidelnému zámku. 
A to je dobře. Přijďte se někdy podí-
vat. Určitě se vám to taky zalíbí.          
                                   Vaše Ivana Řápková

Rozvoj cestovního ruchu podpoří projekty za víc než půl miliardy korun

Setkání nastartovalo slibnou spolupráci

Byty pro špičkové manažery 
z Trianglu budou v Chomutově

Město Chomutov se zalíbilo 
představitelům japonské firmy IPS 
Alpha, která se zasidluje v průmys-
lové zóně Triangle u Žatce. Protože 
japonští investoři chtějí zahájit 
výrobu co nejdříve, už zanedlouho 
se rozjedou stavební práce, které po-
vede skupina špičkových manažerů. 
Zástupci IPS pro ně vyhlíželi zázemí 
v okolních městech – Žatci, Lounech, 
Mostě a Chomutově. A právě Chomu-
tov si vybrali, což pro město zname-
ná zahájit práci na nových bytech ve 
stejně rychlém „japonském“ tempu. 

„Je to pro nás svým způsobem uzná-
ní, že po zhodnocení všech hledisek 
se rozhodli právě pro Chomutov, ale 
zároveň je to určitá výzva,“ prohlási-
la primátorka města Ivana Řápková. 
„Naši partneři jsou nároční a požadují 
zhruba dvacet bytů s nadstandardním 
vybavením a to nejpozději do dvou 
měsíců.“ Město naštěstí disponuje lo-
kalitou přímo v centru, kde může vyjít 
těmto požadavkům vstříc. Jde o část 
panelového domu na křižovatce Palac-
kého a 28. října, kde dříve sídlil Český 
Telecom.            (Pokračování na str. 2)

Další tři dětská hřiště byla 
v minulých dnech dokončena 
na sídlišti Písečná. Před týd-
nem byla vyseta tráva na hrací 
ploše za domy v Jirkovské ulici  
u supermarketu Lidl. Travnaté fotba-
lové hřiště je ze tří stran obehnané 
palisádami, jejichž dva průchody na 
protilehlých stranách budou sloužit 
zároveň jako branky. Náklady na 
jeho pořízení činily 900 tisíc korun 
a jak prozradila Martina Valešová 
z odboru rozvoje a investic měs-
ta, dodavatel se kromě vlastního 
zatravnění smluvně zavázal i ke 
dvouleté pěstební péči o travnatý 

Tři nová hřiště na sídlišti Písečná

povrch. Rovněž v Jirkovské ulici, 
v blízkosti ředitelství městského 
ústavu sociálních služeb pak měs-
to jako investor převzalo další dvě 
hřiště (v celkové hodnotě přibližně 
1 800 000 korun) s herními prvky 
pro menší a větší děti. Umístění 
jednoho z nich se přitom pozměnilo 
na základě připomínek občanů, kte-

Na snímku vlevo Zdeněk Kostka, Josef Jireš a Robert Grubl (odpředu dozadu) při zarovnávání terénu, přípravě před setím trávy. 
Na snímku vpravo hřiště pro malé děti, které se hned po otevření setkalo se zájmem předškoláků z okolí.  (foto: lm, nk)

ří nesouhlasili s jeho sousedstvím 
v blízkosti svých domovů. Moderní 
hrací prvky na hřišti pro nejmenší 
jsou převzaty z britského modelu 
a jako první v České republice byly 
umístěny právě na tomto hřišti. 

Obě investiční akce byly hrazeny 
z dotací v rámci projektu Regene-
race panelových sídlišť.           (lm)

Za účasti náměstka hejtmana 
Ústeckého kraje Petra Fialy, pri-
mátorky města Ivany Řápkové 
a děkana Fakulty strojní Českého 
vysokého učení technického Fran-
tiška Hrdličky (na snímku zleva 
při přípitku) a dalších význam-
ných hostů bylo v Chomutově 
slavnostně otevřeno odloučené 
pracoviště této vysoké školy. 
V budově na rohu Husova náměstí, 
kterou nechalo město nákladem 
deseti milionů korun zrekonstruo-
vat a vybavit, bude letos fungovat 
jen první ročník s 56 studenty. Ti 
po studiu snadno najdou uplatnění 
především v průmyslových zónách 
severních Čech. Jak děkan Franti-
šek Hrdlička zdůraznil, fakulta 
plánuje nastolit stejnou úroveň 
studia jako na hlavním pracovišti 
v Praze, odkud budou do Cho-
mutova vyučující dojíždět. České 
vysoké učení technické patří 
k nejprestižnějším univerzitám 
v Česku.                   (text a foto: sk)

BRUTUS
pravá bigbítová 

zábava
Městské divadlo v Chomutově

Pátek 6. 10. 2006 od 20.30 
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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

(Dokončení za str. 1) 
Náklady na rekonstrukci a vybavení 

bytů činí 12 milionů korun. Budou 
hrazeny z fondu rozvoje bydlení. 
Vzhledem k předpokládané výši nájem-
ného  (zhruba 15 tisíc korun) se počítá 
s návratností této investice za čtyři 
roky. Lze předpokládat, že v Chomuto-
vě by se mohli zabydlet i další odborní-
ci z Trianglu, až tam bude zahájen pro-
voz. Město chce proto mít k dispozici 
nejen manažerské bydlení hotelového 
typu, ale také vytvořené předpoklady 
pro to, aby se zde mohli manažeři 
usídlit natrvalo. Příliv kvalifikovaných 
technických kádrů je jedním z předpo-
kladů úspěšného rozvoje regionu.  (lm)

Byty pro špičkové...

Na nároží dnešních ulic Mánesovy 
a Mostecké najdeme dnes průčelí 
sportovní haly s předsunutým par-
kovištěm. Na fotografii z roku 1977 je 
zachycen stav, kdy byl mezi sportov-
ním domem a křižovatkou připravo-
ván prostor pro výstavbu chomutov-
ské sportovní haly. V dávné historii tu 
býval břeh rozlehlého Starého jezera, 
které tvořilo jeden z obranných prvků 
středověkého města. Mánesovou ulicí 
a dál ulicí Na Příkopech procházela 
městská hradba ještě s příkopem 
a valem. Do Mostecké ulice ústila 
Vinná neboli Mostecká brána od 
dnešního Husova náměstí. Brány 
a hradby byly zbořeny do poloviny 
19. století. Staré jezero bylo postupně 
vysoušeno a zaváženo. Na ploše jeze-
ra pak byl vybudován městský park. 
V roce 1913 se celá plocha parku stala 
dějištěm zemské výstavy. Na místě 
hlavní výstavní plochy vznikl za prv-
ní Československé republiky lehkoat-
letický stadion s fotbalovým hřištěm. 

Ještě ve druhé polovině 19. století 
byly v místech sportovního domu a 
sportovní haly tak zvané barvířské 
rybníčky. Ve druhé polovině 19. stole-
tí byly na levé straně Mostecké ulice 
vystavěny jedno až dvoupatrové měš-

ťanské domy, které byly do roku 1977 
zbořeny, aby uvolnily místo výstavbě 
sportovní haly, která byla dokončena 
roku 1988. Sportovní hala, tělocvična, 
městské lázně a stadion tak dnes tvo-
ří hlavní sportovní soubor města. Za 

Chomutov včera a dnes: roh ulic Mánesovy a Mostecké

pár let by měl vzniknout nový zimní 
stadion s navazujícím sportovním 
areálem na Zadních Vinohradech, 
který rozšíří  sportovní možnosti 
pro občany Chomutova i pro jeho 
návštěvníky.                                          (jp)

Setkání nastartovalo slibnou spolupráci

Základní škola v Havlíčkově ulici si 
připomněla 50. výročí svého vzniku. 
Při té příležitosti byl  připraven pes-
trý společenský a kulturní program. 
v němž samozřejmě nemohla chybět 
vystoupení  jejích žáků z prvního 
i druhého stupně. Děti ze sedmých, 
osmých a devátých tříd si pod vede-
ním učitelek Marie Polejové a Marce-
ly Procházkové připravily taneční 
číslo,  z něhož dýchala energie mládí 
a které zaujalo i nápaditými kostý-
my.                                            (foto: lm)

Naposledy v tomto volebním 
období se sešli starostové obcí 
správního obvodu obce Chomutov. 
Místem jejich setkání byla zasedací 
místnost chomutovské historické 
radnice, v níž se hosté z okolí sešli 
po její rekonstrukci poprvé. Přesto-
že šlo o schůzku poslední, měla stej-
ně pracovní charakter jako ty před-
chozí. Úředníci magistrátu starosty 
informovali o novinkách ve státní 
správě, kterou Chomutov jako obec 
s rozšířenou působností pro jejich 
obce vykonává. Například o chysta-
ném přechodu na vydávání dokladů 
s biometrickými prvky, nových zá-
konech v oblasti sociální oblasti či 
o problematice autoškol v souvis-
losti s bodovým systémem. Před-
stavitelé obcí se rovněž dozvěděli 
o chystaných novinkách ohledně 
možností čerpání dotací z evrop-

Projekt regenerace síd l iště 
Horn í Ves - loka l ita J itřen ka  

Pri mátorka statutárn í ho města 
C hom utova Ivana Řápková

zve občany města
k besedě nad projektem 

regenerace lokal i t y
J itřen ka na s íd l išt i  H orn í Ves .

B ESE DA  S OBČANY
se koná d ne  1 0. 1 0. 2006 

od 17.00 hod . ve společenské 
m ístnost i  Základ n í š ko ly 

v u l ic i  Akad . H eyrovs kého 

Prog ra m besedy :
1 ) Seznámen í s postu pem p ří prav y 

projektu regenerace lokal i t y 
J itřen ka

2 )  D is kuse 
3 )  Závěr

Dalš í i nformace o besedě lze zís kat 
na M ag istrátě města C hom utova 
na Od boru rozvoje a i nvest ic města 
( Petr C hy tra , Len ka Petř í ková ) .

Dvě nová pracovní místa 
pro handicapované

Nová organizační složka byla od 
počátku října zřízena na chomutov-
ském magistrátě. Nazývá se Podpora 
handicapovaným a její vznik schvá-
lilo minulý týden zastupitelstvo 
města.

Do složky patří dva noví pra-
covníci, správce budovy ČVÚT 
v Klostermannově ulici a obslužná 
pracovní síla pro účely zřízení pro-
dejní galerie v prostorách obřadní 
síně. „Nová organizační složka by 
neměla mít vliv na limit zaměstnan-
ců,“ zdůraznil tajemník magistrátu 
Theodor Sojka. „Její financování 
předpokládáme především z do-
tačních titulů nebo příspěvků na 
činnost a mzdové náklady budou 
hrazeny Úřadem práce Chomutov 
jako veřejně prospěšné práce.“

Na radnici tak pokračují v loni 
nastoleném trendu, kdy v rámci pro-
jektu „Digitalizace archivu“ vytvoři-
li rovněž dvě nová pracovní místa 
pro handicapované.                       (lm) 

U příležitosti Světového dne výži-
vy, který je každoročně vyhlašován 
Světovou zdravotnickou organizací, 
nabízí Poradna zdravého život-
ního stylu v Chomutově v úterý 
10. 10. 2006 10. 10. 2006 od 8 do 15 hod. ZDARMAZDARMA
preventivní vyšetření -  BMI, % těles-
ného tuku, krevního tlaku, hladiny 

Den Zdraví – poznejte rizika svého životního stylu
krevního cholesterolu, zhodnocení 
vašich stravovacích návyků a rizik 
vzniku srdečně cévních onemoc-
nění.

Poradnu zřizuje Zdravotní ústav 
se sídlem v Ústí nad Labem a najde-
te ji v budově Polikliniky Chomutov 
(4. patro, sekce D).                             (r)

Chomutov s Jirkovem symbolicky 
spojila cyklojízda.  Uspořádalo 
ji 22. září jirkovské Volnočasové 
centrum, které je zaměřeno na 
ekologickou výchovu školáků. 
Její účastníci touto akcí podpořili 
evropskou iniciativu Den bez aut, 
která probíhala celý týden a právě 
v pátek vyvrcholila. Téměř čtyři 
desítky cyklistů, dětí i dospělých, 
vyjely odpoledne po cyklostezce 
z Jirkova vedoucí kolem zooparku 
na chomutovské náměstí 1. máje. 
Některé sice po cestě zdržely 
defekty, ale přesto do centra ma-
gistrátního města dorazil početný 
peloton, který následně rozšířilo 
několik příznivců zdravého život-
ního stylu z Chomutova, čekajících 
na jirkovské kolegy. Společně objeli 
náměstí (na snímku část účastníků 
akce) a poté vyrazili na zpáteční 
cestu.                       (text a foto: lm)

…projednalo a vzalo na vědomí …projednalo a vzalo na vědomí 
aktualizaci Rozpočtového výhledu aktualizaci Rozpočtového výhledu 
Statutárního města Chomutova na Statutárního města Chomutova na 
období 2007-2011období 2007-2011. Z materiálu od-
boru ekonomiky vyplývá, že město 
hospodaří zdravě a vyváženě, což 
potvrzují vysoké provozní pře-
bytky z minulých let a prakticky 
nulová zadluženost. Dlouhodobé 
hodnocení ukazuje, že město má 
prostor při využívání dotačních 
titulů státu i fondů EU, protože 
je schopno zajistit potřebné pro-
středky na finanční spoluúčast, 
kterou čerpání dotací předpo-
kládá. Zpráva odboru ekonomiky 
konstatuje, že pokud město za-

Zastupitelstvo města Chomutova dne 25. září… 
chová trend rozvoje v dosavadních 
mezích, nemůže dojít k ohrožení 
jeho ekonomické situace a hospo-
daření.

…schválilo vytvoření dobrovol-…schválilo vytvoření dobrovol-
ného svazku obcí měst Chomutova ného svazku obcí měst Chomutova 
a Mostu a Mostu a text smlouvy o vytvo-
ření tohoto svazku. Tento krok je 
nezbytný pro další přípravu Velké-
ho integrovaného projektu, v jehož 
rámci by svazek obcí měl získat 
v nejbližších letech dotace v řádu 
miliard korun. Svazek obcí se zři-
zuje na dvanáct let, což je doba 
předpokládaného čerpání peněz 
z evropských zdrojů, navýšená o 
dobu, po kterou je nutno uschová-

vat všechny doklady a jednoroční 
rezervu. 

…schválilo dostavbu Centra osob-…schválilo dostavbu Centra osob-
ní hygieny a prádelny v Domě s pe-ní hygieny a prádelny v Domě s pe-
čovatelskou službou Merkur. čovatelskou službou Merkur. MÚSS 
počítal při tvorbě letošního roz-
počtu s částkou 700 000 korun na 
krytí odpisů nově vybudovaného 
stravovacího provozu v Merkuru. 
Protože však tento majetek nebyl 
předán organizaci do užívání, ale 
jen do správy, nemůže být odepi-
sován. Rozpočet MÚSS tedy bude 
o tuto částku ponížen, k ní se dodá 
250 000 korun z finanční rezervy 
města, a 950 000 korun bude pou-
žito na zmíněnou dostavbu.    (lm)

(Dokončení ze str. 1)
„A naopak, vy ve svých pro-

vozovnách můžete mít naše in-
formační materiály, takže půjde 
o vzájemnou propagaci,“ podotkla 
Mikovcová. Na sdělení, že v infor-
mačním středisku města nechávají 
podnikatelé své propagační materi-
ály za úhradu, zareagovala primá-
torka přislíbením změny. „Jestliže 
se chceme propagovat navzájem, 
je logické, že vaše prezentace na 
našem infocentru pro vás bude 
zdarma,“ prohlásila. 

Po pracovní části následovala 
neformální debata, která měla 
uvolněnou a podnětnou atmosféru. 

„Naši partneři přicházeli s konkrét-
ními nápady, například tu zazněla 
myšlenka, že u nás zatím chybí in-
dustriální turistika. Navíc se pod-
nikatelé zkontaktovali mezi sebou 
a dohodli se na  spolupráci. Mám 
z této schůzky velmi dobrý dojem. 
Bylo to vlastně první setkání, které 
mělo přinést výměnu zkušeností 
a vzájemné poznání. To vše se po-
dařilo plnou měrou. Dohodli jsme 
se také, že se budeme setkávat pra-
videlně. Věřím, že k těm prvním se 
postupně přidají i jejich kolegové 
a společný postup přinese konkrét-
ní výsledky,“ uzavřela hodnocení 
schůzky primátorka Řápková.  (lm)

ských fondů v příštích letech, o výhle-
du rozvoje cykloturistiky v regionu 
a o projektu, který má na Chomutov-
sko přilákat více návštěvníků.    (lm)

Město i nadále využívá nejrůz-
nějších možností, jak prohlubovat 
vzdělávání úředníků. Před necelým 
půlrokem se zapojilo do grantového 
projektu ze státního rozpočtu České 
republiky v rámci Operačního pro-
gramu Rozvoj lidských zdrojů. Tento 
program je částečně financován ze 
státního rozpočtu, částečně z Evrop-
ského sociálního fondu.

„Projekt se nazývá Vklad do bu-
doucnosti - vzdělávání pracovníků, 
byl zahájen letos v květnu a potrvá 
do konce příštího roku,“ řekl k této 
iniciativě Václav Fiala, vedoucí od-
boru kanceláře tajemníka (OKT), pod 
který vzdělávání úředníků spadá. 

Partnerem projektu jsou Technic-
ké služby města Chomutova, jejichž 
pracovníci ho budou připomínkovat, 
hodnotit výstupy z něj a navrhovat 
jeho změny a doplnění.

Vzdělávání úředníků je vkladem do budoucnosti
„Úředníci prostřednictvím získa-

ných dovedností v rámci realizova-
ných vzdělávacích aktivit zkvalitní 
poskytované služby ve veřejné 
správě a podpoří a zkvalitní komu-
nikaci s občany,“ řekl V. Fiala. V rámci 
projektu bude proškoleno formou 
akreditovaných kurzů a dalších 
neakreditovaných seminářů až dvě 
stě dvacet zaměstnanců magistrátu 
a technických služeb města. Ještě le-
tos bude zahájeno několik vzděláva-
cích kurzů: angličtina ve veřejné sprá-
vě a angličtina – komunikace v praxi, 
kurz verbální komunikace a semináře 
zaměřené na interní audit. 

„S dalším vzděláváním našich 
úředníků počítáme samozřejmě 

i do budoucna,“ nastínil pokračová-
ní nastoupeného trendu Fiala. „Už 
teď počítáme s tím, že v roce 2007 
budou zajištěny manažerský kurz 
pro vedoucí pracovníky a manaže-
ry, sociálně-psychologický výcvik 
pro přibližně sto úředníků a indivi-
duální vzdělávání pro pracovníky 
technických služeb, zaměřené na 
veřejnou správu a ochranu životní-
ho prostředí.“

Závěrem vedoucí OKT vyzdvihl 
i skutečnost, že část vzdělávacích 
kurzů bude realizována e-learnin-
govou formou, takže prezentace a 
řada materiálů budou v elektronické 
podobě. Celý proces vzdělávání se 
tak zefektivní.                                   (lm)

Poslední jednání starostů obcí regionu
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DIVADLODIVADLO
• 10. 10.  KACHNA NA POMERANČÍCH10. 10.  KACHNA NA POMERANČÍCH. Komedie v rámci abonentního předplatného. 

Městské divadlo od 19.00 hodin.
• 22. 10.  TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA22. 10.  TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA. Nedělní pohádka pro děti a jejich ro-

diče. Kulturní dům na Zahradní od 15.00 hodin.
• 24. 10.  VEŘEJNÉ OKO24. 10.  VEŘEJNÉ OKO. Divadelní představení v rámci abonentního předplatného. 

Městské divadlo od 19.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY
• 5. 10.  VENTILKY HLÁSÍ PODZIM5. 10.  VENTILKY HLÁSÍ PODZIM. Komorní smíšený sbor Ventilky a Komorní smí-

šený sbor Romance v kostele sv. Ignáce od 19.00 hodin.
• 18. 10. TAKOVÝ MALÝ RECITÁL – PETR BUCHTELE A HOST ZDARR Z MOSTU18. 10. TAKOVÝ MALÝ RECITÁL – PETR BUCHTELE A HOST ZDARR Z MOSTU. Lite-

rární kavárna v SKKS na Palackého ul. od 19.00 hodin.
• 26. 10. HLAHOL26. 10. HLAHOL. Koncert pěveckého sboru v kostele sv. Ignáce od 19.00 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
• 11. a 25. 10.  VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU11. a 25. 10.  VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na 

Zahradní od 17.00 hodin.
• 26. 10.  ZUZANA BUBÍLKOVÁ A PETR REZEK – POLITICKÉ HARAŠENÍ26. 10.  ZUZANA BUBÍLKOVÁ A PETR REZEK – POLITICKÉ HARAŠENÍ. Kulturní dům 

na Zahradní od 19.00 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY
• GERSTNER – TVŮRCE MODERNÍHO INŽENÝRSKÉHO MYŠLENÍGERSTNER – TVŮRCE MODERNÍHO INŽENÝRSKÉHO MYŠLENÍ. Výstava v kostele sv. 

Kateřiny potrvá do 28. 10.
• MILAN PECÁK – OBRAZYMILAN PECÁK – OBRAZY. Kostel sv. Ignáce, výstava potrvá do 15. 10.
• VERONIKA PECÁKOVÁ – MÓDNÍ KRESBYVERONIKA PECÁKOVÁ – MÓDNÍ KRESBY. Kostel sv. Ignáce - oratoř, výst. potrvá do 15. 10.
• ANTONÍN JANSTA – BAREVNÁ CESTAANTONÍN JANSTA – BAREVNÁ CESTA. Galerie Lurago, výstava potrvá do 25. 10.
• KAREL POBŘÍSLO - OBRAZYKAREL POBŘÍSLO - OBRAZY. Galerie Špejchar, výstava potrvá do 14. 10.
• BERTA SUTTNEROVÁ – ŽIVOT PRO MÍRBERTA SUTTNEROVÁ – ŽIVOT PRO MÍR. Oblastní muzeum na radnici, výstava po-

trvá do 28. 10.
• JIŘÍ SOUČEK, ALENA SKALICKÁ, ALENA PICKOVÁ – OBRAZY, KRESBY, KERAMIKAJIŘÍ SOUČEK, ALENA SKALICKÁ, ALENA PICKOVÁ – OBRAZY, KRESBY, KERAMIKA. 

Galerie Lurago, vernisáž 30. 10. v 17.00 hod., výstava potrvá do 22. 11.
• MINISALON IIMINISALON II. Výtvarné práce žáků ZUŠ ve výstavní síni knihovny SKKS, výstava 

potrvá do 2. 11.
• IVAN ŽĎÁRSKÝ – CESTA ZA SVĚTLEMIVAN ŽĎÁRSKÝ – CESTA ZA SVĚTLEM. Fotografie v galerii Na Schodech v SKKS na 

Palackého ulici, výstava potrvá do 25. 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).
               4. 10.4. 10.     SKI FIGHTERS: AKCE V OBLACÍCH SKI FIGHTERS: AKCE V OBLACÍCH – akční, Francie. 
               5. 10.5. 10.     ART KINO: CONFETTI ART KINO: CONFETTI – komedie, Velká Británie. Od 19.30 hodin.
   6.6.     –      8. 10.8. 10.     LET´S DANCE LET´S DANCE – drama, hudební, romantický, USA. 
    9.9.     – 10. 10.10. 10.     LET ČÍSLO 93 LET ČÍSLO 93 – drama, USA. 
             11. 10.11. 10.     BÍLÁ MASAJKA  BÍLÁ MASAJKA  - drama, Německo.
            12. 10.  ART KINO: PLECHOVÝ BUBÍNEK 12. 10.  ART KINO: PLECHOVÝ BUBÍNEK – film SRN, Francie, Polska, Jugoslávie. 

Začátek představení v 19.30 hodin.
 13.13.     – 14. 10. 14. 10.  ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU – komedie, ČR.
 15.15.     – 18. 10. 18. 10.  KRÁSKA V NESNÁZÍCH KRÁSKA V NESNÁZÍCH – tragikomedie, ČR.
Kino Praha (začátky představení od 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Praha (začátky představení od 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).
    5.5.     –      6. 10.6. 10.     SKI FIGHTERS: AKCE V OBLACÍCH SKI FIGHTERS: AKCE V OBLACÍCH – akční, Francie. 
                7. 10.7. 10.    AUTA AUTA – rodinný animovaný film, USA. Začátek představení v 17.00 hodin.
 12.12.     – 14. 10. 14. 10.  KRÁSKA V NESNÁZÍCH KRÁSKA V NESNÁZÍCH – tragikomedie, ČR.

Pan Ladislav Klement Pan Ladislav Klement pocházel 
z Pavlovic u Jimramova, ale tak-
řka celý svůj dospělý život prožil 
s chotí Olenkou v Chomutově. V de-
vatenácti letech, v roce 1941, byl 
odveden na nucené práce do Lince 
a později byl za sabotáž, které se 
dopustil v tamní továrně na tanky, 
odvlečen do koncentračního tábora 
v Dachau, kde prožil krutých 38 mě-
síců věznění i pochod smrti. 

O svých zážitcích dlouhá léta mlčel, 
ale po šedesáti letech od konce války 
se je rozhodl sepsat ve formě beletrie. 
Tak vznikla jeho kniha Vězeň číslo 
31518, kterou právě v těchto dnech 
chystá Město Chomutov k vydání. Prá-
ci na knize bohužel přerušila v roce 
2003 autorova smrt. Na jejím dokon-
čení se proto podílela hlavně dcera 
pana Klementa Žofie Rosívalová a jeho 
vnučka Markéta Karešová.          (pama)

Seriál o držitelích Ceny Jiřího Popela z Lobkovic

Zážitky z koncentráku se rozhodl
sepsat až šedesát let po válce 

Do pětadvacáté sezony exis-
tence vstupuje dětský pěvecký 
sbor Základní školy na Písečné 
v Chomutově. Činnost začal vyvíjet 
ve školním roce 1981 – 1982, kdy 
měl kolem dvaceti zpěváků mlad-
šího školního věku. Přesto ještě 
v témže školním roce vyjel na 
první koncertní zájezd Prahy, kde 
navázal dvouleté přátelství s dět-
ským pěveckým sborem Bítováčkem 
Základní školy Bítovská v Praze 
4. Příští koncertní zájezdy mířily do 
Pardubic, Olomouce, znovu do Pra-
hy, dále do Liberce a Teplic. Poprvé 
za hranice Čech sbor vyjel v roce 
1994 do slovenského Komárna, kde 

opět navázal přátelství s tamním 
pěveckým sborem. Později následo-
valy další zájezdy mimo republiku 
- několikrát Německo a Slovinsko.

Sbor se také pravidelně zúčast-
ňuje různých sborových soutěží 
a festivalů. Například třikrát Mezi-
národního adventního a vánoční-
ho festivalu s Cenou Petra Ebena 
v Praze, odkud si vždy přivezl 
diplom za třetí místo. V prosinci 
loňského roku sbor vystoupil na 
nesoutěžním mezinárodním festi-
valu pěveckých sborů na 3. nádvoří 
Pražského hradu.

V současné době pracují na škole 
dva přípravné sbory - Berušky I pro 

1. a 2. třídy, Berušky II pro 3. a 4. 
třídy a hlavní sbor Hlásek pro žáky 
5. – 9. tříd. Novým přípravným 
sborem je pěvecký sbor Kvítek, 
který vznikl v Mateřské škole na 
Písečné. 

„S novým školním rokem jsme 
zahájili činnost ve všech pěvec-
kých sborech a chystáme nový 
koncertní program. Hlavní sbor 
Hlásek se začíná připravovat na 
další výjezd ke svým přátelům do 
Slovinska, kde bude reprezentovat 
naše město na společných koncer-
tech,“ informovala Liana Jíchová, 
sbormistryně pěveckých sborů 
Základní školy na Písečné.         (li)

V jubilejním roce Hlásek pojede k přátelům do Slovinska

Mateřské centrum Kolibřík ve Václavské ulici pořádá čas od času canisterapeu-
tické schůzky. Tentokrát mezi caparty zavítala fenka labradorského retrívra 
Dorka. „Šlo o to, aby se děti s pejskem seznámily, pohladily si ho, naučily se 
ho nebát. Také jsme jim ukazovali, kde má ouška, srdíčko a podobně,“ uvedla 
koordinátorka projektu Petra Bělohlavá. Na snímku se s Dorkou seznamuje 
malý Štěpán.                                             (text: sk, foto: Mateřské centrum Kolibřík)

V rámci probíhajícího celostát-
ního Týdne knihoven vyhlásila 
knihovna SKKS Chomutov amnes-
tii pro čtenáře, kteří propásli lhůtu 
pro vrácení výpůjček. Všechny vy-
půjčené knihy, časopisy, CD, DVD 
a podobně tak mohou do soboty 
7. října v knihovnách na Palackého 
ulici i na Březenecké vrátit bez po-
platku z prodlení. Další informace 
k Týdnu knihoven lze nalézt na 
www.skks.cz.                                  (sk)

K řadě publikací s regionální 
tématikou se 15. září přidal titul 
Zmizelé Čechy – Chomutov od měst-
ského architekta Jaroslava Pachnera 
(spoluautorství u předchozích titulů 
Chomutovská uličnice, Chomutov ve 
starých pohlednicích, Chomutov 1252 
– 2002, Dějiny Chomutova). Naklada-
telství Paseky dává v edici Zmizelé 
Čechy městům možnost prezentovat 
obrazovou dokumentaci svých za-
niklých staveb a památek, což v plné 
míře platí i pro Chomutov. V úvodu 
stošedesátistránkové knihy J. Pach-
ner čtenáře seznamuje s dějinami 
města a s architektonickými specifiky 
jednotlivých lokalit a ulic, druhá část 

V prodeji je další kniha 
s regionální tématikou

knihy pak sestává 
z historických fo-
tografií, které po-
cházejí z muzejních 
i soukromých sbírek.

O tituly s lokál-
ní tématikou bývá 
mezi chomutovský-
mi čtenáři zájem. Po-
tvrzuje to i fakt, že v 
prvním týdnu od uvedení na pulty 
se kniha Zmizelé Čechy - Chomutov 
údajně stala nejprodávanějším titu-
lem DDD knihkupectví v Ruské ulici, 
kde také v úterý 17. října od 16 hodin 
proběhne prezentace knihy spojená 
s autogramiádou autora.                 (sk)  

Středisko knihovnických a kultur-
ních služeb na Palackého ulici zajiš-
ťuje kromě provozu knihovny řadu 
dalších služeb a funkcí. Některé 
z nich jsou zaměřeny na vzdělávání 
a byť nejsou orientovány na výdělek, 
zčásti vylepšují „firemní“ rozpočet.

Veřejností nejvíce využívané jsou 
vzdělávací kurzy, především jazyko-
vé, jejichž nabídku SKKS aktualizuje 
pro každý školní rok. V té letošní 
jsou kromě nejžádanější angličtiny 
také němčina, francouzština, špa-
nělština, ruština, čeština pro cizince 
a po několika letech i italština. „Na 
angličtinu sem chodím druhým 
rokem a velmi se mi to zamlouvá. 
Finančně je to nepříliš zatěžující 
a máme tu dobrý kolektiv,“ svěřila 
se Marie Klimentová, která v SKKS 
využívá ještě služeb knihovny.

Pestrá je i nabídka dalších vzdě-
lávacích kurzů, díky níž se zájemci 
mohou zdokonalovat třeba v rétori-
ce, stylistice nebo asertivním cho-
vání. Středisko zajišťuje i některé 
dělnické kurzy, například pro řidiče 
dopravních motorových vozíků, pro 
lešenáře, jeřábníky atd. „Snažíme se 
naši nabídku oživit, ale lidé musejí 
mít o danou službu zájem,“ zdů-
vodňuje pracovnice vzdělávacího 
oddělení Stanislava Husáková, proč 
se nabídka SKKS každoročně více-
méně opakuje.

Specifická je nabídka pro dů-
chodce. Pro ně SKKS pořádá tradiční 
Akademii třetího věku a pak také 
kurzy základních počítačových do-
vedností. „Zájem seniorů nás mile 
překvapuje,“ pochvaluje si Stanisla-
va Husáková. Akademie třetího věku 
právě vstupuje do sedmého ročníku 
a mezi frekventanty se najdou tací, 
kteří tento cyklus přednášek navště-
vují od samého začátku. 

Pošesté se začátkem školního 
roku zahajuje činnost Klub starých 
uměleckých řemesel, kde se zájemci 
všech generací mohou přihlásit do 
kurzů malba na hedvábí, patchwork, 
nápady s tričky, šitá krajka – navr-
hujeme sami, šitá krajka evropská 
a několika dalších.                          (sk) 

Do SKKS i za vzděláním

Sám její název říká, kde ji její 
návštěvníci najdou. Art galerie 
Radnice vznikla v přilehlých pro-
storách obřadní síně v rámci její 
rekonstrukce. „K úpravám jsme se 
rozhodli, protože jsme chtěli mít 
reprezentativní prostory, v nichž 
probíhají slavnostní akty, jako 
jsou svatby, vítání občánků a po-
dobně,“ říká primátorka Chomuto-
va Ivana Řápková, na jejíž popud 
byla galerie zřízena. „Když tyto 
úpravy probíhaly, vzpomněla jsem 
si na stesky umělců, že v našem 
městě nejsou žádné prostory, v níž 
by mohli svá díla za minimální 
náklady prezentovat veřejnosti 
a nabízet je ke koupi. Protože na 
Chomutovsku tvoří mnoho výraz-
ných osobností výtvarného umění, 
rozhodně si takový prostor zaslou-
ží a rekonstruované sály přízemí 
historické budovy mi připadaly 
jako vhodné.“

Protože od nápadu k jeho rea-
lizaci na radnici nebývá dlouhá 
cesta, ne jejím konci je nově zre-
konstruovaná obřadní síň a při-
lehlé prostory proměněné v galerii 
zaplněnou výtvarnými díly. „Bylo 
poněkud problematické sehnat 
narychlo výtvory všech, které 
jsme oslovili, ale nakonec se to 
víceméně podařilo, a jsem tomu 
ráda,“ řekla kurátorka výstavy 
Marie Hipská při první vernisáži 
v nové galerii, kterou navštívi-
lo přes sto osobností veřejného 
i kulturního života Chomutovska 
včetně většiny vystavujících. A že 
volba místa byla správná, potvr-
dil i jeden z nich, Jaroslav Stejný. 

„Jsou to pěkné prostory samy 
o sobě, ale jejich doplnění obrazy 
a plastikami je oživuje. Snad tak 
můžeme doplnit cit pro estetiku 
našich předků tím dnešním. Je 
dobře, že taková galerie vznikla 
a že vznikla právě tady.“

O tom, že splňuje i svůj účel 
prodejního místa, svědčí fakt, že 

už první den byla některá díla 
prodána. Pokud se někdo chce 
seznámit s tvorbou předních 
umělců Chomutovska nebo pře-
mýšlí o originálním a zároveň 
hodnotném dárku pro své blízké, 
může navštívit Art galerii Radni-
ce od pondělí do pátku od 10 do 
17 hodin.                                   (lm)

V Art galerii Radnice lze díla předních umělců Chomutovska poznávat i nakupovat 

Historická radnice má nový kulturní stánek 

Nová kulturní sezona se pomalu 
rozběhla. Správa kulturních zaříze-
ní Chomutov s. r. o. opět připravila 
pestrou nabídku, v níž by si každý 
měl najít to své.

„Vycházeli jsme z ohlasu diváků 
z předchozích akcí, snažíme se jim 
nabídnout to, s čím byli spokojeni,“ 
říká jednatelka SKZ Věra Flašková. 
„Například už tento pátek proběhne 

v divadle bigbítová taneční zábava se 
skupinou Brutus. Ta loňská se mimo-
řádně vydařila a proto jsme kapelu 
pozvali znovu. Dalším hudebním 
dárkem, tentokrát pro poněkud jiné 
publikum, bude vystoupení dua Eva 
a Vašek. Ti, když tu hráli v březnu, se 
setkali s takovým ohlasem, že jsme 
jejich příznivcům hned slíbili, že při-
jedou zase. A už druhý den po jejich 

koncertě si lidé  zamlouvali lístky na 
ten příští. Dočkají se 21. listopadu.“

Eva a Vašek vystoupí v kulturním 
domě na Zahradní, který je také 
místem oblíbeným příznivci coun-
try. I letos v prosinci tu proběhne 
oblíbený country bál a vánoční 
koncert Fešáků.

Příznivci divadla mohou do kon-
ce roku zhlédnout šest představení 
a v nich řadu známých herců (Vero-
nika Žilková, Martin Stropnický, Klára 
Issová, Lukáš Vaculík, Jiří Schmitzer, 
Chantal Poullain, Pavel Trávníček, Jana 
Švandová a mnoho dalších).               (lm)

Nabídka SKZ do konce roku: šest divadelních představení a hudební lahůdky různých žánrů

Eva a Vašek se po jarním úspěchu na podzim vrátí

Účastníci vernisáže obdivovali nejen umělecká díla, ale i jejich citlivé roz-
místění v nových prostorách radniční Art galerie.                                  (foto: lm)
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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.

FIRMA MICHAL GRÜNDLER
přijme 

barmana -
- barmanku

Informace na tel.: 608 073 333
absolventy zaškolíme

Pos kytován í bytů d le varianty  C
Dne 7. 11 . 2006 v 15 ,00 hodin se koná v zasedací místnosti č. 18 v přízemí budovy Magistrátu města Chomutova , Zborovská 4602 
veřejné výběrové řízení bytů na opravu na vlastní náklady.

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

Kadaňs ká 3681 /4 1 + 2  13 . 59 0, - Kč 1 93 .0 0 0, - Kč

K . Světlé 3626/ 3 1 +1 8 .74 5 , - Kč 1 63 . 30 0, - Kč

Beethovenova 389 0/11 1 +2  12 .111 , - Kč 148 .0 0 0,- Kč

Revo l učn í 392 1/4 1 + 2  13 .4 46 , - Kč 147. 80 0, - Kč

Palackého 3947/11 1 + 2  12 .465 ,- Kč 172.0 0 0,- Kč

S l u nečn í 39 64/ 8 1 + 2  12 . 369, - Kč 146 . 50 0, - Kč

S l u nečn í 3956/ 2 1 + 2  12 .636 , - Kč 148 . 50 0, - Kč

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

Seifertova 41 6 0/ 3 0 +1      4 . 230, - Kč 137.0 0 0, - Kč

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

B latens ká 3983/1 0 1 + 2     12 . 570, - Kč 171 . 50 0, - Kč

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

H o leš ická 4740/ 54 1 + 2  1 5 .69 0, - Kč 124 . 930, - Kč

B řezenecká 4 46 0/1 8 1 + 2  13 .482, - Kč 1 62. 80 0, - Kč

Kamen ná 5123/ 8 1 +1  1 5 .0 0 0, - Kč   9 6 .70 0, - Kč

D ří novs ká 4 595/ 2 1 +1  14 .6 0 0, - Kč   72 . 30 0, - Kč

Ku nd rat ická 4 59 6/1 69 0 +1    8 . 9 0 0, - Kč   71 .080, - Kč

Proh l íd ky na b ízenýc h by tů u možn í uvedené domovn í s p ráv y.

Reg i strace záj e mc ů o by t na své po m oc se ko ná d n e 7. 11 .  20 0 6 v do bě od  1 3 ,0 0 hod . do 1 5 ,0 0 hod . v kance l ář i  OS M M , 2 . patro, č .  dv. 23 3
Záj e mc i o z í s kán í by tu fo rm o u ve řej n é ho v ýbě rové ho ř íze n í j so u povi n n i ,  ved l e povi n nost í uved e nýc h v č l .  6 „ Pravi d e l p ro p ř i d ě lován í by tu v m a-
j etku m ěsta C ho m utova“,  p ř i  reg i strac i p řed l ožit p l atný o bčan s ký p rů ka z a pot vrze n í pe n ěžn í ho ú stavu o zap l ace n í d ra že b n í j i stot y ve v ýš i 1 0 % 
v y vo l ávac í ce ny by tu . Čí s l o ú čtu - 6 01 5 - 6264 41 / 01 0 0 ( uved e n í po m l č ky  N UTN É ! )
var ia b i l n í  sym bo l – 2 2 2 2 0711 ;  s p e c if i c ký sym bo l – rod n é č í s l o

ProdejProdej
• Prodám elektrickou sekačku Prodám elektrickou sekačku 

Black&DeckerBlack&Decker, jednou použitá, v 
záruce. Původní cena 3 500 Kč, nyní 
2 500 Kč. Tel. 607 736 853.

• Prodám zbytkové zásoby po-Prodám zbytkové zásoby po-
můcek: můcek: pracovní rukavice letní 
20 Kč, zimní 50 Kč, montérky Klasik 
č. 50 (176 – 182 cm), zapalovací svíč-
ky Ford Fiesta 1.3i - 4 ks orig. Ford 
180 Kč, 4 ks Brisk 160 Kč. Tel. 603 
154 941.

• Prodám světlý nábytek Prodám světlý nábytek – skříň-
ková sestava, malý psací stolek, 
kontejner se šuplíky a otočná židle. 
Velmi levně (cca 1 500 Kč), v CV. Tel. : 
721 179 172.

• Prodám palivové dřívíProdám palivové dříví, velký 
fóliák na zahradu, kovanou pergolu, 
dlažební kostky a různé nářadí. Vel-
mi levně. Tel. : 723 572 479.

• Prodám Favorit 135LProdám Favorit 135L, r. v. 1992, 
garážovaný, najeto 38 tis. km, 
1. majitel, zamykání převodovky. 
Cena 39 000 Kč, nutno vidět. Tel. : 
732 208 722.

• Prodám konferenční stolekProdám konferenční stolek, 
kombinace dřevo-sklo, ovál, tmavý, 
kouřové sklo, 100 x 50cm, nový, 
cena dohodou, levně, spěchá. Tel. : 
777 779 937.

• Nabízím starší pletací stroj SI-Nabízím starší pletací stroj SI-
MAC DX 2000MAC DX 2000, plete i vícebarevné 
vzory, kompletní, funkční, včetně 
návodů a nářadí. Tel. : 606 648 732.

• Prodám zimní kola Fabia 155/Prodám zimní kola Fabia 155/
80R1380R13, 4 ks, 4000 Kč, 9mm vzorek, 
řetězy 300 Kč, ofuky předních skel 
300 Kč, vzduch. filtr Green 500 Kč, 
kniha Jak na to 200 Kč. Tel. : 606 578 
907.

• Prodám 2 ks světlé leštěné skříněProdám 2 ks světlé leštěné skříně, 
i jednotlivě. Cena za 1 ks 500 Kč, sle-
va možná. 2 ks nové péřové polštáře, 
1 ks za 200 Kč. Tel.: 604 965 661.

• Prodám starší plynový sporákProdám starší plynový sporák. 
Tal. : 602 340 393

• Prodám RC větroň Prodám RC větroň R3M D1,4 m, 
2 serva, gumicuk 130 m, vhodný 
pro začátečníky. Cena dohodou. 
Tel. : 474 626 263.

• Prodám Peugeot 106Prodám Peugeot 106, r. v. 1995,
v dobrém stavu, po technic-
ké kontrole. Cena dohodou.
Tel. : 721 851 125.

BydleníBydlení
• Pronajmu byt Pronajmu byt 3+1+B u Teska 

v Chomutově. Tel. : 739 022 116.
• Prodám dr. byt 2+1 Prodám dr. byt 2+1 v Chomu-

tově. Plastová okna, s možností 
bezúplatného převodu do osobního 
vlastnictví. Tel. : 776 072 323.

• Pronajmu byt 1+1 Pronajmu byt 1+1 na Březenec-
ké jedné osobě. Poplatek 4 000 Kč. 
Tel. : 737 851 342.

• Pronajmu byt 1+1 Pronajmu byt 1+1 v centru Cho-
mutova. Slušným lidem do 3 osob. 
Tel. : 723 798 475.

• Prodám byt 1+1 Prodám byt 1+1 v osobním 
vlastnictví u Luny, 42m2, 7. patro, 
2 balkóny, šatna, sklep. Cena 240 000 
Kč. Tel. : 732 965 017.

• Prodám, pronajmu byt 1+1 Prodám, pronajmu byt 1+1 na 
Březenecké, po částečné rekonstruk-
ci (okna, kuchyň, koupelna). Cena 
dohodou. Tel. : 776 767 842, volat po 
18. hodině.

• Koupím rodinný dům Koupím rodinný dům do 2 mil. 
korun v CV a okolí do 10 km. Tel. : 
608 959 191.

• Koupím byt 1+1 Koupím byt 1+1 až 3+1 pouze 
os. vl. v dobré lokalitě. Tel. : 737 302 
066.

• Prodám rodinný dům v Chomu-Prodám rodinný dům v Chomu-
tově Horní Vestově Horní Ves, přízemní byt 3+1, 
podkroví  nová půdní vestavba, k to-
mu náleží nebyt. prostor s restaurací 
a dvorek. Tel. : 604 207 401.

OstatníOstatní
• Středoškolačka 60 letStředoškolačka 60 let, nekuřač-

ka, hledá přítele nekuřáka k občas-
nému setkání, výletům a vzájemné 
pomoci. Samota tíží. Kontakt: redak-
ce CHN.

• Doučím angličtinuDoučím angličtinu, za 1 hodinu 
150/200 Kč. Tel. : 732 557 512.

• Prodám garáž ul. SpořickáProdám garáž ul. Spořická, 
os. vlast., elektřina. Tel. : 474 629 016, 
723 724 068.

• Prodám řadovou garážProdám řadovou garáž, ul. V Ale-
jích, osob. vlastnictví, elektřina, 
ihned volná. Tel. : 605 540 497.

Kvůli nedostatku místa neotis-
kujeme kupon na řádkovou inzer-
ci, kterou proto v následujících 
týdnech přijímáme v jakékoliv 
psané formě. Upozorňujeme, že 
tyto řádkové inzeráty se dosta-
nou až do vydání 1. listopadu. 
Nejbližší Chomutovské noviny 
vyjdou ve formě plnobarevné-
ho magazínu, což je zajímavá 
příležitost pro plošnou firemní 
inzerci, protože magazín vyjde 
na křídovém papíře ve zvýšeném 
nákladu 31 730 kusů a distribu-
ován bude nejen do domácností 
v Chomutově, ale i v Jirkově 
a sousedních obcích. Cena za 
1 cm2 je 40 Kč.
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PoÏadujeme:
• V· nebo S· vzdûlání (upfiednostÀujeme
vzdûlání ve strojním oboru)

• praxe s vedením lidí

Nabízíme:
• zajímavou práci ve firmû svûtového v˘robce
• zamûstnanecké v˘hody
• moÏnost kariérního postupu

Pfiihlá‰ky vãetnû strukturovaného Ïivotopisu
zasílejte e-mailem:
lubomir.baxa@preciosa.com
nebo na adresu: 
PRECIOSA, a.s., závod 5, Jirkov
Lubomír Baxa, personální oddûlení
Mostecká 333, 431 11 Jirkov 
Telefon: 474 446 316
Termín odevzdání pfiihlá‰ek: 15. 10. 2006

PRECIOSA, a. s.

PRECIOSA, a. s. Jablonec nad Nisou,
světový výrobce strojně broušených kamenů
závod 5 Jirkov
hledá kandidáta na pozici: 

ManaÏer ve v˘robním úseku

Nabízíme pronájem 
nebytových prostor 

cca 20 m2.
Využití jako sklad materiálu. 
Informace na telefonních číslech 
474 656 598, 474 625 744
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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)

Bývalý provozovatel restaurace BUDVARKA Vás zve do nově otevřené pizzerie. 

Opět pro Vás polední menu (polévka, hlavní jídlo, Mattoni nebo malé pivo) 
za 55 Kč., výběr minimálně ze čtyř jídel, každé desáté menu 
ZDARMA, slevové karty pro stálé zákazníky, rozvoz pizzy a jídel 

po Chomutově a Jirkově ZDARMA!
Rozvážíme cca 100 jídel, jídelní lístek si můžete stáhnout na www.gastro1.cz

Otevíráme 6. 10. 2006 v 10.30 hodin     tel.: 474 62 62 62; 728 72 72 72 

Blatenská 1201, Chomutov 
(vedle kovomatu JiŠe)

Rozvoz jídel
pro fi rmy i jednotlivce
- denní výběr z 6-ti druhů jídel + 2 polévky
- cena 50,- Kč vč. DPH (množstevní slevy)
- příjmáme všechny druhy stravovacích poukázek

Kontakt 776 554 554 
www.gastro1.cz

Nabízíme pronájem 
tělocvičen 
v základní škole Chomutov, 
17. listopadu 4728.
Informace na telefonních číslech 

474 656 598, 474 625 744

Letošního Mistrovství Evropy 
mažoretek v polském Opole se 
zúčastnil rekordní počet závodnic 
z osmi států – 97 velkých formací 
a 250 sóloformací. Z taneční školy 
Stardance Chomutov bylo nomi-
nováno všech 65 mažoretek ve 
3 věkových kategoriích – kadetky, 
juniorky a seniorky. Pořadatelé ten-
to ročník hodnotili jako nejtěžší, 
dokonce porotci poprvé vyslovili 
názor, že nejlepším šesti by prá-
vem patřilo první místo. O pořadí 
rozhodovaly pouze tisíciny bodů. 
„Za naši taneční školu to mohu 
jen potvrdit. I Chorvatky, Maďarky 
‚a Polky se zlepšily o sto procent. 
O umístění na předních příčkách 
rozhodují opravdu už jen malič-
kosti, například pád jediné hůlky,“ 
uvedla ředitelka TŠ Stardance Mila-
da Zelenková.

Chomutovská družstva závodila 
ve všech věkových kategoriích 
v disciplině pom-poms (třásně), 
což je soutěž v pochodovém defilé 
a pódiová formace, a také v disci-
plíně baton, kde soutěžila formace 
juniorská. Celkem se mažoretkám 
z TŠ Stardance podařilo získat 

2 zlaté, 3 stříbrné, 4 bronzové 
medaile a navíc plakety za čtvrté a 
sedmé místo. Ve většině případů to 
bylo z l6 – l8 soutěžních jednotek.

Zlato: Zlato: sólo pom-poms senior 
Nikola Strohwasserová a duo pom-
-poms senior Nikola Strohwassero-
vá a Veronika Daňková.

Stříbro: Stříbro: malá skupina juniorek ve 
složení Simona Kmoníčková, Eliška 
Štědronská, Nikola Šatalíková, Na-
tálie Šofrová, Denisa Herlesová, 
Kristýna Kučerová a Pavlína An-
donovová, malá skupina seniorek 
ve složení Nikola Stroh wasserová, 

Lenka Valtrová, Zuzana Tesařová, 
Zuzana Řepíková, Zuzana Mare-
šová, Simona Lišková a Veronika 
Zaťková, velká formace seniorek 
vedená kapitánkou Nikolou Stroh-
wasserovou (všechny skupiny 
v disciplíně pom-poms)

Bronz: Bronz: velká formace kadetek 
vedená kapitánkou Kristýnou To-
novou, velká formace juniorek ve-
dená kapitánkou Anetou Iblovou, 
duo juniorek Markéta Molárová 
a Aneta Iblová, duo seniorek Lenka 
Valtrová a Ivana Kantová (všechny 
v disciplíně pom-poms). Na všech 
medailích mají nemalou zásluhu 
trenérky Milada Zelenková a Moni-
ka Křížková, která dokonce zasko-
čila za nemocnou soutěžící v se-
niorské kategorii a pomohla svým 
dívkám k mistrovskému titulu.

„Nejvíce nás potěšil dílčí titul 
vicemistrů Evropy velké formace 
juniorů baton pódiových sestav, 
kde nám unikl titul nejvyšší pouze 
o dvacet pět tisícin. A dále fakt, že 
ze všech účastníků jsme měli nej-
více mistrovských titulů a nádher-
ných plaket,“ pochlubila se Milada 
Zelenková.                                      (sk)

I z nejtěžšího šampionátu se vrátily s medailemi

Jedna z úspěšných seniorských for-
mací s medailemi.  (foto: Stardance)

Po dlouhé době udělali fotbalis-
té FC Chomutov svým fanouškům 
zase radost. V Poháru Českomorav-
ského fotbalového svazu nečekaně 
vyřadili v 1. a 2. kole druholigové 
celky Blšan (1:0) a Ústí nad Labem 
(0:0, postup na penalty), a tak 
mohli ve 3. kole změřit síly s prvo-
ligovým Jabloncem nad Nisou. Ten 
nastoupil v nejsilnějším složení i s 
Lafatou, Weberem, Barankem, Fuka-
lem a brankářem Špitem. Přestože 
si hosté vytvářeli dostatek šancí, 
Zaťka v domácí bráně dlouho ne-
dokázali překonat. Naopak těsně 
před přestávkou zapadl Sedlákův 
oblouček pod břevno jablonecké 
brány a Chomutov senzačně vedl. 
Trenér Rada spustil o přestávce 
v hostující kabině hromobití, přes-
to chomutovská obrana a zejména 
životní zápas chytající Zaťko odo-
lávali do 58. minuty, kdy vyrovnal 
Fukal. K překvapení nakonec nedo-
šlo, hosté se trefili ještě dvakrát, 
v 78. minutě Smíšek a v 90. Laciga. 
Fotbalisté FC Chomutov si přesto 

Chomutovští fotbalisté se pokoušeli o senzaci

zaslouženě vychutnali potlesk pří-
tomných diváků. Na snímku jedna 
z rušných situací před domácí brá-

nou, na vloženém snímku se cho-
mutovští hráči radují po vstřelení 
gólu.                          (text a foto: sk)  

Úspěšně vstoupili do sezony 
v mládežnické lize mladí boxe-
ři VEKIBOXu Chomutov. Úvodní 
turnaj proběhl v Ústí nad Labem, 
kde chomutovská přípravka obsa-
dila první, junioři druhé a kadeti 
třetí místo. V součtu je Chomutov 
dokonce z dvanácti oddílů první! 
„Předstihli jsme dokonce i SKP 
Ústí, ale to je tím, že oni ´hoří´ 
v přípravce,“ řekl trenér Vladimír 
Šťastný. „Kluky musím pochválit, 
připravovali se celý srpen, hodně 
běhali, posilovali a teď to úročí. 
Ani přechod do vyšších věkových 
kategorií nám neublížil, protože 
přešli zrovna ti, kteří jsou fyzic-
ky vyspělí. Trochu nervózní jsem 
byl jen z toho, že pět kluků bylo 
nedávno zraněných, ale dopadlo to 
líp, než jsem čekal.“                   (sk)

Boxeři zahájili skvěle

• Klub vojáků v záloze Chomu-Klub vojáků v záloze Chomu-
tov již počtvrté organizuje zimní tov již počtvrté organizuje zimní 
halovou střeleckou liguhalovou střeleckou ligu, která bude 
od 29. října probíhat na kryté 
střelnici Magnum Clubu v Jirkově. 
Majitelé krátkých zbraní a další 
příznivci sportovní střelby mohou 
bližší informace získat od Bedři-
cha Schmida, tel. 739 270 140.  (r)

Poslední sezona na zimním stadionu
Na chomutovském zimním stadio-

nu se ve čtvrtek 5. října od 16 hodin 
uskuteční exhibiční hokejový zápas 
mezi týmy HC Olymp a KK Jameson 
Chomutov. V družstvu Olympu 
vystoupí řada známých osobností, 
zejména herců z připravovaného 
seriálu ČT Poslední sezona. Kromě 
Martina Dejdara nebo Pavla Nového 
se na ledě objeví i další herci a zpě-

váci a také bývalí slavní hokejisté, 
jako jsou Jiří Hrdina nebo Pavel 
Richter. Během programu vystoupí 
zpěváci, kaskadéři a přední čeští 
krasobruslaři a diváci budou za-
taženi i do hry o zajímavé ceny. 
Předprodej vstupenek probíhá ve 
sportovní hale od 8 do 20 hodin 
a v den utkání i přímo na zimním 
stadionu.                                   (pama)

Nové moderní sportoviště se pro 
veřejnost otevřelo v ulici Tomáše ze 
Štítného. K stávajícímu hřišti, vyu-
žívanému především pro hokejbal, 
přibyly další dvě plochy s umělým 
povrchem, který je pružný, vodo-
propustný, mrazuvzdorný. Menší 
plocha je koncipována na streetball, 
větší pak na tenis, volejbal, nohejbal 
nebo basketbal.

„Jde vlastně o znovuuvedení do 
provozu sportovní plochy, která 
před mnoha lety sloužila jako pod-
klad pro nafukovací tenisovou halu. 
Když pak byla zrušena, zůstal po 
ní zpevněný povrch, který jsme 
teď využili pro vybudování hřišť,“ 
vysvětlila ředitelka Správy spor-
tovních zařízení Chomutov Jitka 
Fischerová. Akce si vyžádala inves-
tici ve výši necelých dvou milionů 
korun, přičemž milionem přispělo 
město, zbylé peníze pak SSZ získala 
od ministerstva pro místní rozvoj 
z programu Budování doprovodné 
infrastruktury pro sportovně-rekre-
ační aktivity. Výstavba probíhala od 
druhé poloviny června do druhé po-
loviny srpna, pak následoval měsíc 
zkušebního provozu.

Nyní už je celý areál plně k dis-
pozici veřejnosti, a to nejen oby-
vatelům města, ale díky propojení 
s prostorem Kamencového jezera 
také rekreantům. Provoz ovšem ne-
bude celoroční, ale počítá se s ním 
zhruba od začátku dubna do konce 
října. V tomto období bude na areál 
dohlížet správce, který bude součas-
ně vyřizovat pronájmy jednotlivých 
ploch i půjčovat sportovní náčiní. 
Například hodinová sazba na pro-
nájem nového velkého hřiště je ve 
všední den do 15. hodiny 120 Kč, po 
ní o 20 Kč víc, streetballové hřiště 
ve stejné době stojí 80, respektive 
100 Kč. Za půjčení tenisové rakety 
se platí 30 Kč, basketbalové míče 
jsou k dispozici zdarma, platí se jen 
záloha. Někteří sportovci už nyní 
nabízených služeb využívají. „Sou-
časné počasí i předpověď na další 
dny jsou příznivé, ale protože veřej-
nost o novém sportovišti moc neví, 
není zatím patřičně vytížené. Věřím, 
že postupně si sem najde cestu dale-
ko víc příznivců pohybu,“ vyjádřila 
přesvědčení Jitka Fischerová.

Menší plocha je koncipována na streetball, větší na tenis, volejbal, nohejbal a basketbal

U Kamencového jezera vyrostlo nové sportoviště

Součástí oficiálního otevře-
ní areálu byl trojboj družstev 
z partnerského města Annaberg
-Buchholz, Magistrátu města Cho-
mutova a domácí Správy spor-
tovních zařízení. S náročností 
tenisu, nohejbalu a streetballu 
si nejlépe poradili magistrátní 
úředníci před hosty z Německa, 
třetí skončili zástupci pořádající 
organizace.                                (sk)

Primátorka Ivana Řápková při slavnostním otevření hřiště neodolala a vyzkou-
šela si střelbu na koš, vlevo basketbalový trenér Vladimír Holuša.     (foto: sk)

Zástupci Annabergu-Buchholze při tenise v rámci trojboje.


