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Někteří občané Chomutova si vy-
lepšují a zkrášlují své příbytky, ale 
doplácí na to jejich okolí. Na tento 
nešvar se hodlá v nadcházejícím 
období město zaměřit a ti, kteří 
hyzdí okolí svého bydliště, mohou 
počítat s finančním postihem. 

„Stačí, když člověk ráno po víken-
du projede našimi sídlišti – některé 
části připomínají smetiště,“ konsta-
tuje nespokojeně primátorka Ivana 
Řápková. „Je málo platné, že větši-
na lidí je slušná, stačí pár jedinců 
a místa kolem odpadových kontejne-
rů působí opakovaně jako zárodky 

černých skládek.“ Primátorka má na 
mysli problém zbavování se starého 
vybavení bytu nebo jeho zařízení. 
„Přestože technické služby rozmisťují 
po městě velkoobjemové kontejnery, 
lidé se leckdy neobtěžují odnést ne-
pořádek tam a jednoduše ho odloží 
u popelnice před svým domem. Podle 
mě je to tím, že vztah k pořádku pro 
ně končí u jejich dveří a to, jak vypadá 
okolí jejich domova, je jim lhostejné.“

Slova primátorky Řápkové doplnil 
provozně technický náměstek Tech-
nických služeb města Chomutova 
Miroslav Šulta. „Každý všední den 

Slovo primátorky
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jezdí po městě dvě Avie a sbírají 
nábytek nebo bytová jádra, která 
lidi vyhodí k popelnicím. Někdy 
se otočí i několikrát za den,“ říká. 
“Přitom každý má možnost odvézt 
starý nábytek v jakémkoli množ-
ství na některé z našich sběrných 
míst a tam ho zdarma složit. 
A velkoobjemové kontejnery? Ty 
bychom zřejmě museli mít před 
každým domem, aby je lidé vy-
užívali. Když mají dopravit něco 
třeba jen pár desítek metrů, už 
je to pro mnohé občany přílišná 
námaha.“  Sběrná místa jsou tři, 
kromě skládky na Pražské je to 
na Větrném mlýně (depo TSmCh) 
a v Jiráskově ulici čp. 4507.

Zkušenosti náměstka Šulty po-
tvrzuje výjezd do terénu. Minulé 
pondělí se jenom podél průtahové 
komunikace na Březenecké „vy-
skytly“ na jednom místě vybou-
rané umakartové jádro, polámané 
konzole a další odpad, naproti přes 
silnici rohová válenda a kuchyňská 
linka, o dvě zastávky dál pak ně-
kdo, kdo si zřejmě pořídil novou 
ložnici, odložil kromě několika ko-
berců dvě válendy tak „ohleduplně“, 
že zasahovaly do dvou třetin chod-
níku. „Samozřejmě je to přestupek, 
za který by měl člověk dostat poku-
tu, ale přestože se kolikrát snažíme 
zjistit, kdo je původcem takového 
nepořádku, většinou se dozvíme, 
že nikdo nic neviděl. Vyhodit vá-
lendu nebo linku přitom není nic 
nenápadného. Lidé tak vlastně kryjí 
ty, kteří jim dělají nepořádek před 
jejich domovem.“ 

(Pokračování na str. 2)
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Lidé by se mìli nauèit, že normální je žít v èistotì

Za podpory města uspořádala Fa-
kulta strojní Českého vysokého učení 
technického na svém detašovaném 
pracovišti v Chomutově den otevře-
ných dveří. Proděkan fakulty Petr 
Zuna stejně jako primátorka města 
Ivana Řápková a Štěpán Harašta 
z Krajského úřadu Ústeckého kraje 
(na snímku zprava) ujišťovali zájemce 
i rodiče, že studium na ČVUT v Cho-
mutově má nepopiratelné výhody.

Fakulta plánuje do nadcházejícího 
prvního ročníku v Chomutově vzít 
šedesát až sto studentů, všechny bez 
přijímacích zkoušek. Láká i děvčata, 
pro něž jsou některé obory obzvlášť 

Pro studenty z Chomutovska
je ÈVUT správnou volbou

Pracovníci TSmCh Jiří Hladík (vlevo) a Roman Divíšek odklízejí nepořádek, 
který se přes víkend objevil u popelnic pod zastávkou MHD Kundratická. Ve 
výřezu vyhozený nábytek zasahující do chodníku nad zastávkou Březenecká 
II, zhruba sto metrů od velkoobjemového kontejneru.                         (foto: lm)

vhodné. Volbě studia na ČVUT nahrá-
vá i fakt, že absolventi nebudou mít 
problémy hledáním zaměstnání, po 
vysokoškolsky vzdělaných odborní-
cích technického zaměření je totiž 
díky novým průmyslovým zónám 
doslova hlad. Nezanedbatelný je 
i ekonomický přínos – nižší náklady 
za dopravu i ubytování, možnost 
získání stipendia od Ústeckého kra-
je, který chce absolventy vysokých 
škol v regionu udržet. V Chomutově 
se uvažuje i o rozšíření studia na 
další ročníky, je to ovšem podmíně-
no především dostatečným zájmem 
ze strany studentů.   (text a foto: sk)

Absolventi Středního odborného 
učiliště technického v Chomutově 
se na trhu práce stávají „horkým 
zbožím“. Potvrdila to burza práce, na 
kterou za žáky do učiliště přijeli „na 
námluvy“ zástupci deseti průmyslo-
vých firem z celého okresu.

„Firmy nás čím dál častěji oslo-
vují s požadavkem na absolventy 
stojírenských oborů, proto jsme 
toto setkání jejich zástupců s našimi 
žáky zorganizovali,“ vysvětlil ředitel 
učiliště Václav Sailer. 

Žáci nejvyšších ročníků si nejdří-
ve poslechli prezentace jednotlivých 
firem, ve druhé části pak za jejich 
zástupci chodili s konkrétními dota-
zy. Zajímali se o výrobní programy, 
výši platu, zaměstnanecké výhody, 
vzdálenost od bydliště, možnosti ka-
riérního postupu i odborného růstu. 
Potenciálního zaměstnavatele si na 
setkání vybral i Marian Galbavý, kte-
rý studuje poslední ročník oboru ob-
ráběč kovů. Přímo na setkání si pak 
ve zvolené firmě domlouval dvou až 
tříměsíční praxi, kterou si musí od-
být do dubna, než ve škole nastane 
období závěrečných zkoušek. K otáz-
ce uchycení na trhu práce M. Galbavý 
řekl: „Když člověk chce, práci si na-
jde.“ Pro absolventy SOU technického 
v Chomutově to platí dvojnásob. Ze 
setkání totiž vyplynulo, že mnohé 

průmyslové podniky mají zakázky 
i stroje, chybějí jim jen lidé. Učiliště 
z Pražské ulice má navíc mezi nimi 
dobrý zvuk, mimo jiné proto, že se 
tu pracuje s novými technologie-
mi a na moderních strojích. „Jsem 
přesvědčen, že poptávka po našich 
absolventech není jen dočasným 

boomem, ale trvalým jevem,“ řekl 
ředitel učiliště Václav Sailer. Zájem 
firem vítal i přítomný ředitel Úřadu 
práce v Chomutově Prokop Sýkora. 
Akci, při které zaměstnavatel přichá-
zí za potenciálním zaměstnancem, 
označil v chomutovském kontextu 
za nadstandardní a výjimečnou. (sk)

O absolventy SOU technického je na trhu práce zájem

Nabídka firmy Parker Hannifin Industrial žáky zaujala, na snímku jim na dotazy 
odpovídá Michal Kozár (vlevo), vedoucí výroby na jednom z provozů.    (foto: sk) 

Aby minimalizovala riziko dal-
ších krádeží osobních věcí ze skří-
něk, nechala Správa sportovních 
zařízení Chomutov do pánských 
šaten u bazénu v lázních nainstalo-
vat bezpečnostní kamery. Některá 
média ve snaze uměle vytvořit sen-
zaci ovšem o případu informovala 
neobjektivně, čímž popudila proti 
organizaci ty, v jejichž prospěch 
bylo toto opatření zavedeno.

Kamer je šestnáct, z nichž pat-
náct snímá jednotlivé řady skříněk, 
šestnáctá pak východ ze šaten. 
Na několika místech na ně v těch-
to prostorech upozorňují cedule. 
V dámských šatnách kamery ne-
jsou, ke krádežím zde dochází jen 
zcela výjimečně. Do bezobslužného 
systému nemá žádný pracovník SSZ 
ani nikdo jiný přístup. Pouze v pří-
padě krádeže nebo jiného trestného 
činu by si záznam převzala Policie 
ČR. Záznam sám se navíc po třech 
dnech automaticky přemazává zá-
znamem novým. „Před instalací 
kamer jsme se důkladně obeznámili 
s právními předpisy, které tuto pro-
blematiku řeší. Za těchto podmínek 
lze systém provozovat,“ zdůrazňuje 
vedoucí městských lázní Milan 
Slabihoud. „Zneužití je vyloučeno, 
návštěvníci bazénu nemusejí mít 
strach. Celé to děláme pro ně, aby 
byl chráněn jejich majetek,“ dodává. 
Kamery jsou podle jeho dalších slov 
jedním ze tří nových opatření k eli-
minaci kriminálního chování někte-
rých nezvaných návštěvníků lázní. 
Tím druhým je hlídání vstupní haly 
bezpečnostní agenturou, třetím pak 
zřízení úschovny kol.                    (sk)

Pánskou šatnu 
chrání kamery

Vážení spoluob-
čané, naštěstí jsou 
už dávno pryč doby, 
kdy bylo lepší držet 
ústa a krok a člověk 
se musel bát jakko-
liv projevit vlastní 
názor. Taky už 
nikdo nemusí pře-

lézat ostnaté dráty, když se chce jet 
podívat do Mnichova a ani není nut-
né vystát si frontu na toaletní papír. 
Demokracie nám přinesla spoustu 
vymožeností a hlavně svobodu se sa-
mostatně rozhodovat. Občas se mi ale 
zdá, že někteří lidé trochu zapomněli 
na to, že demokracie neznamená ani 
anarchii a ani totální volnost bez zod-
povědnosti a povinností. Na svá práva 
nikdo nezapomíná, ale povinností by 
se leckdo raději zbavil. A přitom právě 
plnění i těch nejběžnějších povinností 
je základním předpokladem řádu, bez 
kterého by každou společnost ovládl 
chaos. Fascinují mě třeba lidi, kteří 
se hlasitě domáhají práva na solidní 
bydlení pro sebe a pro své děti, ale 
jaksi zapomínají na svou povinnost 
platit za bydlení nájem. Skoro všich-
ni si přejí žít v čistém prostředí, ale 
přesto někteří z nás nepovažují za 
svou povinnost postarat se o vlastní 
odpadky. A nebo se najdou jedinci, 
kteří jsou skálopevně přesvědčeni 
o povinnosti státu platit jim rodin-
né přídavky a různé příspěvky, ale 
vlastní povinnost posílat děti řádně 
do školy je příliš netrápí. Vím, že 
žádný z problémů nemá jednoduché 
řešení, ale tak si říkám, jestli bychom 
třeba nemohli začít u jednoduché 
povinnosti pejskařů uklízet po svých 
psech hovínka. My všichni bychom 
pak mohli vykročit za plněním svých 
povinností tak nějak jistěji. A došlápli 
bychom si snad i na ostatní, kteří si 
pletou demokracii s anarchií. Hezký 
den vám přeje vaše Ivana Řápková
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S příchodem roku 2007 obnovilo ve-
dení města pravidelné setkávání s ob-
čany, které se opět bude konat vždy 
poslední čtvrtek v měsíci. Cestu do 
zasedací místnosti historické radnice 
na první „brífink“ si v lednu našli přes 
dvě desítky převážně pravidelných ná-
vštěvníků této akce. Dostalo se téměř 

Nový rok pøinesl opìt setkávání s obèany

na každého, ke slovu se přihlásilo dva-
advacet občanů, kteří vznesly celkem 
49 podnětů. Někdo měl jednu, jiný víc 
připomínek, nejpilnějším diskutérem 
byl občan, který přispěl do debaty 
devíti připomínkami. Další setkání ob-
čanů s vedením města bude koncem 
února.                                               (foto: sk) 

Stále více klientů našeho magistrá-
tu využívá elektronické služby, které 
jim úřad nabízí. Odbor dopravních 
a správních činností (ODaSČ), který 
tento systém zavedl, už není jediným 
odborem, který tyto služby používá. 
Od loňského roku je to i obecní živ-
nostenský úřad. V meziročním po-
rovnání tak byl zaznamenán veliký 
nárůst zájmu občanů o využívání 
e-služeb formou SMS zpráv, případ-
ně e-mailů. „Tento růst mezi roky 
2005 a 2006 činí plných šedesát dva 
procent,“ konstatoval vedoucí ODaSČ 
Bedřich Rathouský. Za rok 2006 tak 
magistrát obsloužil 33 000 občanů 
z celkových 84 000 v celém správním 
území Chomutova.                           (lm)

Zájem o elektronické
služby stále roste

V roce 1905 bylo rozhodnuto 
o zbourání střelnice a výstavbě di-
vadla. Stavba byla dokončena v roce 
1906 a hned od počátku sloužila pra-
videlným divadelním představením. 

Ve třicátých a první polovině čty-
řicátých let se tu scházela nacistická 
smetánka. V padesátých letech Měst-
ský národní výbor rozhodl, že budo-
vu předá Válcovnám trub, největšímu 
závodu ve městě, pro účely zřízení 
závodního klubu ROH.

Pamětníci si jistě vzpomenou, že 
průčelí budovy divadla dlouhá léta 
zdobily čtyři sochy – múzy. Ty byly 
ve druhé polovině osmdesátých 
let sejmuty z důvodu havarijního 
stavu. Rozpadaly se a při odejmutí 
z podstavce zmizely navždy. Jejich 
kamenné výplně se vysypaly na zem. 
Podle odborného posouzení nešlo 
o klasické sochy, nýbrž jen vymodelo-
vané siluety. Jejich kostra byla z drátů 
a pletiva, na které byl nanesen tvr-
zený papír napuštěný maltou s větší 
příměsí písku.

V roce 1990 bylo městské divadlo 
pronajato soukromým podnikate-
lům. Prostory volaly po rozsáhlé 
rekonstrukci. Interiér se pokusil ob-
novit nájemce, který smutné záběry 

Pøedstavujeme zaøízení organizací mìsta: divadlo

divadla nahlodaného časem totality 
zachytil na kameru. Videozáznam 
ukryl na tajném místě v divadle pro 
příští generace.

V roce 2002 vznikla rozhodnutím  
zastupitelstva města obchodní spo-

lečnost Správa kulturních zařízení 
Chomutov, s.r.o., která  budovu spra-
vuje. Město rozhodlo do záchrany 
divadla investovat nemalé finanční 
prostředky a zachovat tak reprezen-
tační kulturní centrum Chomutova. 

Výměna oken, nová střecha, rekon-
strukce topení, parket, osvětlovací 
a zvukové techniky, vstupních pro-
stor, barů, salonků - to vše pomohlo 
k naplnění tohoto záměru.

Jak zdůrazňuje jednatelka SKZ 
Věra Flašková, ani letos nechce 
provozovatel a správce budovy po-
zitivní proměny přerušit. Mělo by 
dojít k výměně zastaralých lavic za 
pohodlné divadelní sedačky, zřízení 
parkoviště a rekonstrukci restaurač-
ního zařízení.

„Naší snahou je, aby i do druhé 
stovky své existence vstoupilo divadlo 
jako důstojný reprezentativní prostor 
města,“ shrnuje V. Flašková. A co nabí-
zí divadlo návštěvníkům? „Nabídka je 
pestrá: kromě divadelních představe-
ní jsou to hudební produkce různých 
stylů, plesy a jiné společenské akce, 
zkrátka jde o pořady a akce všech 
žánrů pro všechny věkové kategorie. 
Divadlo rovněž využívají některé 
firmy k pořádání školení, konferencí, 
valných hromad i podnikových oslav. 
K dispozici mají zázemí, které uspo-
kojí všechny tyto specifické potřeby,“ 
zakončila jednatelka Flašková výčet 
toho, co městské divadlo může svým 
návštěvníkům poskytnout.       (vf, lm)

Přinášíme druhou fotografii z na-
šeho soutěžního cyklu. Poznáte toto 
zákoutí Chomutova, které vypadá 
téměř vesnicky? Jde o snímek z roku 
1968, tedy necelých čtyřicet let starý, 
což není v životě města dlouhá doba. 
A přece se toho tolik změnilo…

Kdo se chce účastnit losování, 
jehož výherce získá knihu Jaroslava 
Pachnera Zmizelý Chomutov, ať do 
14. února písemně odpoví na adresu 
redakce, kterou část města fotogra-
fie zachycuje. Odpovědi lze zasílat 
i elektronickou poštou. Zájemci o tuto 
zajímavou knihu, zachycující zákoutí 
Chomutova, která už zmizela, si ji 
mohou zakoupit v knihkupectví DDD 
v Ruské ulici. Redakce děkuje těm, 
kteří se zapojili do prvního kola sou-
těže, za osobní připomínky, vyjádření 
a poznámky k této soutěži, kterých 
přišlo víc, než jsme očekávali.

Tak co – poznáte?                          (r)

Zmizelý Chomutov – poznáte?

Rada města Chomutova projednala Rada města Chomutova projednala 
žádost Nemocnice Chomutov, pří-žádost Nemocnice Chomutov, pří-
spěvkové organizace, o poskytnutí spěvkové organizace, o poskytnutí 
příspěvku příspěvku ve výši přibližně 1 milio-
nu korun. Město Chomutov ve svém 
rozpočtu na rok 2007 počítá s inves-
tičním příspěvkem pro nemocnici ve 
výši 500 000 korun. Nemocnice požá-
dala o příspěvek na zakoupení rent-
genového přístroje v celkové hodnotě 
6 milionů korun, který má nahradit 
stávající přístroj, již nefunkční. Radní 
žádost nemocnice podpořili a doporu-
čí zastupitelstvu přijmout potřebné 
rozpočtové opatření.

Rada města Chomutova projed-Rada města Chomutova projed-
nala žádost o podporu pedopsy-nala žádost o podporu pedopsy-
chiatrické ordinace. chiatrické ordinace. Na primátorku 
města se s touto žádostí obrátila 
lékařka se specializací dětský psy-
chiatr a psychoterapeut, která hodlá 
otevřít ordinaci v Chomutově. V re-
gionu vzrůstá  počet dětí s psychi-
atrickými a psychickými problémy 
a zároveň je tu nedostatečný počet 
odborných pedopsychiatrů. Z těch-
to důvodů Komise pro výchovu 
a vzdělávání, stejně jako vedoucí 
chomutovského pracoviště Pedago-
gicko-psychologické poradny Ústec-
kého kraje a řada dětských lékařů 
z Chomutova, Jirkova i kadaňské 
nemocnice, doporučila vedení města 
záměr lékařky podpořit. Rozhodující 

Z jednání rady mìsta
je stanovisko zdravotní pojišťovny, 
rada města se však shodla v názoru, 
že jde o lékařskou službu pro měs-
to potřebnou, a proto se rozhodla 
připojit se k odborné veřejnosti 
a záměru vyjádřit podporu.   

Rada města Chomutova schválila Rada města Chomutova schválila 
přidělení bezbariérových bytů dvě-přidělení bezbariérových bytů dvě-
ma žadatelům. ma žadatelům. V jednom případě jde 
o starobní důchodkyni, která se po-
hybuje pomocí francouzských holí 
a má další zdravotní problémy, ve 
druhém o muže, který se po úraze 
pohybuje pouze na vozíku a je od-
kázán na pomoc druhé osoby. Rada 
města zároveň doporučila výpověď 
nájemní smlouvy k jinému bezba-
riérovému bytu, který byl přidělen 
nájemnici v roce 1990. Na bytu jsou 
dluhy na nájemném a při opakova-
ném sociálním šetření bylo zjištěno, 
že nájemnice byt neužívá.

Rada města Chomutova vzala na Rada města Chomutova vzala na 
vědomí informativní zprávu vědomí informativní zprávu odboru 
dopravních a správních činností. Jde 
o přehled agend na úseku evidence 
obyvatelstva, občanských průkazů 
atd. Ze zprávy vyplývá, že k 1. led-
nu 2007 je v Chomutově evidováno 
51 098 obyvatel (v  roce 2006 to bylo 
51 004). V průběhu roku 2006 se 
k trvalému pobytu ve městě přihlá-
silo 1 455 osob, odstěhovalo se 1 327 
osob.                                                         (lm)

V polovině ledna proběhla v Liberci 
3. Národní konference kvality ve ve-
řejné správě. Zástupci chomutovské 
radnice zde získali výrazné ocenění 
za vykonávanou práci. Město druhým 
rokem za sebou obhájilo Cenu organi-
zace dobré veřejné služby za zavádě-
ní moderních metod řízení. Druhým 
oceněním, které zástupci radnice 
převzali z rukou náměstka ministra 
vnitra Zdeňka Zajíčka, byla Cena za 
inovaci v územní veřejné správě, kde 
Chomutov zaujal digitalizací archivu 
stavebního úřadu. Na snímku členo-
vé oceněného týmu - zleva vedoucí 
oddělení stavebního úřadu Miroslav 
Březina, vedoucí útvaru interního 
auditu Jarmila Mravcová, tajemník 
magistrátu Theodor Sojka a vedoucí 
odboru ekonomiky Jan Mareš.    (jmš)

Magistrát získal 
další dvì ocenìní

Na nepoøádek u popelnic se zamìøí strážníci

Obyvatelé panelového domu na 
Palackého ulici od budovy České spo-
řitelny ke křižovatce s ulicí 28. října, 
který je v majetku města, už řadu let 
volají po výměně oken. Nyní se ozvali 
znovu, když poukazovali na to, že za-
tímco oni čekají marně, jejich budoucí 
sousedé, japonští manažeři z průmys-
lové zóny Triangle, kteří se stěhují 
do posledního vchodu, se už nových 
oken dočkali. Jak objasnil vedoucí 
odboru investic města Petr Chytra, vý-

měna oken u manažerských bytů byla 
součástí jejich celkové rekonstrukce, 
kterou Japonci plně uhradí. Moderni-
zace bytového fondu města je ale jiná 
záležitost a závisí na dostatku finanč-
ních prostředků. „S výměnou oken 
v tomto bytovém domě počítáme, ale 
z letošního rozpočtu je nepokryjeme 
celou. Letos tedy dojde na tři vchody 
ve směru od bývalé pošty, v příštím 
roce dokončíme výměnu v ostatních 
bytech,“ upřesnil P. Chytra.               (lm)

Èást oken vymìní letos, zbytek napøesrok
Velký integrovaný projekt (VIP), 

jehož prostřednictvím by měl Cho-
mutov získat v několika následují-
cích letech dotace v Evropské unie 
ve výši několika miliard korun, je 
rozdělen do pěti tematických okru-
hů. Při přípravě VIP nadefinovali 
odborníci pět rozvojových priorit, 
do nichž jsou začleněny jednotlivé 
projekty. Do oblasti nazvané Město 
pro mladé profesionály patří mimo 
jiné projekt Chytrá administrativa.

Støípky z miliardové mozaiky – projekty VIP: Chytrá administrativa
„Jde o celkovou rekonstrukci 

objektu magistrátu ve Zborovské 
ulici,“ uvedla projektová manažerka 
města Alexandra Zdeňková. „Je to 
technicky i finančně náročná akce, 
která by měla probíhat v příštích 
třech letech. Předpokládané náklady 
jsou čtyřicet milionů korun.“ Z dota-
cí by však město mohlo získat až 
85 procent celkových nákladů, tedy 
34 milionů.

V první etapě půjde o rekonstruk-
ci samotného objektu, zateplení, 
výměnu oken a další energeticky 
úsporná opatření. „V osmdesátých 
letech, kdy budova vznikala, se na 
záležitosti, jako je ekonomický pro-
voz příliš nehledělo, snažíme se tyto 
věci napravovat,“ podotkl k chysta-
ným opatřením tajemník magistrátu 
Theodor Sojka. 

Ve druhé etapě přijde na řadu 
rekonstrukce všech vnitřních sítí 
včetně informačních. To souvisí 
s jedním z hlavních cílů úprav, 
vytvořením komunikačního centra 
příjemného pro všechny skupiny 
občanů včetně těch nejstarších. 
„Chceme, aby občan mohl získat na 
jednom místě všechny informace, 
které od úřadu potřebuje, a nemusel 
obíhat celou budovu,“ zdůrazňuje 
tajemník Sojka. 

Naplnění tohoto záměru s sebou 
nese změnu vnitřního uspořádání. 
V přízemí budovy vznikne jedno 
velké obslužné místo a občan bude 
obsloužen přímo zde. Samozřejmos-
tí je rovněž bezbariérovost u těch 
pracovišť, kde úředníci přicházejí do 
styku s občany nejčastěji.

(Pokračování na str. 4)

(Dokončení ze str. 1)
Na podobné výtečníky nedo-

plácejí jenom jejich sousedé, ale 
vlastně všichni občané. „Každoden-
ní odstraňování tohoto nepořádku 
pochopitelně něco stojí a pokud se 
nenajde viník, promítne se to do 
celkových nákladů za svoz odpadu. 
Kdyby se tedy lidé chovali tak jak 
mají, mohly by být poplatky za svoz 
komunálního odpadu nižší pro nás 
všechny. Opět tak platí, že slušná 
většina doplácí na neukázněnou 
menšinu. I když bohužel v tomto 
případě podle našich zkušeností 
je tato menšina poměrně početná,“ 
upozornil M. Šulta.

Podle primátorky Řápkové tkví 
problém především v konkrétních 
lidech a jednou z cest jeho řešení 
je nezodpovědné jedince sankciono-
vat: „Do našeho úsilí o to, abychom 
měli čisté město, se zapojí městská 
policie, která se na podobné ne-
pořádníky zaměří, takže ti mohou 
počítat s tím, že jejich činnost bude 
patřičně finančně postižena. Ale 
jen sankce tento problém nevyřeší, 
hlavní je naučit lidi, že normální je 
žít v čistotě.“                                    (lm)

Mezi občany, kteří si setkání s představiteli města nenechají ujít a aktivně se 
do nich zapojují, patří také Jaroslav Pekárek (na snímku vlevo).      (foto: sk)

Toto není skládka, ale místo, kam 
občané mají odkládat domovní od-
pad. Snímek ze Zadních Vinohrad 
vloni na jaře.    (foto: archiv TSmCh)
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DIVADLO

•    21. 2. PRINCEZNA A LOUPEŽNÍK 21. 2. PRINCEZNA A LOUPEŽNÍK – pohádka pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Kul-
turní dům Zahradní od 10.00 hodin.

KONCERTY

•    7. 2. SVĚT FILMOVÝCH EVERGREENŮ7. 2. SVĚT FILMOVÝCH EVERGREENŮ. Známé melodie českého i zahra-
ničního filmu zahraje Festivalový orchestr Petra Macka, sólisté Jitka 
Zelenková a Lubomír Brabec. Městské divadlo od 19.00 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADY

•    7. 2.  VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU7. 2.  VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na 
Zahradní od 17.00 hodin.

•    21. 2.  VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU21. 2.  VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům 
na Zahradní od 17.00 hodin.

BESEDY 

•     13. 2. „VÍTĚZNÝ ÚNOR“ JANA BURIANA13. 2. „VÍTĚZNÝ ÚNOR“ JANA BURIANA. Literární kavárna SKKS od 18.00 hod. 

VÝSTAVY

•    HELENA STIESSOVÁ – V MOŘI OTISKŮHELENA STIESSOVÁ – V MOŘI OTISKŮ. Keramické obrazy, vázy, šperky. 
Galerie Lurago. Vernisáž 9. 2. v 17 hodin, výstava potrvá do 7. 3.

•    TOMÁŠ PUDIL – PUTOVÁNÍ PO ŽIDOVSKÝCH HŘBITOVECHTOMÁŠ PUDIL – PUTOVÁNÍ PO ŽIDOVSKÝCH HŘBITOVECH. Výstava fotogra-
fií. Oblastní muzeum, radnice, nám. 1. máje. Výstava potrvá do 10. 3.

•    PAVEL KRÁSENSKÝ – VŠEDNÍ SVĚT NEVŠEDNÍM POHLEDEMPAVEL KRÁSENSKÝ – VŠEDNÍ SVĚT NEVŠEDNÍM POHLEDEM. Makrofoto-
grafie. Areál bývalého jezuitského gymnázia. Výstava potrvá do 24. 3.

•    MILOŠ ŠTÁFEK – FOTOGRAFIEMILOŠ ŠTÁFEK – FOTOGRAFIE. Galerie Na schodech v SKKS. Výstava 
potrvá do 31. 3.

•    JAROSLAV VODIČKA – OBRAZY, SOCHYJAROSLAV VODIČKA – OBRAZY, SOCHY. Galerie Špejchar. Výstava potrvá 
do 3. 3.

•    CANISTERAPIE A MATEŘSKÉ CENTRUM KOLIBŘÍK. CANISTERAPIE A MATEŘSKÉ CENTRUM KOLIBŘÍK. Prezentace projektů 
ve výstavní síni knihovny SKKS. Výstava potrvá do 28. 2. 

KINA

Kino Oko (začátky představení v 19.00 hodin, není–li uvedeno jinak).Kino Oko (začátky představení v 19.00 hodin, není–li uvedeno jinak).
              7. 2. 7. 2. POTOMCI LIDÍ POTOMCI LIDÍ – Sci–fi thriller, Velká Británie.
              8. 2. 8. 2. PROJEKT 100: CESTA DOMŮ PROJEKT 100: CESTA DOMŮ – čínský film. Začátek v 19.30 hodin.
   9.9.  – 10. 2. 10. 2. BORAT: NAKOUKÁNÍ DO AMERYCKÉ KULTŮRY NA OBĚDNÁVKU BORAT: NAKOUKÁNÍ DO AMERYCKÉ KULTŮRY NA OBĚDNÁVKU 

SLAVNOJ KAZAŠSKOJ NÁRODU SLAVNOJ KAZAŠSKOJ NÁRODU – komedie, USA.
 11.11.  –  14. 2. 14. 2. OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE – hořká komedie, ČR.
 15.15.  – 16. 2. 16. 2. ERAGON ERAGON – fantasy, USA
 17.17.  – – 18. 2. 18. 2. SAW 3 SAW 3 – horor, USA.
 19. 19. – – 21. 2. 21. 2. SMRTÍCÍ NENÁVIST SMRTÍCÍ NENÁVIST – drama, horor, mystery, thriller, USA.
Kino Praha (začátky představení v 19.00 hodin, není–li uvedeno jinak).Kino Praha (začátky představení v 19.00 hodin, není–li uvedeno jinak).
   8. 8. – – 10. 2. 10. 2. OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE – hořká komedie, ČR.
 15. 15. – – 16. 2. 16. 2. SAW 3 SAW 3 – horor, USA.
            17. 2. 17. 2. ERAGON ERAGON – fantasy, USA.

Rockové festivaly patří spíš k létu, 
ovšem loňský únor ukázal, že o ten-
to typ akcí je zájem i v zimě. Proto 
se pořadatelé ze Správy sportovních 
zařízení Chomutov rozhodli z Rocko-
vé zimy utvořit tradici. 

Letošní druhý ročník proběhne 
v sobotu 17. února od 16 hodin, 
opět v Městské sportovní hale 
v Chomutově. Pořadatelé vsadili 
na žánrovou pestrost, a tak se na 
pódiu představí zajímavá plejá-
da kapel. Vše odstartují táborští 
rockeři Another Way, které bude 
se zhruba hodinovým odstupem 
následovat The Boom, revivalová 
skupina Beatles. „I mladí lidé hudbu 
Beatles uznávají, ukázalo se to i v 
SuperStar. Vystoupení The Boom by 
mohlo být pro chomutovské diváky 
příjemným překvapením. Já jsem 
měl z jejich koncertu v Ústí nad 
Labem vysoce pozitivní zážitek,“ 
uvedl Milan Slabihoud z pořádající 
Správy sportovních zařízení. Jako 

Druhý roèník Rockové zimy bude o nìco žánrovì pestøejší
třetí rozezní halu melodický punk-
rock v podání skupiny Jaksi Taksi, 
čtvrtý přijde na řadu charismatický 
Tomáš Hájíček a živočišný hardco-
re jeho Krucipüsku, který diváky 
v Chomutově nadchl už před ro-
kem. Okolo 22. hodiny se publiku 
představí největší magnet festivalu, 
slovenská skupina No Name. Blok 
uzavře rocková Alice (na snímku 
v aktuální sestavě), která s novým 
lídrem Radkem Hrbáčkem ožila, 
sestavila nový koncertní program 
a připravuje čtvrté řadové album. 

„Výběrem účinkujících jsme se 
snažili o zvýšení úrovně Rockové 
zimy, což s sebou samozřejmě při-
náší také vyšší požadavky finanční 
i třeba na zvuk. Doporučuji hudeb-
ním fanouškům přijít co nejdřív, 
všechna vystoupení budou stát za 
to,“ řekl Milan Slabihoud. Vstupenka 
stojí 220 Kč v předprodeji, který pro-
bíhá denně od 8 do 20 hodin přímo 
v hale, 280 Kč pak v den konání.   (sk)

K zápisům do 1. tříd základních škol v Chomutově přišlo v termínu 20. a 
21. ledna 512 předškoláků, což je o sto méně, než je průměr z předchozích 
šesti let. Jak zdůrazňuje vedoucí Odboru školství Magistrátu města Cho-
mutova Dagmar Mikovcová, tento počet není konečný: „Zdánlivý propad 
způsobila epidemie neštovic a chřipkových onemocnění. Rodiče mají ze 
zákona možnost dítě přihlásit k povinné školní docházce až do 15. února, 
proto předpokládáme, že do lavic nakonec zasedne zhruba tolik prvňáčků 
jako loni.“ Nejmenší počet budoucích školáků se hlásil na ZŠ v Hornické ulici, 
kde se ovšem pravidelně zvedá počet žáků ve vyšších ročnících v souvislosti 
s přechodem do hokejových tříd. Největší počet dětí, rovná stovka, se hlásilo 
na ZŠ na Březenecké, kde také zaznamenali nejvyšší nárůst oproti loňsku. 
Podle současné právní úpravy se rodiče nemusejí řídit spádovou příslušnos-
tí bydliště ke škole, naopak mohou pro svého potomka vybrat školu podle 
vlastního uvážení. Na snímku ze Základní školy na Zahradní si s Tomáškem 
Morávkem při zápisu povídá paní učitelka Ludmila Mašková.                      (sk)

Více než sto učitelů z celé repub-
liky přijelo do Chomutova, aby se 
na Základní škole ve Školní ulici se-
známilo s novými metodami výuky 
žáků. Na projektovém dni s názvem 
Spolupráce a důvěra měli na výběr 
z řady kreativních dílen a seminářů 
– efektivní učení není žádné muče-
ní, jak pracovat s vynikajícími žáky, 
spolupráce třídního kolektivu, nové 
metody výuky angličtiny, osobnost-
ní a sociální výchova a jiné. Pedago-
gové si mohli osvojit také relaxační 
jógové techniky a inspirovat se 
nápady ve výtvarných dílnách. 
Některé provedl historickým cent-
rem Chomutova městský architekt 
Jaroslav Pachner. „Záměrem je, 
aby výuka bavila nejen žáky, ale 
i učitele,“ vysvětluje nový trend ve 
školství ředitelka ZŠ ve Školní ulici 
Vlasta Marková. „Učení by mělo mít 
hravou formu, blízkou dětskému 
vnímání.“

Někteří pedagogové přicestovali 
zdálky. Ředitelka ZvŠ v Moravských 
Budějovicích Miroslava Zvěřinová 
potvrdila, že překonání vzdálenos-
ti i nepříznivého počasí stálo za to: 
„Bylo to příjemné, užitečné setkání 
v přátelské atmosféře.“ Akce, která 
byla dotována ze zdrojů EU, po-
sloužila také jako burza zkušeností 
a nápadů mezi učiteli.                 (gal)

Uèení má bavit i uèitele

Ten svět máte denně na očích, 
přesto jste ho zřejmě ještě nikdy 
neviděli. Je to totiž miniaturní svět 
bezobratlých živočichů. To, že je 
mimořádně krásný, bizarní i dra-
matický, dokazují makrofotografie 
Pavla Krásenského na výstavě 
v prostorách Oblastního muzea 
v bývalém jezuitském areálu. 

Ve dvou sálech je nainstalováno 
74 snímků formátů A3 a A4, jejichž 
tématem jsou většinou brouci, mo-
týli, pavouci, vážky, vosy, kobylky, 
v malé míře pak i neobvyklé houby 
a rostliny. Zaujmou všechny – nejen 
svou dokumentární, ale i estetickou 
hodnotou. Každá z fotografií je do-
plněna komentářem, který obsahuje 
přesný druhový název fotografova-
ného objektu, technická data snímku 
a v řadě případů i okolnosti vzniku, 
což expozici dodává i vzdělávací 
charakter. „Chtěl jsem ukázat pře-
devším ty snímky, které jsou něčím 
zvláštní nebo na nichž je něco, co 
člověk běžně nemůže vidět,“ popsal 
Pavel Krásenský kritéria výběru ze 
své bohaté kolekce, jejíž část zve-
řejněná na jeho vlastních webových 
stránkách obsahuje 1 700 fotografií.

Výstava Všední svět nevšedním 
pohledem je pro Pavla Krásenského, 
který koníčka spojuje s profesí en-
tomologa, první autorskou výstavou 
fotografií. Protože je i výtvarně činný, 

několikrát už prezentoval své kresby 
a malby. Ty ostatně výstavu v oblast-
ním muzeu doplňují, a to jako součást 
knih a časopisů, na nichž se P. Krásen-
ský výtvarně a fotograficky podílel. 
Výstava potrvá do 24. března.       (sk)

Nevšední pohled do svìta drobných živoèichù

Svět hmyzu má své kouzlo, které zůstává lidskému oku skryto. Fotografie 
Pavla Krásenského jeho taje poodhalují.                                (foto archiv autora)

Chomutovské slavnosti 2007, 
které proběhnou ve dnech 27. – 29. 
dubna, budou mít originální námět, 
vycházející z významného výročí 
v historii města. V roce 1457, před 
550 lety, byl Chomutovu králem 
Ladislavem Pohrobkem udělen 
městský erb, pečeť a právo obchodu 
se solí. S udělením privilegia tohoto 
výnosného obchodu souvisely i jis-
té povinnosti, například udržování 
solné stezky a její střežení, oprava 
mostů a podobně. 

Právě sůl, která byla ve středo-
věku významnou obchodní komo-
ditou, bude průvodním motivem 
slavností a tématem dovednostních 
soutěží, ale také předmětem snahy 
o vytvoření neobvyklého rekordu. 
„Každý návštěvník, který přinese 
trochu soli, se bude podílet na 
vytvoření solného pokladu města, 
který bude shromažďován ve velké 
kádi a pokud se podaří sebrat dosta-
tečné množství, Chomutov se zapí-
še do Guinnessovy knihy rekordů,“ 
prozrazuje nový nápad primátorka 
Ivana Řápková. 

Program historické části letošních 
Chomutovských slavností vychází 
z osvědčené dramaturgie minulých 
let. Návštěvníci se mohou těšit na 
páteční večerní představení, který 
vyvrcholí ohňostrojem, vystoupení 
skupin historické hudby i historic-
kého šermu, na tanečnice i pouliční 
divadlo, na soutěže a hry pro děti, 
které vyvrcholí pasováním těch 
nejúspěšnějších, i na řadu dalších 
atrakcí. 

Odbor kanceláře primátora při-
pravuje další doplnění programu. 
„Součástí slavností budou kromě 
jejich historické části opět dopro-

vodné akce, které přispívají k pes-
trosti programové nabídky,“ uvedla 
dále primátorka. Bude to sraz his-
torických vozidel, koncerty v atriu 
SKK, promítání v letním kině, Den 
Země v Podkrušnohorském zoopar-
ku Den plný sportu pro školáky 
na hřišti ZŠ Březenecká, Malujeme 
pro radost v městském parku pro 
děti z mateřských škol a přehlídka 
mažoretkových skupin na náměstí 
1. máje.                                            (lm)

Chomutov se pokusí o zápis do knihy rekordù

I letošní Chomutovské slavnosti 
jsou koncipovány tak, aby si na své 
přišli návštěvníci všech věkových 
kategorií. Hlavní část slavností je za-
sazena do středověku. Snímky jsou 
z loňského roku.                  (foto: sk)
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Ceník plošné inzerce: 20 Kč/cm2 (str. 4 a 5) nebo 30 Kč/cm2 (str. 1 a 6)
Sídlo redakce: historická radnice, kancelář č. 46, přístup z nám. 1. máje i od bývalé vojenské správy

Po a St: 8.00 – 17.00 hod., Út, Čt, Pá: 8.00 – 14.30 hod. Tel.: 474 637 444 nebo 474 637 433. E–mail: s.kral@chomutov–mesto.cz.

Uzávěrka inzertní strany dalšího čísla CHN: 14. 2. v 10.00 hod.

(Dokončení ze str. 2)
„Budova magistrátu je poplatná 

době svého vzniku a působí stroze, 
chtěli bychom ji obléci do nového 
kabátu, který by z ní udělal dům mo-
derní a působil na své návštěvníky 
přívětivě. Jsou stavební materiály, 
které to dokáží. Rovněž například 
změna přístupu do budovy může 
sehrát příznivou roli, ale jsou tu 
i další možnosti. Třeba zastřešení 
atria přinese energetické úspory, ale 
zároveň si od něj slibujeme určité 
zútulnění prostor,“ říká T. Sojka. 
„Chceme, aby od nás naši klienti 
odcházeli spokojeni a k tomu patří 
nejen poskytování co nejefektivněj-
ších služeb, ale i příjemné prostředí. 
To vše má projekt Chytrá adminis-
trativa přinést.“                              (lm)

Støípky z miliardové mozaiky: 
Chytrá administrativa

Areál pro vyznavače skateboardu, 
který město buduje na Kamenném 
Vrchu, bude dokončen o měsíc poz-
ději, než se předpokládalo. „Chtěli 
jsme, aby areál stál opravdu za to, 
aby odpovídal představám těch, 
kterým je určen,“ vysvětluje vedou-
cí odboru investic a úřadu územní-
ho plánování Petr Chytra. „Oslovili 
jsme tedy vyznavače skateboardu 
z Prahy, ale ukázalo se, že to s se-
bou nese problémy. Stalo se nám 
například, že náš partner odjel na 
dovolenou do zahraničí, a protože 
se mu tam líbilo, prostě si jí pro-
táhl o měsíc. Jsou to svérázní lidé, 
kteří mají poněkud jinak nastavené 
priority a dodržování nějakých ter-
mínů mezi ně nepatří. Nicméně přes 
jisté zádrhele počítáme, že vše bude 
hotovo nejpozději do začátku prázd-
nin.“                                                   (lm)

Skatepark v Eldorádu
dokonèí v èervnu

Ze zákona č. 185/2001 Sb., o od-
padech, má každý původce odpadů, 
který vyprodukuje za kalendářní 
rok více než 50 kg nebezpečných 
odpadů nebo 50 t ostatních od-
padů ze všech svých provozoven 
dohromady, povinnost do 15. 2. 
následujícího roku podat úplné 
hlášení o produkci odpadů – o dru-
zích, množství odpadů a způsobu 
nakládání s nimi – za uzavřený 
kalendářní rok na příslušný obecní 

Upozornìní na ohlašovací povinnost 
podnikatelských subjektù

úřad s rozšířenou působností (ma-
gistrát města nebo městský úřad) 
příslušného dle místa provozovny. 
Hlášení se podává na formuláři 
uvedeném ve vyhlášce č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, nebo na internetových 
stránkách Magistrátu města Cho-
mutova. Stejnou povinnost mají 
i obce, které překročí výše uve-
dené limity. Formulář pro obce je 
uveden v citované vyhlášce.        (r)

Interreg IIIA byl v minulých letech 
frekventovaným pojmem. Tento 
program je finančním nástrojem Ev-
ropské unie k podpoře příhraniční 
spolupráce. Dotační období progra-
mu se však pomalu blíží k závěru. 
To ale neznamená, že by peníze 
z Evropské unie pro příhraniční spo-
lupráci v budoucnu nebyly.

Naopak, v rámci plánu Evropské 
územní spolupráce byl ustanoven 
program Cíl 3, z něhož může být 
v období 2007 - 2013 uvolněna část-
ka 1 881 600 000 Kč. Tyto finanční 
prostředky jsou určeny pro rozvoj 
společných rámcových podmínek 
daného území, na rozvoj hospodář-
ství a cestovního ruchu i na zlepšení 
životního prostředí v příhraničí.

Podmínky pro financování projek-
tů z Cíle 3 se však oproti minulým 
rokům změnily. Především těmto 

Semináø na radnici: Na pøíhranièní
spolupráci budou peníze z Cíle 3

změnám bude věnován seminář, 
který připravuje město Chomutov ve 
spolupráci se Společným technickým 
sekretariátem. Seminář se uskuteční 
6. března od 10 hodin na starobylé 
radnici a bude věnován také dalším 
informacím. Jeho účastníci se dozví 
o možnostech zaměření projektů, 
o zkušenostech z minulých let, ale 
také o novém způsobu financování. 
V úvodu semináře bude také zaháje-
na výstava projektů realizovaných 
v minulých letech, které mohou být 
inspirací pro frekventanty semináře 
i pro návštěvníky radnice. Výstava 
potrvá do konce března. Zájemci 
o informace pro financování vlast-
ních záměrů na podporu příhra-
niční spolupráce se mohou přihlásit 
elektronicky na e-mailové adrese 
krajinazmeny@chomutov-mesto.cz. 
                                                              (zd) 

BytyByty
Koupím byt 3+1 Koupím byt 3+1 s balkonem (příp. 

4+1) v osobním vlastnictví v Horní 
Vsi. Tel. 721 284 413, volat po 16. ho-
dině.

Dlouhodobě pronajmu byt 2+1 Dlouhodobě pronajmu byt 2+1 
v Chomutově poblíž centra. Prosím 
pouze SMS, zavolám zpět. Tel. 604 
858 834.

Koupím byt v CV 3+1 Koupím byt v CV 3+1 s balkonem 
po rekonstrukci. Tel. 739 990 792.

Koupím byt 3+1 v Chomutově Koupím byt 3+1 v Chomutově i ve 
starší zástavbě. Platím hotově. Tel. 
604 802 031.

Prodám byt 1+1 Prodám byt 1+1 v os. vl. v Cho-
mutově, Bezručova ulice, 3. patro, 
výtah, sklep, špajz, cena dohodou. 
Tel. 724 052 540.

Pronajmu garsonku v CV Pronajmu garsonku v CV 25 m2, 
cca 3 800 Kč včetně energií, třímě-
síční kauce. Tel. 732 281 001.

Prodám družstevní byt 2+1 Prodám družstevní byt 2+1 velký, 
plastová okna. V Chomutově, Kost-
nická. Cena dohodou. Tel. 776 860 
995, 774 860 994.

Pronajmu byty 2+1 a 1+1 Pronajmu byty 2+1 a 1+1 slušným li-
dem, do dvou osob. Tel. 723 798 475.

Koupím byt v Chomutově nebo Koupím byt v Chomutově nebo 
Jirkově.Jirkově. Platba v hotovosti. Tel. 731 
156 600.

Lékařka koupí byt v centru města Lékařka koupí byt v centru města 
až po Horní Ves – 3+1 v osobním 
vlastnictví. Tel 606 368 622.  

Koupím byt 2+1 Koupím byt 2+1 i menší. Prosím 
nabídněte, zaplatím hotově. Nejsem 
realitka. Tel. 604 737 990.

ProdejProdej
Prodám Škoda Felicia 1,3Prodám Škoda Felicia 1,3, pětidve-

řová, koroze podběhy, rok výroby 

1995, centrál, zamykání řad. páky, 
spolehlivá. Nebouraná, 29 500 Kč. 
Tel. 603 763 471.

Prodám garáž v ChomutověProdám garáž v Chomutově, ve 
vlastnictví, ulice V Alejích u čerpací 
stanice ÖMV, elektřina. Tel. 603 235 
400. 

Prodám kuch. linku Prodám kuch. linku dřev. 2 metry, 
500 Kč a mrazák 4 zás. 200 Kč. Tel. 
731 728 176.

Prodám elektromotoryProdám elektromotory, nové neje-
té 380 V, 1,5 kW, 1,41 ot., oba patko-
vé, ceny 1 300 a 1 700 Kč. Dohoda 
možná. Tel. 474 620 084.

Prodám 12 ks soustružnických Prodám 12 ks soustružnických 
nožů + kolečko. nožů + kolečko. Cena 500 Kč. Prodám 
dveře pravé 2/3 prosklené, š. 80 cm, 
cena 100 Kč. Tel. 474 620 084.

Prodám garážProdám garáž, družstevní, za Povo-
dím Ohře. Spěchá. Tel. 724 214 199.

RůznéRůzné
Pronajmu chatu na SvahovéPronajmu chatu na Svahové, ví-

kendové i týdenní pobyty. Tel. 603 
183 862.

Sešlost zaměstnanců 13. MŠ + jeslí Sešlost zaměstnanců 13. MŠ + jeslí 
ul. Palackého se uskuteční 12. 2. od 
16 hodin v MŠ. Vstupné = malé ob-
čerstvení. Tel. 775 123 880.

Kdo daruje starý, ale funkční Kdo daruje starý, ale funkční 
hluboký kočár hluboký kočár na chatu? Odvoz za-
jistím. Tel. 602 164 275.

OZNÁM EN Í O VYH LÁŠEN Í VÝBĚROVÉHO Ř ÍZEN Í
M ag i strát města C ho m utova

ta jem n í k M M C H v yh laš u je pod l e ust .  § 7 záko na č. 312/ 20 02 S b. 
v ýběrové ř ízen í na o bsazen í p racovn í ho m ísta 

sociální pracovník  na odboru sociálních věcí a zdravotnictví
s místem  výkonu práce na Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov.

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

která je cizím státním příslušníkem a má v České republice trvalý pobyt, 
• dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, 
• ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stano-

vené zvláštními právními předpisy. 

Další požadavky:
• Vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání se zaměřením na sociální práci . 

Výhodou :
• Praxe v oblasti sociální práce, 
• zvláštní odborná způsobilost k výkonu státní správy v oblasti sociálně právní ochrany 

dětí (SPOD), 
• znalost zákonů z oblasti : zákon o SPOD, zákon o rodině, občansko-právní předpisy, 

trestní předpisy, zákon o přestupcích, zákon o soudnictví ve věcech mládeže, znalost 
správního řádu, 

• aktivní znalost práce na PC ( MS Office, Windows, Excel, Internet) , 
• flexibil ita, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování , 
• zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení , 
• řidičský průkaz skupiny B.  

Písemná přihláška musí obsahovat :
• Jméno, pří jmení a titul uchazeče, 
• datum a místo narození , státní příslušnost, 
• místo trvalého pobytu, 
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-l i o cizího 

státního příslušníka, 
• datum a podpis zájemce. 

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

nosti , 
• ověřená kopie nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 
• ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání , 
• případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost. 

Platové zařazení :  
9 pl . třída podle nař. vlády č. 564/2006 Sb. , o platových poměrech zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě.

Předpokládaný nástup :  dle dohody

Písem né p ř i h láš ky s uvedeným i do klady v zal epené a označené o bálce 
„ N eotví rat - v ýbě rové říze n í - soc iá l n í p racovn í k - OSVaZ “  zaš lete 
do 1 6. ú no ra 2007  na ad res u M ag istrát města C ho m utova , kancelář ta jem n í ka , 
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov nebo doručte osobně v téže lhůtě do podatelny 
M ag istrátu města C ho m utova , Zbo rovs ká 46 02, 4 30 28 C ho m utov.
 
Navštivte naše internetové stránky www.chomutov-mesto.cz

Statutární město Chomutov pravidelně vydává Statutární město Chomutov pravidelně vydává 
měsíční kalendář kulturních, společenských a spor-měsíční kalendář kulturních, společenských a spor-
tovních akcí na území města. tovních akcí na území města. Zájemci o propagaci 
své akce v tomto kalendáři mohou vždy do 15. dne 
v měsíci předat informace o akci na následující měsíc 
na historické radnici Silvii Škubové (kancelář č. 29) 
nebo poštou na adresu: Statutární město Chomutov 

- Odbor kancelář primátorky, k rukám Silvie Škubové, Zborovská 
4602, 430 28 Chomutov, případně elektronicky na s.skubova@cho-
mutov-mesto.cz. Podmínkou je uvedení názvu akce (stručný po-
pis), datum, hodina a místo konání a také telefonický kontakt na 
organizátory.  (r)
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Poskytování bytů dle varianty  C
D ne 13 . 3 .  20 07 v 1 5 .0 0 hod i n se koná v zasedací m ístnost i  č .  1 8 v p ř ízem í budov y M ag istrátu města C hom utova , 

Zborovs ká 46 02, veřej né v ýběrové ř ízen í by tů na opravu na vlastn í náklady .

BYTY NA SVÉPOMOC  - oprava bytu na vlastní 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 č p. + č. by tu Vel i kost Vy vo lávac í cena N á klady na op ravu

28 . ř í j na 3651 / 2 1 + 2  14 .424, - Kč 242.70 0, - Kč

K . Světl é 3 624/ 6 1 + 2  1 2 . 825 , - Kč 222.1 0 0, - Kč

V. N ezvala 4673/ 5 1 + 3  1 5 . 672, - Kč 1 32 . 0 0 0 , - Kč

Palackého 39 94/1 1 + 2  12 . 30 6 , - Kč 173 .0 0 0, - Kč

Beethovenova 3888/ 8 1 + 2  11 .121 , - Kč 131 .0 0 0, - Kč

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

Seifertova 41 6 0/48 0 +1     4 . 230, - Kč 14 3 . 50 0, - Kč

Bezručova 41 9 9/ 20 1 + 3   1 6 .140, - Kč 1 9 9. 20 0, - Kč

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

S kal ková 5201 /11 1 + 2  20.0 0 0, - Kč   78 .050, - Kč

B řezenecká 4 4 57/ 23 1 +1  13 .7 75 , - Kč   76 .680, - Kč

Zah rad n í 51 95/13 1 + 2  14 .70 0, - Kč 1 04 . 20 0, - Kč

Kamen ná 51 0 6/1 6 1 + 2  23 . 9 0 0, - Kč   76 .61 0, - Kč

Pro h l í d ky n a b í ze nýc h by t ů u mož n í uved e né d o movn í s p ráv y.
Reg istrace zájemců o byt na svépomoc se koná d ne 13 . 3 . 2007 v době od  13 .00 hod . do 15 .00 hod .  v kance -
láři  OS M M , 2 . patro, č.  dv. 233
Zájemci o získání bytu formou veřejného výběrového řízení jsou povinni , vedle povinností uvedených v čl . 6 
„Pravidel pro přidělování bytu v majetku města Chomutova“, při registraci předložit platný občanský průkaz 
a potvrzení peněžního ústavu o zaplacení dražební j istoty ve výši 10% vyvolávací ceny bytu.
Číslo účtu -  6015 - 626441/0100 (uvedení pomlčky  NUTNÉ ! ) , variabilní symbol – 22221303, specifický symbol 
– rodné číslo

OZNÁM EN Í O VYH LÁŠEN Í VÝBĚROVÉHO Ř ÍZEN Í
M ag i strát města C ho m utova

ta jem n í k M M C H v yh laš u je pod le ust .  § 7 záko na č. 312/ 20 02 S b. 
v ýběrové ř ízen í na o bsazen í p racovn í ho m ísta 

úředník na odboru  investic a úřadu územního plánování  I I I .
s místem výkonu práce Statutární město Chomutov.

Před po klady p ro vzn i k p racovn í ho po mě ru : 
• Fyzická oso ba , která je státn í m o bčanem Čes ké rep u b l i ky, p ř í pad ně f yzická 

oso ba , která je c iz í m státn í m p ř ís l u š n í kem a má v Čes ké rep u b l ice tr valý po by t , 
• dosáh la věku 1 8 let ,  je zp ů so b i lá k p rávn í m ú ko n ů m , je bezú ho n ná ,
• ovládá jed nací jazyk a s p l ň u je dal š í p řed po klady p ro v ýko n s p rávn ích č i n nost í  

stanovené zvláštn í m i p rávn í m i p řed p isy.

Da l š í požadavky :
• Auto rizovaný arch itekt ,  kterém u byla uděl ena autorizace p ro o bo r územ n í 

p lánován í ,  nebo bez s pecif i kace o bo ru , nebo
• v yso koš ko ls ké vzdělán í uznané p ro auto rizaci v o bo ru územ n í p lánován í a 

nej méně 3 ro ky p ra xe p ř i v ýko n u územ ně p lánovací č i n nost i  ve veřej né s p rávě, 
nebo

• v yso koš ko ls ké vzdělán í p ř í b uzného o bo ru , uznaného p ro auto rizaci v o bo ru  
územ n í p lánován í nebo v yso koš ko ls ké vzdělán í se staveb n í m zaměřen í m a 
nej méně 3 ro ky p ra xe p ř i  v ýko n u územ ně p lánovací č i n nost i  ve veřej né s p rávě, 
nebo

• ú řed n í k , kter ý v yko nával ke d n i 1 .  1 .  20 07 územ ně p lánovací č i n nost na m i n is -
terst vu , krajs kém ú řad u nebo o becn í m ú řad u a má zvláštn í od bo rnou zp ů so b i -
lost p ro územ n í p lánován í v ydanou p řed 1 .  1 .  20 07.

Výhodou :
• Pra xe p ř i v ýko n u územ ně p lánovací č i n nost i  ve veřej né s p rávě p ro územ n í 

p lánován í ,
• znalost záko na č. 1 83/ 20 0 6 S b.  o územ n í m p lánován í a staveb n í m řád u ,
• zvláštn í od bo rná zp ů so b i lost v územ n í m p lánován í ,
• akt ivn í znalost p ráce na PC ( M S Off ice, Wi ndows , E xcel ,  I nternet) ,
• f lexi b i l i ta ,  scho p nost p racovat v zátěžov ých s ituacích , samostatnost v rozho -

dován í ,
• zod pověd nost ,  v yso ké p racovn í nasazen í ,
• ř id ičs ký p rů kaz s ku p i ny B .

Pí se m ná při h lá š ka m u s í o bsa hovat :
• J méno, p ř í j men í a t i tu l  uchazeče,
• datu m a m ísto narozen í ,  státn í p ř ís l u š nost ,
• m ísto tr valého po by tu ,
• č ís lo o bčans kého p rů kazu nebo č ís lo do klad u o povo l en í k po by tu , jde - l i  

o c iz í ho státn í ho př ís l u š n í ka ,
• datu m a pod p is zájemce.

Výčet požadova nýc h do klad ů k při h lá šce : 
• Profes n í ž ivoto p is zaměřený na p rů běh dosavad n í p ra xe, od bo rné znalost i  

a doved nosti ,
• ověřená ko p ie nebo o rig i nál v ýp is u z evidence rejstř í ku trestů ne starš í než 

3 měs íce, 
• ověřená ko p ie o nejv yš š í m dosa ženém vzdělán í ,
• p ř í pad ně dal š í  do klady p ro kazu j íc í  od bo rnou vzdělanost .

Platové za řaze n í :
• 9. p l .  tř ída pod le nař.  v lády č. 564/ 20 0 6 S b. ,  o p latov ých po měrech zaměstnan -

ců ve veřej ných s l užbách a s p rávě.

Před po kláda ný ná stu p :   d le do hody

Písem né p ř i h láš ky s uvedeným i do klady v zalepené a označené o bálce 
„ N eotví rat - v ýbě rové říze n í - ú řed n í k O I a Ú Ú P I I I .“  zaš lete do 23 . ú no ra 2007  
na ad res u M ag istrát města C hom utova , kancelář ta jem n í ka , Zbo rovs ká 46 02, 
4 30 28 C ho m utov nebo do ručte oso b ně v téže l h ůtě do podatel ny M ag istrátu 
města C ho m utova , Zbo rovs ká 46 02, 4 30 28 C ho m utov.

Nesledujeme bezdlužnost u úřadů,
ani bankovní registry.

Volejte: 728 652 419
e-mail:  mb.korunky@seznam.cz

PŘIJMEME OBCHODNÍ ZÁSTUPCE!

ŠIROKÁ NABÍDKA:
NEBANKOVNÍ PŮJČKY,

HYPOTÉKY, SMĚNKY
- pro zaměstnance, OSVČ,
důchodce i ženy na MD!

PEVNÁ STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ 
NA OBJEMNÝ ODPAD 2007

ul. Škroupova 3257, M. Pujmanové 4016, Heyrovského 4844, Sokolská
 15. 1. – 19. 1. 9. 7. – 13. 7.
 12. 2. – 16. 2. 6. 8. – 10. 8.
 12. 3. – 16. 3. 3. 9. – 7. 9.
 10. 4. – 13. 4. 1. 10. – 5. 10.
 7. 5. – 11. 5. 29. 10. – 2. 11.
 4. 6. – 8. 6. 26. 11. – 30. 11.

ul. V.Nezvala 1093, Bělohorská 3446, Lipská 2261
 22. 1. – 26. 1. 16. 7. – 20. 7.
 19. 2. – 23. 2. 13. 8. – 17. 8.
 19. 3. – 23. 3. 19. 9. – 14. 9.
 16. 4. – 20. 4. 8. 10. – 12. 10.
 14. 5. – 18. 5. 5. 11. – 9. 11.
 16. 11. – 15. 6. 3. 12. – 7. 12.

ul. Březenecká 4750, 17. listopadu, Kamenná 5110, Kamenný vrch 5286
 29. 1. – 2. 2. 23. 7. – 3. 8.
 26. 2. – 2. 3. 20. 8. – 24. 8.
 26. 3. – 30. 3. 17. 9. – 21. 9.
 23. 4. – 27. 4. 15. 10. – 19. 10.
 21. 5. – 25. 5. 12. 11. – 16. 11.
 18. 6. – 22. 6.

ul. Skalková 5284, Výletní 5264, Jirkovská 5360, Písečná 5034
 5. 2. – 9. 2. 30. 7. – 3. 8.
 5. 3. – 9. 3. 27. 8. – 31. 8.
 2. 4. – 6. 4. 24. 9. – 27. 9.
 30. 4. – 4. 5. 22. 10. – 26. 10.
 28. 5. – 1. 6. 19. 11. – 23. 11. 
 25. 6. – 29. 6.

Pozn.: Ve dnech 15. 1. – 7. 12. 2007 budou dle uvedených termínů v lokalitě 
města Chomutova přistaveny kontejnery na 15 stanovištích.

Odborové sdružení Čech, Mo-Odborové sdružení Čech, Mo-
ravy a Slezska, MO Chomutov ravy a Slezska, MO Chomutov or-
ganizuje o jarních prázdninách 
v termínu 10. až 17. března 2007 
ozdravný pobyt pro děti ozdravný pobyt pro děti ve svém 
zařízení ve Vlkově u Rakovníkave Vlkově u Rakovníka. 
Cena poukazu je 1 100 Kč.

Informace a přihlášky jsou k 
dispozici v kanceláři OS ČMS v 
Mostecké 39, 1. poschodí, a to 
každé pondělí od 10 do 12 a od 
14 do 16 hodin, na telefonním 
čísle 728 621 653 nepřetržitě. (r)
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Taneční škola Stardance slaví 
v těchto dnech patnáct let existence. 
Za tu dobu se stala pojmem nejen 
v tanečním sportu, ale i ve městě 
Chomutově. Vždy mu dělala dobré 
jméno po České republice i po celé 
Evropě, odkud do svého sídla v Hav-
líčkově ulici pravidelně vozí medai-
le. Na různé úrovni tancovat se tu 
naučilo prý téměř pět tisíc děvčat 
a chlapců z Chomutovska.

Pár údajů z historiePár údajů z historie
Školu založil taneční mistr Josef 

Zelenka, bývalý reprezentant, dr-
žitel nejvyšší výkonnostní třídy M, 
současný místopředseda Ústecké di-
vize ČSTS a mezinárodní rozhodčí. 
V únoru 1992, tehdy ještě v pro-
storách SKKS na Palackého ulici, 
nastoupili první žáci do jeho školy. 
„Tenkrát jsme spolu s Košicemi byly 
jedinými tanečními školami v re-
publice,“ konstatuje Josef Zelenka. 
„Přišli jsme s novou filozofií. Před 
revolucí se učila tančit mládež po 
patnáctém roce věku, zatímco my 
jsme začali pracovat s dětmi od čtyř 
let. A zjistili jsme, že je to dobře.“

Stardance začala vyučovat ve 
všech běžných tanečních oborech, 
kromě standardního a latinsko-
amerického i lidový tanec, balet, 
discodance, jazzdance. Přicházely 
úspěchy, první medaile i cesty na 
zahraniční soutěže. V roce 1999 
měla Česká republiky díky chomu-
tovské Stardance první mistry světa 
v discodance. Navázána byla dodnes 
fungující spolupráce se svazem 
a kluby v Sasku.

Tanec masovou zábavouTanec masovou zábavou
Škola se rozrůstala, časem přibyly 

pobočky v Klášterci nad Ohří a Břez-
ně. Jednu chvíli tak měla Stardance 
800 členů! „Tenkrát ještě nebylo to-
lik lákadel, proto k nám děti takhle 
houfně chodily tancovat,“ komen-
tuje tehdejší rekordní počty Josef 
Zelenka. To už taneční školu vedla 
jeho manželka Milada Zelenková, 
vynikající pedagožka, zatímco ta-
neční mistr vytvořil v rámci školy 
Sportovní taneční klub Stardance, 
se kterým se věnuje soutěžnímu 
společenskému tanci. „V rámci školy 
byl společenský tanec velmi silný 

Výstavba nového zimního stadi-
onu se stále řeší u jednacích stolů, 
nicméně první pracovní činnost lze 
zaznamenat už i přímo v areálu bý-
valých kasáren na Zadních Vinohra-
dech. V uplynulých dnech tam najely 
dvě vrtné soupravy jedné z chomu-
tovských firem, aby zkušebními vrty 
odebraly vzorky potřebné ke zjištění 
hladiny spodní vody, míry případné-
ho znečištění a vůbec geologických 
poměrů v lokalitě, podle nichž se 
stanoví podmínky zakládání této 
mimořádně velké stavby.

Další procesy probíhají v adminis-
trativní rovině a na starosti je má 
Odbor investic a úřadu územního 
plánování Magistrátu města Chomu-
tova. „Vyžádali jsme si upravenou 
projektovou dokumentaci a v závě-
ru loňského roku jsme podali žádost 
na stavební úřad o vydání územního 
rozhodnutí. Dále připravujeme pod-
klady pro žádost o demoliční výměr. 
Souběžně pokračuje zjišťovací říze-
ní vlivů stavby na životní prostředí,“ 
vyjmenoval momentálně probíhající 
přípravné procesy vedoucí odboru 
Petr Chytra.

Nový zimní stadion by měl být 
podle současných plánů hotov do 
konce roku 2008. Celá stavba, jak 
je patrné z obrázku, bude v konečné 
fázi sestávat ze tří bloků – vlastní-
ho stadionu s hledištěm pro pět tisíc 
diváků, šatnovacího bloku a trénin-
kové ledové plochy. Stávající zimní 
stadion bude zbourán až poté, co 
bude zprovozněn nový. Na uvolněné 
ploše vyroste obchodní dům společ-
nosti Spar.                                         (sk) 

Pøípravné práce k výstavbì stadionu pokraèují

V sobotu 24. února proběhne 
tradiční sokolská slavnost, šibřinky. 
V Chomutově ji sokolové poprvé 
uspořádali v roce 1905, dva roky po 
založení zdejší organizace. Myšlen-
ka prvního starosty Sokola Jindři-
cha Fűgnera, aby Tyršovu cvičební 
činnost doplňovalo pěstování spole-
čenského života, tak stále žije. Slovo 
šibřinky je odvozeno od staročeské-
ho slovesa šibřiti, což znamenalo 
dělat žertovné kousky.

Jaké byly první sokolské šibřinky 
v Chomutově? Ze zápisu z roku 1905 
se dozvídáme: „Vydařily se! O vese-
lou náladu se postarali cvičící bratři, 
kteří si nechali na vlastní náklady 
ušít pěkné bílo-červené oblečení 
a vysoké čepice. V tomhle šaščím 
oděvu dělali všechny možné přeme-
ty, skoky, šprýmy.“ O dva roky pozdě-
ji, v roce 1907 se o šibřinkách psalo, 
že „sál byl vyzdoben chvojím, gir-
landami, červenobílými kokardami. 
Mnozí členové jednoty se předvedli 
v krojích šohajů a ženy si pořídily 
selské kroje. Účastníkům šibřinek 
vyhrávala hudba z Kladna. Třebaže 
v ten den bylo nepříznivé počasí, byl 
silný vítr a sníh, přišly proudy lidí 
v maskách různých typů. Návštěva 
byla prostě ohromná. Prodávaly se 
květiny a různé maškarní předměty. 
Největší pozornost na sebe upoutalo 
předvedení Národní Besedy cvičenci 
a cvičenkami, kteří vystoupili v pra-
vých českých krojích. Konec byl 
v 9 hodin ráno.“

Ani letošní šibřinky se nechtějí od 
těch tradičních odlišovat. Maškarní 
veselice se v novodobé sokolské 
historii po roce 1990 pořádá již 
podeváté. Začátek je stanoven na 20 
hodin, na taneční veselici bude vy-
hrávat Malá muzika pana Vávry.

Šibøinky chtìjí být maškarní
veselicí nejen pro sokoly

Večerní zábavě budou předcházet 
odpolední šibřinky určené dětem, 
které proběhnou od 15 hodin. Název 
Cirkus v cirkuse slibuje dobrou zá-
bavu. V sále sokolovny bude připra-
veno soutěžení i tanec a pořadatelé 
rádi přivítají kamarádky a kamarády 
sokolů z nesokolských řad. (jhm/lm) 

Vrtnou soupravu obsluhují Miroslav Kubů a Ondřej Potančo.             (foto: sk)

Taneèní škola se na veøejnosti prezentuje èasto, proslulé jsou akademie ve sportovní hale èi soutìže ve spoleèenském tanci v mìstském divadle

Stardance uèí Chomutováky tanèit rovných patnáct let
obor. Počtem členů jsme byli čtvr-
tým největším klubem v republice, 
v jeden čas jsme evidovali osmdesát 
párů. Některé dosáhly až na zisk 
mezinárodní třídy,“ zdůrazňuje Jo-
sef Zelenka.

V současnosti už tancování v Cho-
mutově není tak masovým jevem. 
„Tancování ve vrcholové podobě 
je drahou záležitostí. Jen boty na 
společenský tanec stojí dva tisíce, 
a to jsou potřeba dvoje nebo troje 
na sezonu,“ uvádí Josef Zelenka. 
Milada Zelenková přidává další 
důvod: „Dnešní mladá generace je 
jiná. Všechno můžou, úspěch by 
rádi dostali zadarmo. A tancování 
na špičkové úrovni je dřina.“

Systém fungování školySystém fungování školy
Ovšem zájemci o tanec si mohou 

vybrat volnější výuku v některé ze 
tříd, kde se naučí základy všech 
tanců. „Hlásí se nám poměrně dost 
dospělých, kteří se potřebují spole-
čenské tance naučit nebo si je aspoň 
oživit. Chodí sem i slečny nebo mla-
dé ženy, které si chtějí tancováním 
zpevnit postavu,“ představuje roz-
sah klientely Milada Zelenková. Děti, 
které mají zájem tancovat závodně, 
se po absolvování základní výuky 
podle přání a vloh specializují na 
jednu z disciplín – discodance, hip 
hop, r´n´b, showdance, streetdance, 
společenské tance nebo mažoret-
kový sport, který je největší pý-
chou taneční školy. Na evropských 
šam pio nátech, které jsou v této 
disciplíně nejvyšší soutěží, vybo-
jovaly chomutovské mažoretky 
už přibližně pěta dvacet zlatých 
medailí. Trofejí ze všech možných 
soutěží je už tolik, že na ně nestačí 
ani „stěna slávy“. „Jednou se ozvala 
rána jako z děla a stěna ležela na 
zemi,“ vzpomíná Milada Zelenková, 
teď už s úsměvem. „Nechali jsme ji 
hned opravit a důkladně přišroubo-
vat většími vruty.“

Chomutov mekkou tanceChomutov mekkou tance
Milníkem v historii TŠ Stardance 

byl rok 2000, kdy se osamostatnila 
talentovaná trenérka Eva Vlková, 
založila Dětské vrcholové taneční 
centrum Beethoven D. C. a s ní 
odešla polovina tanečníků. Od té 

doby ve městě působí dvě špičkové 
taneční školy. To Chomutov pasuje 
do role mekky tancování, což také 
symbolizuje socha tanečnice před 
městským divadlem.

Město si kulturních hodnot, které 
obě taneční školy vytvářejí, váží 

a podporuje je. „Ač na radnici byli 
různí lidé, všichni nám přáli a my 
jsme díky nim měli ve městě obrov-
skou podporu. A nemuselo jít vždy 
jen o peníze, společenské uznání je 
pro nás také velmi důležité,“ říká 
Josef Zelenka. Jiné je to s odezvou 

u veřejnosti. „Diváci v Chomutově 
jsou tak trochu rozmazlení, jinde jsou 
reakce bouřlivější. Teď jsme třeba byli 
v Lubenci, tam naše děvčata pomalu 
nosili na rukou,“ popisuje Milada Ze-
lenková. „Velmi žádaní jsme ve Fran-
cii, která je kolébkou mažoretkového 
sportu. Každoročně nás zvou tak na 
dvacet akcí, my si ale z finančních 
důvodů můžeme vybrat jen jednu.“

Stardance a Star DanceStardance a Star Dance
Chomutováci mohou vídat umění 

tanečníků ze Stardance často,  téměř 
na každé významnější společenské 
akci. Proslulé jsou akademie ve 
sportovní hale, soutěže Velká cena 
Chomutova a Pohár Euroregionu 
Krušnohoří. Naposledy se Stardance 
tleskalo před Vánocemi při vystou-
peních na umělé ledové ploše na 
náměstí 1. máje. V zimním období 
se s jejich prací lze setkat na ple-
sech. „Spousta lidí si plesy vybírá 
podle toho, jestli na nich děláme 
choreografii předtančení. Z toho 
mám radost,“ říká Jana, 23letá dcera 
manželů Zelenkových. Bývalá výbor-
ná tanečnice, absolventka FTVS, se 
v posledních letech věnuje trénování 
dětí v oborech showdance a street-
dance. „Když mi bylo šestnáct, odešla 
ze Stardance Eva Vlková a já jsem ji 
musela v trénování nahradit. Sestavi-
la jsem čtyři choreografie a vyhrála 
s nimi mistrovství republiky. Dnes už 
běžně porážím trenérky, ke kterým 
jsem jako malá vzhlížela,“ usmívá 
se Jana Zelenková. Její matka Milada 
na dceru prozrazuje: „Má výjimečný 
dar v tom, že když slyší hudbu, hned 
k ní vidí pohyb. Dělá mi radost. Jed-
nou celou taneční školu převezme.“

Taneční škola Stardance Cho-
mutov je značkou respektovanou 
v tanečním sportu po celé republi-
ce. O ni a o tancování všeobecně se 
v posledních týdnech zvedá zájem 
v souvislosti s populární soutěží 
v České televizi, která má hodně 
podobný název – Star Dance.      (sk)

Formace Tygřice pod vedením Jany Zelenkové.            (foto: archiv Stardance)

Formace Sportovního tanečního klubu.                           (foto: archiv Stardance)


