
Vážení spoluob-
čané, letošní zima 
se, jak se zdá, po-
malu chýlí ke konci, 
ale my jsme si letos 
mnoho sněhu ani 
neužili. Je to trochu 
škoda, protože mám 
ráda zasněžené 

parky a ulice a takovou tu mrazivou 
atmosféru, kdy sníh křupe pod no-
hama a ze střech visí rampouchy. Na 
druhou stranu jsme zase asi všichni 
ušetřili za topení a silničáři za sůl, 
takže snad ta podivně mírná zima 
má i svoje výhody. Jenže to proměn-
livé počasí zase přináší chřipky, 
a taková chřipka člověka taky pěkně 
otráví. Nevzpomínám si na podob-
nou zimu - chvíli podzimní plís-
kanice, pak se zase jarní sluníčko 
opíralo do kaluží, mezi tím napadne 
něco sněhu, aby vzápětí roztál… 
Myslím, že už toho bylo dost a mělo 
by už co nejdřív začít jaro. Vím, že 
je ještě únor, ale právě letos jsme 
se mohli přesvědčit, že počasí na 
kalendář moc nedbá. A tak nevidím 
důvod, proč by ta letošní zima-nezi-
ma nemohla odejít o něco dřív, když 
už stejně za moc nestála. A pevně 
doufám, že jaro bude povedenější 
než zima. Vždyť přece sluníčko na-
konec přijde vždycky. Nedávno jsem 
dostala krásný dárek: růži, která 
vykvetla venku na zahrádce. Květi-
na mě, asi jako každou ženu, sice 
vždycky potěší, ale právě v té chvíli 
mě napadlo i něco jiného. Je to sice 
zvláštnost, dostat v únoru zahradní 
růži, ale přece jen to jaksi není ono. 
A tak si říkám, a věřím, že nejsem 
jediná: už aby bylo jaro, doba, kdy 
kytky kvetou, protože je jejich čas 
a ne kvůli rozmarům počasí. Přeji 
vám hezké dny plné sluníčka. Vaše 
Ivana Řápková

č. 4

Změny v jízdních řádech měst-
ské hromadné dopravy, které od 
loňského prosince zavedl Doprav-
ní podnik měst Chomutov a Jirko-
va, a. s., vyvolaly řadu negativních 
ohlasů. Jak zdůrazňuje předseda 
představenstva společnosti, ná-
městek  primátorky Chomutova 
Jan Řehák, nastoupená koncepce 
ve strategii provozování MHD 
je správná, protože mimo jiné 
klesla energetická náročnost při 
provozování trolejbusové sítě. 
Je ale třeba pružně odstraňovat 
nedostatky, které se při jejím pro-
sazování objevují, zejména v době 
dopravních špiček.

„Dopravní podnik získal dotaci 
na nákup nízkopodlažních trolej-
busů na základě projektu zhuštění 
intervalů na páteřní trase, od cho-
mutovské nemocnice přes sídliště 
Březenecká, Kamenná a Písečná na 
jirkovské autobusové nádraží,“ vy-
světluje Řehák a dodává, že jedním 
z cílů projektu bylo zavést taktový 
jízdní řád, aby cestující veřejnost 
mohla počítat s tím, že na této tra-
se bude jezdit trolejbus pravidelně, 
v dvacetiminutovém intervalu. „Také 
jsme chtěli vyjít vstříc lékařům na 
poliklinice. Každý ví, jak je proble-
matické u tohoto zdravotnického 
zařízení zaparkovat. Naším zámě-

Slovo primátorky

rem bylo zajistit, aby se občané 
našeho města i sousedního Jir-
kova mohli dostat na polikliniku 
každých dvacet minut.“

Dotace byla účelová, a tak linka 
číslo 33 byla obsazena novými 
trolejbusy, které jsou však oproti 
předchozím malé, takže v dobách 
dopravní špičky byly obsazeny už 
na prvních zastávkách. „Cestující 
to kritizovali, stejně jako to, že 
odklonění linky číslo dvacet do 
Čelakovského ulice zhoršilo do-
pravní spojení obyvatel ze sídliště 
Zahradní do centra města.“ uvedl 
dále J. Řehák. „Dopravní podnik na 
tyto oprávněné připomínky zare-
agoval, linku číslo dvacet dva po-
sílil šestnácti párovými spoji a ve 
špičce zkapacitnil i páteřní trasu.“ 
Linku 33 tak nyní podjíždějí „dlou-
hé“ trolejbusy vyjíždějící z Písečné 
a odlehčují jí tím, že nabírají cestu-
jící na zastávkách chomutovských 
sídlišť. „Další úpravy jízdních řádů 
byly reakcí na stížnosti cestujících, 
že mají problémy se dostat včas 
do zaměstnání, tam šlo o korekce 
v řádu minut,“ dodal náměstek 
primátorky.

DPChJ se chystá na další změ-
nu. Pokud získá dotaci, od příští-
ho roku by měl začít zavádět nový 
odbavovací systém. „I proto jsem 
vedení dopravního podniku po-
žádal, aby nový jízdní řád na rok 
2008 nechalo zpracovat speciali-
zovanou nezávislou firmou, zabý-
vající se návrhy dopravních tras. 
Ty by měly být rozloženy tak, aby 
efektivně pokryly všechny části 
Chomutova i Jirkova a aby byla 
zabezpečena doprava do okolních 
obcí,“ uzavřel Jan Řehák.          (lm)

Příští setkání s občany Příští setkání s občany 
proběhne proběhne 

22. února 2007 22. února 2007 od 16 hodin 
v místnosti č. 13 na radnici 

na náměstí 1. máje. 

Příští číslo CHN vyjde
7. března 20077. března 2007

www.chomutov-mesto.cz

Příští jízdní řády MHD zpracuje specializovaná firma

Městská policie bilancovala... /str. 2/ Rekonstrukce hřiště ZŠ na Zahradní.../str. 2/ Novinky plynoucí ze změny 
zákonů v sociální oblasti... /str. 4/ Jan Burian připomněl dederonky... /str. 5/  Králem sportovců Jiří Žák... /str. 6/  

TTT
PPPP

MASOPUST
24. 2. 2007

Průvod z PZOO a zábava v centru 
města pro zájemce: podmínkou 

vhodná maska zvířete, řemeslníka 
apod., plastová maska na obličej 

rozhodně ne! 

Sraz masek v 15.00 hodin, 
odchod z PZOO v 15.30, 

další zájemci se mohou k průvodu 
připojit v 16.30 na radnici 

na náměstí 1. máje.

Letos stejně jako v minulých 
letech vypisuje Statutární město 
Chomutov grantovou soutěž, v níž 
budou uchazeči usilovat celkem 
o osm procent z výnosů z provozo-
vaných výherních hracích automatů, 
což letos činí celkem 310 tisíc korun. 
Granty vypisuje město pro takové 
činnosti, které by rádo nějak podpo-
řilo a považuje je za prospěšné. Proto 
byly i letos vypsány granty pro pod-
poru prevence šikany a závislostí na 
chomutovských základních školách, 
na podporu zpřístupnění školních 
hřišť široké veřejnosti a dále granty, 
které mají podpořit nadané sportov-
ce, reprezentující naše město při vý-
znamných soutěžích. Žadatel o grant 
musí počítat s tím, že prostředky 
takto získané od města smějí činit 
maximálně padesát procent z celko-
vého rozpočtu činnosti či akce, na 
níž je grant žádán.

                     (Pokračování na str. 2)

Problematika péče o chrup bude 
do budoucna zřejmě stále palčivější. 
Stomatologové stárnou a těch, kteří 
přicházejí po nich, je stále méně.  

„Studium je finančně velmi nároč-
né. Na hrozící nedostatek zubních 
lékařů upozorňuje Česká stomatolo-
gická komora už deset let a přesto 
v současné době absolvuje každoroč-
ně jen asi dvacet procent stomatologů 
v porovnání se sedmdesátými léty 
minulého století,“ vysvětluje MUDr. 
Michal Kasl, člen rady města, zástup-
ce oblastní stomatologické komory ve 
sněmu ČSK a především chomutovský 
zubní lékař, a vzápětí nabízí řešení 
problému. „U nás dosud nikdo systé-
mově neřeší prevenci. A přitom stačí 
tak málo, naučit se mít zuby čisté, 
pak jim nehrozí žádné onemocnění. 
Opravdovou zubní prevenci můžou 
organizovat třeba i města či obce, 
a nejlépe je začít u předškolních 
dětí.“                 (Pokračování na str. 4)

Grantová politika města:
peníze do škol a sportu

Projekt na prevence 
kazivosti zubů u dětí

Zastávka MHD, Palackého ulice, všední den, krátce po půl třetí odpoledne. 
Čtyři minuty před linkou 33 jela třicítka, takže počet cestujících, kteří při-
stupují na této frekventované zastávce, není nijak dramatický.       (foto: lm)

Snaha vycházet klientům všestranně 
vstříc vedla Magistrát města Chomu-
tova k rozšíření počtu úředních dnů 
i prodloužení úředních hodin. Tato 
změna byla zavedena od loňského září 
s tím, že úřad bude monitorovat ohlas 
občanů. Sledování probíhalo do konce 
roku 2006 a letos v lednu bylo vyhod-
noceno. Závěry tohoto hodnocení ho-
voří jednoznačně: nabízená služba se 
setkala s minimálním ohlasem.

„Naší snahou je samozřejmě vycházet 
vstříc občanům, ale musíme brát do úva-
hy i jiná, ekonomická kritéria,“ vyjádřil 

Prodloužení úředních hodin občany neoslovilo
se na toto téma tajemník magistrátu 
Theodor Sojka. „Jestli v podzimních či 
zimních měsících jsou dvakrát v týdnu 
všichni úředníci v práci až do osmnácti 
hodin, například spotřeba elektrické 
energie není za tu dobu nezanedbatel-
ná. A pokud od sedmnácti hodin do 
konce pracovního dne přijde například 
na pracoviště na Zborovské ulici za svý-
mi záležitostmi pět občanů, provozní 
náklady zjevně převažují nad zájmem 
veřejnosti. Lidé jsou zkrátka zvyklí, že 
na úřadech je otevřeno do pěti, a později 
chodí opravdu minimálně.“

Jsou dokonce odbory, kam za sle-
dované období v prodloužené úřední 
době nepřišel ani jeden občan. Proto 
vedení města na základě vyhodnocení 
zvažuje, že vrátí úřední hodiny v pon-
dělí a středu opět do předchozí podoby, 
takže všechna pracoviště magistrátu 
budou v tyto dny končit v 17 hodin.

„Něco jiného je druhá změna, zave-
dení úředních dnů v úterý a čtvrtek,“ 
zdůraznil na závěr tajemník Sojka. „Ta 
by měla zůstat zachována s tím, že 
v tyto dny bude otevřeno do patnácti 
hodin.“                                                          (lm)

Půjčky do 40 tisíc

NEZAJÍMAJÍ NÁS
REGISTRY DLUŽNÍKŮ
Tel.: 731 868 222, 415 656 194

Jsme levnější než konkurence!

21. února 2007  ročník IX.   zdarma do každé domácnosti

Při zahájení provozu nechyběl předseda dozorčí rady MÚSS Pavel K. Markvart. Na 
vodním lůžku vychovatelka Martina Kalužná se svěřencem Davidem.     (foto: lm)

MÚSS má stimulační místnost

Další novinkou, která zpříjemní 
život obyvatelů Domova pro osoby 
se zdravotním postižením na Ka-
menné, se může pochlubit Městský 
ústav sociálních služeb Chomutov. 
Minulý čtvrtek tu byla slavnostně 
uvedena do provozu stimulační 
místnost.

Jak vysvětlila ředitelka MÚSS Ale-
na Tölgová, nová místnost slouží ke 
kombinací řady terapií k bazální sti-
mulaci mentálně postižených osob. 

„Jde o stimulaci základních smyslů 
– hmatu, zraku, čichu, sluchu,“ uved-
la. Základem místnosti je vodní lůž-
ko s vodou o teplotě plodové vody. 
Místnost sama je zahalena přítmím, 
v němž se po stěně míhají barevná 
světla, zní tu příjemná hudba, v jed-
nom rohu jsou desky s různě vrst-
veným povrchem, v dalším ošatky 
s přírodninami, na stěně zas polička 
s hudebními nástroji. 

                     (Pokračování na str. 4)
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Na fotografii křižovatka Bezručovy a Husovy ulice. Na snímku vpravo v po-
zadí DPS Merkur. Výhercem knihy Zmizelý Chomutov je Rudolf Strýhal. (lm)

Knihovna Střediska knihovnic-
kých a kulturních služeb sídlí ve 
středověké budově, která byla od 
sklonku 16. století vystavěna v pozd-
ně renesančním stylu přecházejícím 
v rané baroko jako jezuitský klášter. 
V roce 1775, dva roky po zrušení 
jezuitského řádu, byl klášter pře-
měněn na kasárny. Až od poslední 
čtvrtiny 20. století se budova stala 
stánkem kultury, knihovnou, která 
se transformovala podle společen-
ského vývoje do dnešní formy, kdy 
je součástí SKKS. 

Knihovna, rozdělená na oddělení 
pro dospělé, dětské a vědecké, má 
k dispozici kolem stovky tisíc titulů 
knih (společně s pobočkou na Bře-

zenecké). Dnes se už pochopitelně 
pod slovem knihovna neskrývá 
jen příležitost půjčit si knihu, ale 
široká škála dalších možností. Je tu 
studovna, hudební oddělení, inter-
netová kavárna a čítárna. Knihovna 
rovněž pořádá pravidelné kulturní 
akce a svůj význam má nesporně 
i snaha zaujmout ty nejmenší, aby 
si budoucí čtenáři a klienti knihov-
ny vytvářeli vztah k literatuře už od 
dětství. O to je prý trvalejší…

Ředitelka SKKS Marie Laurinová se 
zmínila rovněž o nabídce, kterou si 
člověk při vyslovení slova knihovna 
nevybaví ihned, ale do sortimentu 
knihovnických služeb rozhodně pa-
tří. „Naše knihovna odebírá kolem 

sto padesáti titulů časopisů. Snaží-
me se, aby nabídka korespondovala 
s přáními a připomínkami našich 
uživatelů,“ uvedla a doplnila, že 
nejširší sortiment novin a časopisů 
všech druhů a žánrů najdou zájem-
ci v čítárně a pak ve studovně, kde 
jsou především odborné časopisy 
a regionální tisk určený k archivaci. 
„Děti si zase ten svůj časopis vybe-
rou v dětském oddělení a milovníci 
hudby v hudebním oddělení. Samo-
zřejmostí je, že odebíráme výtisky 
všech našich velkých deníků, týde-
níků s celospolečenskou tématikou 
a regionální tisk.“

Co se týče čtenářského zájmu, 
velmi žádaným artiklem jsou časo-
pisy pro ženy, o bydlení, vaření, šití, 
pletení, zdravém životním stylu, 
sportu, módě a o dětech. Knihovna 
odebírá také spoustu periodik tech-
nického rázu.

„Kromě časopisů, které se nachá-
zejí ve studovně, si všechny ostatní 
můžete vypůjčit i domů,“ vzkazuje 
M. Laurinová zájemcům. „Musíte 
ovšem vlastnit platný čtenářský 
průkaz a výpůjčky do měsíce vrátit. 
Pravidlem je, že v knihovně zůstá-
vají pro prezenční studium vždy 
tři nejnovější čísla daného časopisu 
nebo novin.“ 

Je také řada lidí, kteří tráví svůj 
volný čas tím, že zajdou do čítár-
ny, půjčí si svoje oblíbené noviny, 
pak druhé, po nich časopis – a čas 
trávený při čtení rychle ubíhá. Jak 
ale zdůraznila Marie Laurinová zá-
věrem, rozhodně nejde o čas ztrace-
ný.                                 (text a foto: lm)

Představujeme zařízení organizací města: knihovna

Zmizelý Chomutov – poznáte?

Veřejné, správní a politické Veřejné, správní a politické 
událostiudálosti

3. února. 3. února. Otevřen v Chomutově Kul-
turní dům horníků dolu Jan Šverma 
v podloubí na náměstí. Na úpravu to-
hoto cenného domu odpracovali sami 
zaměstnanci dolu přes čtyři tisíce 
brigádnických hodin.

4. února. Řešila se bytová otázka. 4. února. Řešila se bytová otázka. 
Občan Josef B. bydlel v Chomutově 
Bělohorská 4 v bytě o kuchyni a třech 
pokojích, společně s ním žila man-
želka a dcera. V lednu se odstěhoval 
do Kladna, kde má byt v novostavbě. 
V bytě zůstala dcera, která se provda-
la za důstojníka čsl. armády V. a tam 
bydlí. Jelikož se jim zdá byt nadměr-
ný, podali si žádost o výměnu bytu 
s Václavem S., který má byt o dvou 
pokojích a je pět osob v rodině. Vý-
měna ale není možná, protože S. není 
v pořadníku o větší byt. 

Jan S., horník na dole Žižka, se 
nastěhoval bez dekretu a povolení 
do bytu v Šrobárově ulici 6 o jedné 
místnosti s předsíňkou, koupelnou 
a klosetem, Jsou sice tři osoby a měli 
velmi špatný byt, ale vystěhovat se 
musí zpět. 

Jarmila V., ošetřovatelka ze zdra-
votního střediska Válcoven, se na-
stěhovala bez povolení a dekretu do 
bytu o jedné místnosti v ulici štkpt 
Kouby. Zatím přespávala v zdravot-
ním středisku. Byla vyzvána, aby 
ihned byt opustila.

8. února. 8. února. Dána do činnosti agitač-
ní střediska. Jedno z nejčilejších je 
agitační středisko závodního klubu 
železničářů, kde je třicet čtyři agi-
tátorů.

11. února. 11. února. Na schůzi rady místního 
národního výboru usneseno, že se 
bude provádět kontrola u zeměděl-
ců, kteří nemají splněno  a prodávají 
mléko a vejce sousedům, jak se platí 
nájemné z parcel, zajistit provoz 
městské televise, kontrolu hudebních 
pořadů, zakázat prodej alkoholu při 
tanečních zábavách, zakročení proti 
neoprávněnému obsazení bytu.

13. února. 13. února. Z válcoven trub odeslán 
první vagon trubkových nosnic pro 
československý pavilon na světovou 
výstavu v Bruselu. Další odesílání se 
připravuje pro střešní konstrukci. 

18. února. 18. února. Zasedala rada místního 
národního výboru.  Je třeba udělat 
pořádek v odvozu popele a začít řád-
ně vybírat domovní daň a poplatek 
ze psů. 

18. února. 18. února. Začal pravidelně vysílat 
rozhlas po drátě. 

19. února. 19. února. Začala se budovat tržni-
ce, která bude stát v těsném soused-
ství náměstí 1. máje. Je to prostor, 
kde až dosud byly bouračky, ssutě 
a spousta nečistoty, která nijak ne-
krášlila střed města. K uskutečnění to-
hoto úkolu nám chybějí ještě závazky 
občanů k brigádnické pomoci. Úpravy 
si vyžádají 15 800 hodin. Další akcí, 
kterou jsme již projekčně připravili, 
je zřízení plynovodu v Alešově ulici 
a okolí. Práce zahájíme v nejbližší 
době a máme pro ně již dostatečný 
počet brigádnických závazků. 

V našem městě, snad jako všude 
jinde, je velký nedostatek bytů. 
Proto věnujeme velkou pozornost 
jejich výstavbě i údržbě. Již v prvním 
čtvrtletí se dokončí práce na výstav-
bě šestnácti bytů závodu Julia Fučíka 
u zimního stadionu, ve druhém čtvrt-
letí dostanou Válcovny trub dvacet 
bytů na Žižkově náměstí, Městský ná-
rodní výbor dostane osm bytů v ulici 
Vršovců a Severočeský hnědouhelný 
revír převezme šedesát bytů v síd-
lišti na Kadaňské ulici. Úplné opravy 
se dočká letos i druhá osmiletka na 
Husově ulici, svépomocí rodičů roz-
šíříme šatny na třetí osmiletce Na 
Příkopech a hříště u čtvrté osmiletky 
na Kadaňské ulici.

25. února. 25. února. Zasedala rada místního 
národního výboru, která se zabýva-
la stížnostmi a náměty pracujících. 
Špatné opravy budíků a hodinek, brý-
lí, rozbité okapy na domech, ucpaná 
kanalisace, rozbité střechy, chování 
slepic a husí v bytech, cikáni pálí plo-
ty, vše vesměs na majetku Domovních 
správ.                  (Pokračování na str. 4)

Listování kronikou města – únor 1957

(Dokončení ze str. 1)
Musí být splněna i další pravidla, 

a proto je nutné, aby si každý 
uchazeč dobře prostudoval Zásady 
pro poskytování dotací z rozpočtu 
města, které i s formulářem žádosti 
nalezne na internetových stránkách 
města www.chomutov-mesto.cz. De-
finitivní znění vypsaných grantů by 
mělo Zastupitelstvo města schválit 
na svém jednání 5. března a potom 
mají uchazeči o granty vlastně jen 
málo času. Do grantové soutěže se 
přijímají pouze přihlášky, které mají 
na obálce razítko s datem nejpozději 
31. března 2007. Všechny přihlášky 
do grantové soutěže vyhodnotí gran-
tová komise, která vybere vítězné 
žádosti a doporučí je k projednání 
a schválení Radě města a Zastupitel-
stvu města. Konečné výsledky budou 
známy nejpozději do 20. května 2007 
a pak již vítězové mohou očekávat 
výzvu k podpisu smlouvy a samo-
zřejmě i samotné peníze. Grant musí 
žadatelé vyčerpat do konce kalendář-
ního roku a pak jej také včas a řádně 
vyúčtovat a zhodnotit v písemné zá-
věrečné zprávě. Komise pro výchovu 
a vzdělávání a Komise pro podporu 
občanských aktivit, které letošní 
granty připravily, doufají, že se najde 
dostatek uchazečů, aby nemusely tak 

Grantová politika města: peníze do škol a sportu
jako v loňském roce některé peníze 
na granty propadnout do podpory na 
projekty. Hlavně ale doufají, že tyto 
prostředky pomůžou řešit některé 
dlouhodobé problémy, které kromě 
elánu a práce potřebují k vyřešení 
i trochu těch peněz.                   (pama)

První a nejrozsáhlejší skupina Vel-
kého integrovaného projektu (VIP), 
díky němuž město v nejbližších le-
tech hodlá získat stamilionové dotace 
z fondů EU, má pracovní název Sídliš-
tě - místo pro život. Jedním z projek-
tů, který sem byl zařazen, je komplet-
ní modernizace hřiště Základní školy 
na Zahradní a realizace opatření, jež 
přinesou energetické úspory. 

„Hřiště je několik let v havarijním 
stavu, na jeho modernizaci je už 
zpracovaná projektová dokumenta-
ce,“ uvedla projektová manažerka 
města Alexandra Zdeňková. Součástí  
záměru zřizovatele školy je, aby tu 
bylo k dispozici moderní sportoviště 
nejen dětem v době vyučování, ale 
i široké veřejnosti. 

„Otevření hřiště veřejnosti je za 
určitých podmínek, jež by zabránily 
jeho devastaci, možné,“ uvedla k to-
muto záměru ředitelka školy Libuše 
Slavíková. „Jednou z možností je na-
příklad smlouva o pronájmu s někte-
rým z občanských sdružení v okolí, 
které by se pak o hřiště staralo.“

ZŠ na Zahradní se dočká i dal-
ších úprav. Komplex jejích budov 
byl postaven v 80. letech minulého 
století a tehdy se na energetickou 
náročnost příliš nehledělo. Dnešek 
s sebou naopak nese hledání úspor 

Velitel Městské policie Chomutov, 
náměstek primátorky Jan Řehák 
předložil v pondělí svým kolegům 
v radě města zprávu o činnosti této 
složky v roce 2006. Radní zprávu 
projednali a doporučili ke schválení 
zastupitelstvu. Mimo jiné z ní vy-
plývá, že strážníci vloni řešili 9 072 
přestupků v dopravě a uložili pokuty 
v celkové výši 2 353 000 korun, na-
sadili 2 908 botiček. Dále asistovali 
u 561 odtahů motorových vozidel, 
jejichž majitelé dostali blokové po-
kuty v souhrnné výši 923 500 korun. 
Od počátku druhého pololetí začali 
strážníci v důsledku novely záko-
na ve vytipovaných částech města 
měřit rychlost motorových vozidel. 
Ve 45 měřeních přistihli 89 řidičů, 
kteří překročili povolenou rychlost 
o méně než 19 km/hod. Ty, kteří 
rychlost překročili více (bylo jich 32), 
strážníci řešit nemohou, postupují je 
na k řešení na odbor dopravních 
a správních činností magistrátu.

Z dalších činností městské policie: 
85 osob předvedeno na Komisi k pro-
jednávání přestupků nebo na Policii 
ČR, zadrženo 19 osob v pátrání, zadr-
ženo a převzato 47 pachatelů trestné 
činnosti nebo přestupků. Strážníci 
také ve 420 případech poskytovali 
ochranu pracovníkům magistrátu 
a zajišťovali veřejný pořádek při 121 
společenských a sportovních akcích. 

Spektrum aktivit městské policie 
je pochopitelně mnohem širší. Ne-
zanedbatelnou stránkou činnosti je 
například její práce na poli prevence 
kriminality a bezpečnosti silničního 
provozu, kterou podrobněji představí-
me v některém z příštích čísel.        (lm)

Městská policie 
bilancovala

Před pár dny se mi jeden známý 
svěřil se svou zkušeností s nejmeno-
vaným dodavatelem internetových 
služeb. Když mu po nedávné vich-
řici přestal doma fungovat internet, 
zavolal šéfovi internetové firmy, 
který sice ochotně přijel, ale pak 
konstatoval, že problém je v anténě 
(kterou mému známému původně 
sám dodal) a že tedy bude muset 
můj známý pořídit anténu novou. 
A že mu jí taky sám druhý den přive-
ze. Ale po týdnu neustálých výmluv 
nejen že nebyla anténa, ale pan šéf 
přestal pro jistotu zvedat telefon, 
aby snad nemusel zajistit službu, 
kterou můj známý samozřejmě stále 
platil. Mezitím můj známý s pomocí 
jiného odborníka zjistil, že chyba 
není vůbec ve zmiňované anténě, 
ale přímo u dodavatele internetu. 
A tak znovu žhavil mobil pana šéfa. 
Teda vlastně žhavila manželka mého 

známého, její číslo totiž neměl inter-
netový mág zatím uložen ve svém 
mobilu, takže byl ochoten její volání 
přijmout. Ale tím také veškerá jeho 
ochota skončila. Když se dozvěděl, 
že chyba je na jeho straně, rozhodl 
se vyřešit celý problém výpovědí 
smlouvy. No a můj známý se musel 
k internetu připojit s pomocí jiného 
poskytovatele internetu. No co, mohli 
byste si říct, k zas tak velké škodě 
vlastně nedošlo. O peníze tady však 
až zas tolik nejde, jako spíš o dosud 
vžité chování představitelů některých 
firem. Mám na mysli ty, kteří by rádi 
vydělávali slušné peníze, ale zapomí-
nají, že by za to svým zákazníkům 
měli poskytnout kvalitní služby. Chtě-
li by prostě pracovat socialisticky, ale 
za svůj šlendrián dostávat dlouhé ka-
pitalistické peníze. Takových vykuků 
je zatím pořád dost, jak se můžeme 
dočíst v novinách či doslechnout 
v televizi. Je radost, když cítíme, že 
někteří podnikatelé se se ctí vrátili 
k dodržování starého „náš zákazník, 
náš pán“. A je jen škoda, že těm pocti-
vým kazí dobré jméno ti špatní. Mys-
lel jsem, že v tržní ekonomice není 
možné, aby ti nekvalitní dokázali 
v konkurenci ostatních přežít. Ale 
dokud se my zákazníci nenaučíme 
trvat na svých právech a nebudeme 
mezi sebou šířit informace o nepo-
ctivcích, lepší to nebude.         (pama)

Socialisticky pracovat, kapitalisticky vydělávat Střípky z miliardové mozaiky: Velký integrovaný projekt

Modernizace hřiště a rekonstrukce budov ZŠ na Zahradní

a ty energetické patří k důležitým 
ekonomickým faktorům. Postupně 
proto dojde k výměně oken, opravě 
střechy a zateplení fasád včetně 
jejich barevných úprav. Jak dodal 
Miroslav Přibyl z odboru správy 
majetku města, podle energetického 
auditu by realizovaná opatření by 

měla přinést úspory téměř tři čtvrtě 
milionu korun ročně. 

Modernizace hřiště a další úpravy 
školy na Zahradní jsou naplánovány 
na roky 2008 až 2009 a předpokláda-
né náklady se pohybují kolem dvaceti 
milionů korun. Až 85 procent z nich 
by však měly pokrýt dotace.         (lm)

Děti ze šesté a sedmé třídy, které před svou školou ochotně zapózovaly, 
energetická náročnost provozu školy netrápí. Její ředitelka L. Slavíková se 
ovšem na chystané změny už těší.                                                             (foto: sk)

Návrhy grantů, které schválila Rada města Chomutova a doporučila Návrhy grantů, které schválila Rada města Chomutova a doporučila 
ke schválení Zastupitelstvu města Chomutovake schválení Zastupitelstvu města Chomutova
• Prevence šikany a agresivního chování v základních školách v Chomutově
• Prevence závislostí v základních školách v Chomutově
• Zpřístupňování školních hřišť široké veřejnosti
• Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže
•  Podpora a rozvoj sportovních talentů - sporty s převahou individuální-

ho charakteru
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V Literární kavárně SKKS proběhl 
příjemný večer s umělcem mnoha 
aktivit Janem Burianem. Novinář, 
autor rozhlasových fejetonů, tvůrce 
televizních scénářů, hudební dra-
maturg, spisovatel – to vše na tuto 
osobnost „pasuje“. Přesto je nejzná-
mější jako písničkář. Od roku 1989 
vydal deset hudebních nosičů a je 
známý mimo jiné svým kladným 
vztahem k jejich kopírování, jak 
naznačují názvy dvou z řady jeho 
článků: Rád podepíši své vypálené 
album a Kopírování zachraňuje 
hudbu. Jeho písně mají osobitý styl 
a svérázný jemný druh humoru. 

Minulé úterý přijel do Chomutova 
s ojedinělým projektem, vzhledem 
k datu aktuálním a jediným svého 
druhu v jeho poměrně nabitém kalen-
dáři. Pořad Vítězný únor Jana Buriana 
byl, jak už název napovídá, zaměřen 
na dobu nedávno minulou, dobu 
vlády jedné strany (a dvou druhů jo-
gurtů, jak dodává jeho protagonista). 
Historická etapa, v níž mnozí z nás 
prožili část svého života (Jan Burian 
zhruba dvě třetiny), nebyla vždy 
radostná, ale čas milosrdně přikrývá 
její nejhorší pokřivení a na minulost, 
tím spíš, že se s ní spojuje mládí člo-
věka, se dá vzpomínat i s úsměvem. 
A právě to zatím poslední návštěvník 
Literární kavárny dokázal. 

Jan Burian vzpomínal na Tuzex, 
dederonové košile (pro mladé – si-
lonové nemačkavé košile Made in 
Deutsche Demokratische Republik 
– DDR) a další atributy 70. a 80. let, 
kdy spolu se svým písničkářským 
partnerem Jiřím Dědečkem jezdili 
v trabantu po českých a moravských 
zemích. Také písně, které zpíval 
a hrál, pocházely převážně z této 
etapy, stejně jako zvyk nechat bě-
hem pauzy lidem prostor k napsání 
dotazů. V otázkách, které měly i osob-
ní charakter, se Jan Burian dokázal se 

Úsměvné připomenutí pokřivené doby aneb pamatujete na dederonky?

Vítězný únor v podání Jana Buriana byl pohodový

stejným nadhledem jako o životě 
v totalitě bavit například o své nad-
váze, když vysvětlil, jak může být tak 
kulatý, když je dlouhá léta vegetarián. 
„Ano, jsem vegetariánem už patnáct 
let, nejím žádné maso, ani kuřecí ani 
rybí, ale zato jím to ostatní – vajíčka, 
majolku a všechny další dobroty,“ vy-
světlil s úsměvem.

Protagonista večera bez hořkosti 
zavzpomínal také na období zákazů, 
kterým se nevyhnul téměř žádný 
umělec, stojící si za svým názorem, 
zejména hudebníci. Těch se režim 
obával asi nejvíc, snad proto, že hud-
ba mládež oslovovala víc než jiné 
druhy umění. Ani Burianovi s Dědeč-
kem se zákazy nevyhnuly. „Poměrně 
dlouho jsme měli zakázanou Prahu, 
takže jsme jezdili po klubech po celé 

republice,“ připomněl písničkář. V té-
to souvislosti zmínil údiv mladých 
nad tím, jak šlo někoho zakázat. „Za-
plaťpánbu, že už je to jen k divení,“ 
podotkla k tomu jedna z mladších 
posluchaček, která už to nezažila. 

Ale nedalo se říct, že by mladí 
tvořili většinu publika. To bylo na-
mícháno velmi pestře. Kromě týnej-
džrů nechyběli ani příslušníci střed-
ní generace a zřejmě ani umělcovi 
vrstevníci. Poněkud slabší návštěva 
byla jen zdánlivou slabinou. Asi tři-
cítka posluchačů si zato mohla ne-
všední večer vychutnat v pohodové 
komorní atmosféře. A tu Burianova 
hudba, stejně jako jeho laskavé 
a úsměvné průvodní slovo, dokáza-
la, i přes poměrně pochmurný název 
pořadu, spolehlivě navodit.        (lm)

V Městském informačním centru 
je v prodeji nová kniha Neobvyklé 
v České republice - České kuriozity. 
Kniha vznikla v edici TIM (Turis-
tický informační magazín) a mezi 
řadou jiných českých měst a míst 
se zde na dvou stranách prezentuje 
také Chomutov. Přečtete si pověst 
o vzniku Kamencového jezera 
i o mnichovi z radničního dvorku. 
Text pro chomutovskou dvoustranu 
připravil městský architekt Jaroslav 
Pachner a doplnil jej i svými kresba-
mi. Cena knihy je 99 korun.           (r)

Kuriozity se najdou
také v Chomutově

Zápis dětí do MŠ
Statutární město Chomutov Statutární město Chomutov s ve-
dením mateřských škol v soula-
du s § 34 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský 
zákon) stanoví zápis dětí do zápis dětí do 
mateřských škol ve městě Cho-mateřských škol ve městě Cho-
mutov mutov pro školní rok 2007/2008 
v termínu od 26. do 30. března 
v době od 8 do 15 hodin.       (r)

V Chomutově se literárně čin-
ní lidé znají, většinou se účastní 
soutěže Chomutovský kalamář, 
kterou každoročně pořádají týdeník 
Nástup, Dům dětí a mládeže a Stře-
disko knihovnických a kulturních 
služeb Chomutov. V tomto prostředí 
se také poznali regionální autoři 
Zdeněk Kučera, Jiřina Rothmeierová, 
Zdeňka Veverková a Rudolf Kouten-
ský, kteří založili seskupení Chomu-
tovský čtyřlístek.

„Na nápad založit takovéhle 
sdružení jsme přišli v březnu 
předloňského roku, když jsme jeli 
z autorského čtení v kadaňském 
klášteře. Říkal jsem, že jsme jako 
ABBA, dva chlapi a dvě ženské...,“ 
nezapře smysl pro humor 49letý 
„benjamínek“ seskupení Rudolf Kou-
tenský, grafik, který má na kontě dvě 
sbírky básní a dvě kreslených vtipů. 
Vydávání knížek pro něj není výdě-
lečnou činností, spíš si tím jen dělá 
radost. To samé platí o jeho třech 
druzích v důchodovém věku. Zde-
něk Kučera už vyslal mezi čtenáře 
jednu povídkovou a čtyři básnické 
sbírky, Zdeňka Veverková zase sou-
bor povídek, Jiřinu Rothmeierovou 
znají především děti zásluhou jejích 
pohádek. Každý z těchto čtyř auto-
rů publikuje i v řadě médií, třeba 
v novinách a časopisech, v rozhlase, 

Chomutovský čtyřlístek má vlastní pořad v SKKS

často se účastní i různých soutěží. 
Společně svou tvorbu konzultují, 
navzájem se inspirují.

Rádi své dílo prezentují veřejnos-
ti. Ze své tvorby předčítali členům 

Sjednocené organizace nevidomých 
a slabozrakých, účastníkům Akade-
mie třetího věku, klientům stacioná-
ře Naděje i pacientům v nemocnici. 
Zhruba jednou za dva měsíce při-

pravují v literární kavárně Střediska 
knihovnických a kulturních služeb 
na Palackého ulici tématicky zaměře-
ný komponovaný večer s povídáním, 
poezií a písničkami. Zatím poslední 
takové posezení proběhlo minulý 
čtvrtek pod názvem Život je krásný.  

Odborník na regionální literaturu 
Zdeněk Hejna existenci sdružení 
vítá: „Dali si sympatický cíl – sezna-
movat veřejnost s regionální literár-
ní tvorbou a přitahovat k ní mladé 
lidi, trošku je rozpohybovat.“ Jenže 
právě mladí na pořady Chomutov-
ského čtyřlístku zatím přicházejí 
jen zřídka. „Je to škoda. Asi se stydí 
nebo mají jiné zájmy,“ krčí rame-
ny Zdeněk Kučera, který před pár 
dny oslavil šedesátku. Na nezájem 
vrstevníků si ale čtveřice autorů 
stěžovat nemůže, někteří přijíždějí 
i ze vzdálenějšího okolí – z Kadaně, 
Klášterce nad Ohří, Mašťova atd. 

Mimo takovéto „osvětové činnosti“ 
členové Chomutovského čtyřlístku 
pokračují v tvorbě, která je jejich 
nejmilejším koníčkem. Například 
Zdeněk Kučera už složil okolo 1 200 
básniček a říkanek! „Je to nutkání, 
asi takové, jaké mívá kuřák,“ přibli-
žuje své pocity Rudolf Koutenský. 
„Nechci být slavný, ale když se to, 
co vytvořím, někomu líbí, pak je to 
takové pohlazení.“                         (sk)

K pózování přemluvil Chomutovský čtyřlístek i konferenciérku a spoluor-
ganizátorku jeho pořadů v Literární kavárně SKKS Olgu Hanzlíkovou (první 
zleva). Samotní literáti se poskládali takto: (zprava) Jiřina Rothmeierová, 
Rudolf Koutenský, Zdeňka Veverková a Zdeněk Kučera.                        (foto: sk)

Je obecně známo, že pracov-
níci Podkrušnohorského zoopar-
ku v Chomutově spolu s řadou 
svých přátel udržují staré české 
tradice. Po jízdě Tří králů na za-
čátku ledna se tentokrát chystají na 
Masopust. Slavnostní průvod masek 
a maškar bude  městem procházet 
v sobotu 24. února v odpoledních 
hodinách. 

Masopust podle tradice začíná 
čtyřicet dní před Velikonočním 
pondělím (počítáno mimo nedělí). 
Letošní oslavy vyšly na úterý 20. 
února, tedy na všední den. „Proto-
že bychom ale byli rádi, kdyby se 
k nám připojili i lidé z řad veřejnos-
ti, kteří mají zájem, ale v pracovní 

Masopustní průvod projde městem
v sobotu, přidat se můžete i vy

dny jsou vytíženi, přesunuli jsme 
masopustní oslavy na sobotu,“ řekl 
ředitel zooparku Přemysl Rabas. 
Mluvčí zooparku Martin Pilař dodal: 
„Podmínkou pro účast v průvodu je 
pouze tradiční kostým, například 
zvířete, řemeslníka, muzikanta 
a tak dále. Kostýmem určitě není 
pouze plastová maska na obličeji.“ 

Odchod průvodu ze zooparku do 
města je v 15.30 hodin, zájemci se 
mohou přidat i zhruba o hodinu 
později na náměstí 1. máje. Odtud se 
skrz centrum budou maškary vracet 
zpátky do PZOO, kde navazuje ma-
sopustní zábava v restauraci Tajga. 
Účastníci průvodu v kostýmu mají 
na zábavu vstup zdarma.             (sk)

DIVADLODIVADLO
• 22. 2. HOUSLOVÝ KONCERT PETRA BENDY A JEHO ŽÁKŮ.22. 2. HOUSLOVÝ KONCERT PETRA BENDY A JEHO ŽÁKŮ. Literární kavárna SKKS 

od 18.00 hodin.
• 25. 2. O BROUČKOVI.25. 2. O BROUČKOVI. Pohádka pro děti a jejich rodiče. Kulturní dům Zahradní od 

15.00 hodin.
• 28. 2. S TVOJÍ DCEROU NE. 28. 2. S TVOJÍ DCEROU NE. Divadelní představení v rámci abonentního předplat-

ného. Městské divadlo od 19.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY
• 28. 2. DRUHÁ TRÁVA A ROBERT KŘESŤAN. 28. 2. DRUHÁ TRÁVA A ROBERT KŘESŤAN. Koncert, předkapela Album. Kulisárna 

u divadla od 19.00 hodin.
• 6. 3. VIOLONCELLOVÁ DÍLNA.6. 3. VIOLONCELLOVÁ DÍLNA. Virtuos na violoncello Jiří Bárta, doprovází Festivalo-

vý orchestr Petra Macka, řídí František Vajnar. Městské divadlo od 19.00 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
• 21. 2. a 7. 3. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU.21. 2. a 7. 3. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na 

Zahradní od 17.00 hodin.
• 24. 2. MASOPUST.24. 2. MASOPUST. Sraz masek v 15.00 hodin, odchod z PZOO v 15.30 hodin.
• 3. 3. ČTVRTÝ KVĚTINOVÝ PLES 3. 3. ČTVRTÝ KVĚTINOVÝ PLES průmyslových podniků a společností regionu 

Chomutovska. K tanci hraje Orchestr hradní stráže Praha.

VÝSTAVYVÝSTAVY
• ANNA FRANKOVÁ – ODKAZ PRO SOUČASNOST. ANNA FRANKOVÁ – ODKAZ PRO SOUČASNOST. Putovní výstava Židovského muzea 

v Praze. Výstavní síň knihovny. Vernisáž 7. 3. v 16.00 hodin, výstava potrvá do 30. 3.
• HELENA STIESSOVÁ – V MOŘI OTISKŮ.HELENA STIESSOVÁ – V MOŘI OTISKŮ. Keramické šperky, vázy, šperky. Galerie 

Lurago. Výstava potrvá do 7. 3.
• TOMÁŠ PUDIL – PUTOVÁNÍ PO ŽIDOVSKÝCH HŘBITOVECH.TOMÁŠ PUDIL – PUTOVÁNÍ PO ŽIDOVSKÝCH HŘBITOVECH. Výstava fotografií Ob-

lastní muzeum, radnice, nám. 1. máje. Výstava potrvá do 10. 3.
• PAVEL KRÁSENSKÝ – VŠEDNÍ SVĚT NEVŠEDNÍM POHLEDEM.PAVEL KRÁSENSKÝ – VŠEDNÍ SVĚT NEVŠEDNÍM POHLEDEM. Makrofotografie. Areál 

bývalého jezuitského gymnázia. Výstava potrvá do 24. 3.
• MILOŠ ŠTÁFEK – FOTOGRAFIE.MILOŠ ŠTÁFEK – FOTOGRAFIE. Galerie Na schodech v SKKS. Výstava potrvá do 31. 3.
• JAROSLAV VODIČKA – OBRAZY, SOCHY.JAROSLAV VODIČKA – OBRAZY, SOCHY. Galerie Špejchar. Výstava potrvá do 3. 3.

KINAKINA
Kino Oko (začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Oko (začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).
                            22. 2.22. 2.     DOKONALÝ TRIK DOKONALÝ TRIK – kouzelnický thriller, USA.
                            23. 2.23. 2.     PROJEKT 100: TŘETÍ MUŽ PROJEKT 100: TŘETÍ MUŽ – anglický film. Začátek v 19.30 hodin.
 24.24.     –    25. 2.25. 2.     ODSOUZENI ZEMŘÍT ODSOUZENI ZEMŘÍT – thriller, Německo.
                            26. 2.26. 2.     PROJEKT 100: PAT GARRET A BILLY THE KID PROJEKT 100: PAT GARRET A BILLY THE KID – film USA. Začátek v 19.30 

hodin.
                              27. 2.27. 2.     MY DVA A KŘEN MY DVA A KŘEN – romantická komedie, USA.
                            28. 2.28. 2.     ZAJATCI MLHY ZAJATCI MLHY – válečné drama, Rusko. 
                                  1. 3.1. 3.     CASINO ROYALE CASINO ROYALE - dobrodružný, akční, USA.
                                  2. 3.2. 3.     PROJEKT 100: CLÉO OD PĚTI DO SEDMI PROJEKT 100: CLÉO OD PĚTI DO SEDMI – francouzský film. Začátek 

v 19.30 hodin.
      3.3.     –          4. 3.4. 3.     MAHARAL – TAJEMSTVÍ TALISMANU MAHARAL – TAJEMSTVÍ TALISMANU – dobrodružný, rodinný, ČR. Začátek 

v 17.00 hodin.
                                  5. 3.5. 3.     PŘÍBĚH ZROZENÍ PŘÍBĚH ZROZENÍ – story, USA. 
      6.6.     –          7. 3.7. 3.     PRÁZDNINY PRÁZDNINY – komedie, USA.

Kino Praha (začátky představení do konce února v 19.00 hodin, od začátku března Kino Praha (začátky představení do konce února v 19.00 hodin, od začátku března 
v 17.00 hodin, není-li uvedeno jinak).v 17.00 hodin, není-li uvedeno jinak).
 22.22.     –    23. 2.23. 2.     DÉJA VU DÉJA VU – akční thriller, USA.
                              24. 2.24. 2.     DOKONALÝ TRIK DOKONALÝ TRIK – kouzelnický thriller, USA.
        1.1.     –          2. 3.2. 3.     MAHARAL – TAJEMSTVÍ TALISMANU MAHARAL – TAJEMSTVÍ TALISMANU – dobrodružný, rodinný, ČR. Začátek 

v 17.00 hodin.
                                  3. 3.3. 3.     CASINO ROYALE CASINO ROYALE – dobrodružný, akční, USA. Začátek v 17.00 hodin.

Hudební nápady předává J. Burian publiku prostřednictvím klavíru.    (foto: pk)

Městská sportovní hala v Chomutově 
se podruhé stala dějištěm festivalu 
Rocková zima, na který byly pozvá-
ny kapely Another Way, The Boom, 
Jaksi Taksi, Krucipüsk, No Name a 
Alice. Škála rockových žánrů byla 
poměrně široká, od poprocku po 
hardcore. Příjemným překvapením 
a pro některé i vrcholem dne se 
stal už druhý účinkující, revivalová 
skupina The Boom. Ta zahrála písně 
legendárních Beatles v zajímavém 
aranžmá, s podporou smyčcových 
nástrojů a dívčího sboru. Při tomto 
vystoupení ještě většina z tisícovky 
návštěvníků seděla v hledišti, nao-
pak při produkci Krucipüsku v čele 
s osobitým zpěvákem Tomášem 
Hájíčkem (na snímku) už poskako-
vala pod pódiem. Nadšený ohlas 
zejména dívčí části publika sklidili 
sympatičtí Slováci No Name, jejichž 
zpěvák Igor Timko zpíval čistě jako 
z cédéčka.                   (text a foto: sk)
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ZemědělstvíZemědělství

11. února. 11. února. Při kontrole, kterou pro-
vádí zemědělský odbor okresního 
národního výboru,  bylo zjištěno, že 
při Kaštance je parcela jeden hektar 
třicet pět arů s padesáti ovocnými 
stromy, kterou má pronajatu paní 
Ludmila B. a vůbec se o ní nestará. 
Od začátku pronájmu také z ní nic 
neplatí, ač byla několikrát upomí-
nána a dluží již 1 400 Kč. Proto byl 
pronájem zrušen a pozemek přidělen 
do nucenému nájmu Bohumilu Ř., 
bytem Kaštanka, který má dvě telata, 
živí je na úkor družstva i zemědělců, 
protože žádnou výměru půdy nemá. 
Takhle jí bude mít a bude i odevzdá-
vat. Nadře se tam dost a může se mu 
snížit nájemné, jiný žadatel pro tuto 
výměru není a družstvo jí nechce. 

O kus zahrádky se tahají pan T. 
a pan N.  z Hraničářské ulice s panem 
P. z Třebízského ulice, který parcelu 
obhospodařuje a vysázel tam osm 

Listování kronikou města – únor 1957
stromů. Panu T. a N. žádost o parce-
lu zamítnuta.

25. února. 25. února. Zemědělci Raška 
a Špaček předali pozemky družstvu, 
Pecha pobuřuje, že se dřel na poli 
a stále že dělá špatně, ovšem bylo 
mu zakázáno prodávat mléko a vej-
ce na volném trhu.

KulturaKultura
25. února. 25. února. Krajským národním vý-

borem nebyl v Chomutově povolen 
Městský dům osvěty, a proto kulturní 
činnost bude řídit Osvětová beseda.

PočasíPočasí
Únor byl v roce 1957 nadnormálně 

teplý  a začalo se již pracovat na za-
hrádkách a na polích, pokusně byly 
zasázeny druhého února brambory. 
Do 20. února se denní teploty pohy-
bovaly mezi 2 až 5 stupni, v noci od 
0 do 3 stupňů, 21. února a v dalších 
dnech střídavě sněžilo a bylo jasno, 
teploty – 1 až – 3 stupně ve dne, - 5 
až – 7 v noci.                                   (lm)

Přes řadu změn (viz níže) některé dávky sociální péče pro zdravotně 
postižené zůstaly v platnosti.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MMCH vyřizuje:
- příspěvek na zvýšené životní náklady
- příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a užívání garáže
- příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům na krmivo pro 

vodícího psa
- jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek
- příspěvek na úpravu bytu
- příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla
- příspěvek na provoz motorového vozidla
- příspěvek na individuální dopravu
- příspěvek na úhradu výdajů spojených s výcvikem a odevzdáním vodícího psa

Dále rozhoduje o přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně 
postižené občany, tj. přiznává průkazy mimořádných výhod.

Nově se o žádosti na příspěvek motorového vozidla rozhoduje ve správním 
řízení, tj. musí být vydáno rozhodnutí a toto zasláno občanům, po právní moci 
rozhodnutí může být příspěvek vyplacen.

Zdravotní postižení, odůvodňující poskytnutí příspěvků na úpravu bytu, 
úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže, zakoupení, celkovou 
opravu a úpravu motorového vozidla, jsou uvedena v příloze č. 5, vyhlášky 
č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Maximální výše jednorázového příspěvku na opatření zvláštních pomůcek 
je uvedena v příloze č. 4, vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. (rehabilitační a kompenzační pomůcky pro tělesně, sluchově 
a zrakově postižené občany)

Mimořádné výhody pro občany se zdravotním postižením
- jsou určeny občanům, kteří mají podstatně omezenou pohybovou nebo 

orientační schopnost. 
- jsou stanoveny ve třech stupních:
I. stupeň – průkaz TP (těžké tělesné smyslové nebo mentální postižení)
II. stupeň – průkaz ZTP (zvlášť těžké zdravotní postižení)
III. stupeň – průkaz ZTP/P (zvlášť těžké zdravotní postižení + potřeba průvodce)

Zdravotní indikace pro přiznání mimořádných výhod I. – III. stupně je uvedena 
v příloze č. 2, vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Od ledna letošního roku je v platnosti nový zákon o sociálních 
službách. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví poskytuje podle tohoto 
zákona příspěvek na péči.

Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou z důvodu nepříznivého 
zdravotního stavu závislí na pomoci jiného člověka, a to v oblasti běžné 
denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. 

Péčí o vlastní osobu se rozumí především takové denní úkony, které se 
týkají zajištění či přijímání stravy, osobní hygieny, oblékání a pohybu.

Soběstačností se rozumí úkony umožňující účastnit se sociálního života, 
tj. komunikovat, nakládat s penězi či předměty osobní potřeby, obstarat si 
osobní záležitosti, uvařit si, vyprat a uklidit. 

Příspěvek náleží člověku, o kterého je pečováno, nikoliv tomu, kdo péči zajišťuje.
V současné době je příspěvek vyplácen zdravotně postiženým osobám, 

které pobíraly do konce roku zvýšení důchodu pro bezmocnost a lidem, kteří 
o ně pečovali a pobírali příspěvek při péči o blízkou osobu.

Příspěvek na péči přináleží osobám starším 1 roku věku.
Kromě výše uvedených osob, kterým byl příspěvek přiznán bez nutnosti 

podat novou žádost, musí žadatel podat žádost na předepsaném tiskopise, 
uvést všechny požadované informace, tj. kromě osobních údajů také údaje 
o tom, jakým způsobem má být příspěvek vyplácen, a údaje o tom, kdo a jak 
bude potřebnou péči zajišťovat. 

Následně sociální pracovník provede sociální šetření v prostředí, kde 
žadatel žije. Poté se žádostí zabývá posudkový lékař úřadu práce, který 
hodnotí funkční dopady zdravotního stavu na schopnosti žadatele a vychází 
přitom z výsledku sociálního šetření. Lékař bude ve většině případů pracovat 
se zdravotní dokumentací žadatele, žadatel může být vyzván, aby se podrobil 
speciálnímu lékařskému vyšetření. 

Pokud žadatel neumožní provedení sociálního či zdravotního posouzení, 
pak ztrácí možnost získat příspěvek na péči.

Vzhledem k tomu, že bylo převzato celkem 1 240 klientů (buď pobírali 
zvýšení důchodu pro bezmocnost nebo příspěvek při péči o blízkou osobu) 
a žádosti musely být zpracovány v počítači, a protože počítačový program 
nebyl k 1. 1. 2007 plně dokončen (za chodu se určité problémy doplňují 
a opravují), nebyly v lednu výplaty příspěvku provedeny. V současné době se 
vyplácí každý den (na složenky nebo na účet), některé příspěvky byly zaslány 
již i za únor. Každému žadateli byla zaslaná žádost o dodatečné informace, 
tyto informace se musejí po vrácení od žadatelů opět zavést do počítače 
a teprve následně může být příspěvek vyplacen. (hv)

(Dokončení ze str. 1)
A právě touto cestou se chce 

Chomutov pustit. Doktor Kasl 
komunikuje už delší dobu se 
švýcarskými kolegy, kteří mají 
dlouholeté zkušenosti a hlavně 
příznivé výsledky v oblasti výcho-
vy ke správné péči o chrup u těch 
nejmenších. Jde o akce v předškol-
ních zařízeních, kde se děti učí, jak 
a kdy si správně čistit zuby, které 
potraviny zoubkům škodí, které 
naopak prospívají dobrému zdraví 
a podobně. „Už delší dobu přemýš-
lím o tom, jak podobný projekt 
realizovat u nás ve městě, o tom, 
jak do projektu zapojit předškol-
ní zařízení a sehnat peníze na 
výukové a hygienické prostředky 
pro děti. Doufám, že na podobný 
projekt by mohlo město sehnat 
sponzorské peníze, protože nejde 
přece jen o chrup našich dětí, ale 
o jejich zdravý vývoj, společenské 
uplatnění v budoucnosti, a vzato 

ad absurdum i o prevenci cévních 
a jiných onemocnění.“

Jak M. Kasl dodal, hlavní krok už 
byl učiněn – vedení města záměr 
zaujal a hodlá ho realizovat. Tento 
městský program prevence by mohl 
probíhat v chomutovských mateř-
ských školách. Zatím se dolaďují po-

drobnosti, jak přijít s nenáročným 
a pro děti přijatelným způsobem, 
jak je naučit čistit si správně zuby. 
„Nejpřirozenější cesta je přes učitel-
ky ve školkách,“ říká. „Ty by mohly 
být proškoleny, aby dokázaly děti 
zaujmout a namotivovat a vštěpi-
ly jim novou dovednost, či spíše 
návyk. Neméně důležitá ale musí 
být spolupráce rodičů, aby děti po 
příchodu ze školky v této iniciativě 
i nadále podporovali.“ Lidé by si 
měli uvědomit, že tím budou šetřit 
kapsy nejen svoje, ale do budoucna 
i svých potomků. Oprava zubů bude 
totiž pro pacienta finančně stále 
náročnější. 

„Základní myšlenka naší chys-
tané akce je jednoduchá,“ shrnuje 
Michal Kasl. „Správná péče o chrup 
znamená čisté zuby. A čistý zub se 
nemůže zkazit. Když to naučíme ty 
nejmenší, odmění se nám krásným, 
zdravým a sebevědomým úsměvem. 
Lidé to jistě ocení, ocení to i zdra-
votní pojišťovny?“ 

Chomutov patří mezi města, která 
se cestou podpory prevence vydáva-
jí mezi prvními. Pokud vše dopadne 
dobře, akce by měla začít už s počát-
kem nového školního roku.        (lm)

Projekt města na prevence kazivosti zubů u dětí

BytyByty
• Prodám byt 1+1 Prodám byt 1+1 v osobním vlast-

nictví na Písečné. Plastová okna. 
Cena 180 000 Kč. Tel. 607 572 762.

• Pronajmu nadstandardní byt Pronajmu nadstandardní byt ve 
středu Chomutova, i s vybavením. 
Tel. 777 212 316.

• Koupím byt 1+1+B Koupím byt 1+1+B v Chomu-
tově – centrum, Horní Ves, Březe-
necká (vyšší patro). Hotovost. Tel. 
724 570 446.

• Hledám pronájem bytu Hledám pronájem bytu nebo 
garsonky v blízkosti centra. Do 
5 500 Kč. Tel. 608 972 286.

• Koupím podkrovní byt Koupím podkrovní byt v cent-
ru Chomutova. Platba hotově. Tel. 
724 221 163.

• Koupím byt 1+1+B Koupím byt 1+1+B v Chomutově. 
Platba v hotovosti. Nejsem realitka. 
Tel. 724 570 446.

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

• Prodám byt 1+1 v os. vl. Prodám byt 1+1 v os. vl. v Cho-
mutově, Bezručova ul., 3. patro, vý-
tah, sklep, špajz. Cena dohodou. Tel. 
724 052 540.

• Pronajmu garsonku Pronajmu garsonku v CV, 25 m2, 
nájem cca 3 800 Kč včetně energií, 
tříměsíční kauce. Tel. 732 281 001.

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

ProdejProdej
• Prodám pět zachovalých stolů Prodám pět zachovalých stolů 

o rozměru 117x77 cm, vhodné do 
pracovny, kanceláře apod. Cena 200 
Kč za kus. Tel. 723 571 593.

• Prodám pneumatiky. Prodám pneumatiky. Nové, zn. 
Michelin 205/55/R16, 4 kusy. Cena 
10 000 Kč. Tel. 602 467 861.

• Prodám ložnici Prodám ložnici 4 000 Kč. Tel. 
731 728 176.

• Prodám zasíťovanou parcelu Prodám zasíťovanou parcelu 
o velikosti 339 m2 v Chomutově, uli-
ce Jasmínová, určenou k výstavbě 
řadového rodinného domu. Po ko-

laudaci je možnost získat dotaci od 
Magistrátu města Chomutova v část-
ce 250 000 Kč. Tel. 777 659 668.

• Prodám bílou ložniciProdám bílou ložnici, sedací 
soupravu (rozkládací s úložným 
prostorem). Vše pěkné. Důvod stě-
hování. Chomutov. Tel. 724 570 446.

• Prodám malý tříšuplíkový mra-Prodám malý tříšuplíkový mra-
zákzák, po seřízení malá spotřeba, 500 
Kč a odvoz. Tel. 603 259 114.

• Prodám NO bez PPProdám NO bez PP, stáří 11 měsí-
ců. Cena 2 500 Kč. Tel. 732 771 617

• Prodám černé kožené sako Prodám černé kožené sako v. 42 
za 1 500 Kč a hnědé melírované ko-
žené kalhoty v. 42 za 1 500 Kč. Tel. 
604 950 595.

• Prodám rohovou sedací soupra-Prodám rohovou sedací soupra-
vu vu z mikroplyše v dobrém stavu. 
B. tm. vínově fialová, levně. Cena 
dohodou – spěchá. Po 18. hodině tel. 
608 950 460. 

• Prodám bílou ložnici Prodám bílou ložnici (3 skří-
ně, noční stolky, postele), sedací 
soupravu (rozkládací s úložným 
prostorem). Pěkné. Stěhování. Cho-
mutov. Tel. : 724 570 447.

• Prodám garážProdám garáž, družstevní, 
za Povodím Ohře. Spěchá. Tel. 
724 214 199. 

RůznéRůzné
• Koupím garáž Koupím garáž ve středu Chomu-

tova. Tel. 777 212 316.
• Koupím zahradní kolečkoKoupím zahradní kolečko, i star-

ší. Pouze funkční. Tel. 606 183 583.
• Hodnou kamarádku Hodnou kamarádku potřebuje 

53letý romantik rocker. Jsi-li sympa-
tická se smyslem pro krásno, napiš. 
Tel. 732 961 892.

• Daruji za odvoz Daruji za odvoz starší vá-
lendu s úložným prostorem. Tel. 
604 931 021.

• Nabízím doučování angličtinyNabízím doučování angličtiny. 
150/200 Kč. Tel. 732 557 512.

• Pronajmu chatu Pronajmu chatu na Svahové. 
Víkendové i týdenní pobyty. Tel. 
603 183 862.

(Dokončení ze str. 1)
„Vodní lůžko poskytuje tělu, trýzně-

nému bolestivými spasmy, uvolnění 
a úlevu. Některé studie dokladují, že 
tato terapie vede ke zlepšení těchto 
křečí. Je to jen naděje, ale i ta stojí 
za to, abychom ji našim klientům 
poskytli,“ říká Tölgová a vysvětluje, 
proč jsou v místnosti zdánlivě nepat-
řičné materiály. Hrách, různě velké fa-
zole i těstoviny slouží k procvičování 
hmatu. Klient má většinou funkční jen 
základní smysly a malé předměty roz-
ličného tvaru mu umožňují rozeznat 
změnu. Hudba zase působí relaxačně. 
Součástí je i aromaterapie. Všechny 
tyto barevné, zvukové i vonné formy 
jsou vzájemně sladěny, takže navozu-
jí dojem opravdové harmonie. 

Než se ovšem podařilo tuto „oázu 
smyslů“ zprovoznit, bylo potřeba od-
vést pořádný kus práce. Její podstatná 
část spadá na vrub údržbě MÚSS, což 
ředitelka Tölgová patřičně vyzdvihla. 
Vhod přišla i pomoc sponzorů. „Tato 
speciální místnost stála dvě stě osm-
desát tisíc korun. Něco jsme ušetřili 
z vlastních zdrojů, vydatně nám po-
mohli právě sponzoři,“ připomněla 

MÚSS má stimulační místnost
Tölgová. „Možná někdo namítne, že 
je to zbytečné plýtvání penězi pro 
několik postižených, ale je třeba si 
uvědomit, že tito lidé skoro žádné 
jiné radosti ze života nemají. Společ-
nost musí myslet ne jen na schopné 
jedince, ale i na ty slabé. To je podle 
mě jedno  z kritérií její vyspělosti.“

Tyto myšlenky potvrdil i Pavel Karel 
Markvart, předseda dozorčí rady MÚSS 
a člen rady města, který přišel s nápa-
dem stimulační místnost zřídit. „Vní-
mání věcí kolem nás prostřednictvím 
smyslů, jež je pro nás samozřejmé, je 
pro lidi s mentálním postižením něco 
nevšedního, co jim obohacuje život,“ 
podotkl při té příležitosti. „Vedení 
ústavu se ztotožňuje s naším názo-
rem, že i těžce postiženým lidem je 
třeba vymýšlet nové věci, které jim 
mohou jejich ne příliš radostný život 
zpříjemnit. Díky tomu se v posledních 
několika letech podařilo zrealizovat 
řadu zajímavých novinek. Stimulační 
místnost je zatím poslední a já věřím, 
že v tomto trendu budeme pokračovat 
i nadále. O nápady nouze není, pod-
statný je přístup k novým nápadům, 
a ten je tu opravdu vstřícný.“          (lm)

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví informuje: 
Novinky plynoucí ze změny zákonů
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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!

Každý majitel auta ví proč a jaké 
auto chce. Ví ale, jak se starého a vy-
sloužilého automobilu zbavit v sou-
ladu se zákonem? Nakládání s au-
tovraky je u nás již pátým rokem 
řízeno legislativně. S poslední nove-
lizací zákona o nakládání s autovra-
ky došlo od 1. 1. 2007 k některým 
úpravám. Především je to bezplatné 
převzetí úplného vybraného vozidla 
a povinné vystavení dokladu o jeho 
ekologické likvidaci. Veřejnost má 
možnost obracet se s dotazy týkají-
cími se nakládání s autovraky a od-
padem obecně na bezplatnou linku 
Ekologického centra Most.

Počet dovezených ojetých vozů 
ze zahraničí u nás prudce stoupá. 
K tomu přispěl výrazně i fakt, že 
Česká republika po vstupu do EU 
zrušila v novém silničním zákoně 
zákaz dovozu automobilů ze za-
hraničí starších osmi let. Vyhověla 
tak požadavkům EU,  podle níž byla 
naše dosavadní opatření v rozporu 
s požadavkem na volný pohyb zbo-
ží. Obava, že  náš trh zaplaví stará 
auta je namístě. Průměrné stáří aut 
se odhaduje na téměř 14 let. Kate-
gorie patnácti a víceletých aut tvoří 
dokonce 35,5%. Většinou jsou takto 
stará vozidla poruchová a vyžadují 
si stále častější a finančně náklad-
nější péči na svou obnovu. Mnohem 
výrazněji se také podílejí na znečiš-
tění životního prostředí. 

Zákon o odpadech z roku 2002 
poprvé definoval povinnosti při 
nakládání s autovraky. Počínaje 
rokem 2005 vznikla novelou zá-

kona nová povinnost pro majitele 
motorových vozidel, kteří chtějí 
své vozidlo vyřadit trvale z regis-
tru vozidel. K běžným dokladům, 
jako je žádost o trvalém vyřazení 
vozidla z registru, doklad totož-
nosti, technický průkaz vozidla, 
osvědčení o registraci vozidla 
a tabulkou s přidělenou SPZ, musí 
majitel předložit ještě „Potvrzení 
o převzetí autovraku“ do zařízení 
na sběr autovraků. Na tato zařízení  
jsou zákonem stanoveny speciální 
požadavky a k provozu své činnos-
ti jsou oprávněny jen se souhlasem 
krajského úřadu. Odborné firmy, 
které provádějí likvidaci autovraků 
jsou vybaveny vhodnými sklado-
vacími prostory pro demontované 
(z větší části recyklovatelné) sou-
částky, ale také zařízením k odstra-
nění nebezpečných látek.

Od 1. ledna 2007 došlo v zákonu 
k některým změnám. Především je 
to bezplatné převzetí úplného vy-
braného vozidla a povinné vysta-
vení dokladu o ekologické likvidaci 
od majitele zařízení s oprávněním 
k provozování tohoto zařízení. 
Úplným vozidlem je myšleno kom-
pletní vozidlo, nikoliv skelet nebo 
částečně rozebraný automobil. Dal-
ší změnou je povinnost krajských 
úřadů pravidelně aktualizovat 
a zveřejňovat seznam osob opráv-
něných ke zpracování autovraků. 
Od téhož data musí výrobci au-
tomobilů rovněž přijímat vozy 
k ekologické likvidaci, novinka se 
týká zrušení omezení data výroby 

likvidovaného vozu. V souvislosti 
s výrobci automobilů je poslední 
dobou velice příznivým trendem 
uplatnění slevy za starý ojetý auto-
mobil při koupi nového vozu. 

„Před předáním autovraku k eko-
logické likvidaci je vlastník povi-
nen umístit jej na takové místo, 
kde nepoškodí a neohrozí životní 
prostředí například vytékajícími 
kapalinami. Rovněž na místo, které 
nebude narušovat estetický vzhled 
okolí a krajiny,“ uvedla Soňa Cho-
choloušková, dispečerka Ekologic-
kého centra Most, jež poskytuje 
bezplatnou ekoporadenskou službu 
pro veřejnost. Jednání vlastníka při 
nakládání s autovrakem, které je 
v rozporu se zákonem, je považová-
no za přestupek. V takovém případě 
může být provinilci udělena pokuta 
ve výši 20 000 Kč. Obyvatelé Cho-
mutova mohou dosloužilé vozidlo 
předat do provozovny Technických 
služeb Chomutov a Kovošrot Děčín, 
a.s. se sídlem v Chomutově. V Ka-
dani je kompetentní provozovnou 
firma Václav Paparega. Potvrzení 
o převzetí vozu a jeho následnou 
likvidaci provedou v Klášterci nad 
Ohří provozovny Pavel Švamberg 
nebo Jaroslav Ježek Komunikace.

Dispečeři ekologického centra 
jsou připraveni odpovídat mimo 
jiné i při nejasnostech týkajících se 
nakládání s autovraky. Rovněž mo-
hou poskytnout seznam provozova-
telů, kteří jsou dle zákona oprávněni 
k tomu, aby odpad ekologicky zlikvi-
dovali.                                         (socho)

Co dělat, když se automobil stane odpadem

• Základní organizace Českého Základní organizace Českého 
svazu chovatelů Chomutov svazu chovatelů Chomutov pořádá 
ve dnech 24. – 25. února v chova-
telském domě ve Škroupově ulici 
výstavu králíků, holubů, drůbeže 
a exotického ptactva. Vystaveno 
bude více než 500 kusů zvířat. Vý-
stava bude otevřena v sobotu od 
8 do 16 hodin a v neděli od 8 do 12 
hodin. Děti mají vstup volný.         (r)

• Odborové sdružení Čech, Mora-• Odborové sdružení Čech, Mora-
vy a Slezskavy a Slezska, MO Chomutov organi-
zuje o jarních prázdninách v termí-
nu 10. až 17. března 2007 ozdravný 
pobyt pro děti ve svém zařízení ve 
Vlkově u Rakovníka. Cena poukazu 
je 1 100 Kč.

Informace a přihlášky jsou k dis-
pozici v kanceláři OS ČMS v Mostec-
ké 39, 1. poschodí, a to každé pondě-
lí od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin, 
na telefonním čísle 728 621 653 
nepřetržitě.                                          (r)

•p tikomorový nerecyklovaný okenní

systém, široká barevná škála

•žaluzie, parapety

•montáž i zednické za išt ní

•ZDARMA doprava a zam ení

METALL QUATRO spol. s r.o.
Výroba oken a dve í z  plastu a d eva, zateplování budov, d evovýroba

tel.: 474 687 068, fax.: 474 687 190 info@mq.cz, www.mq.cz,  Vysoká Pec 2, 431 59

Opravy šicích strojů. 
Tel.: 606 576 555

Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých ČR pobočka Chomutov

přijme do Střediska sociálních služeb 
pro nevidomé 

sociálního 
pracovníka/pracovnici 

na plný úvazek.
Bližší informace: p. Martinková

tel.: 221 462 437 nebo 775 722 784

Chcete získat 
praxi a brigádu?

Hledáme studenty VOŠ a VŠ
Obor: Manažer obchodního týmu pro 
fi nanční plánování
Kontakt: 605 72 74 24, 474 628 160

 

 

 

Chcete se stát zam stnancem  

úsp šné eské obchodn  výrobní  

spole nosti  KEBEK s.r.o.? 
 

Jste dynamický a ambiciózní typ  

s chutí n co dokázat ? 
 

 

Pro obsazení pracovních pozic hledáme : 
 

schopného obchodníka 

samostatný prodejce pro export 
nabízíme možnost cestovat po Evrop , vést obchodní 

jednání se zahrani ními partnery, možnost profesionálního 

r stu, požadujeme dobrou znalost AJ a NJ, práce na PC a 

P sk. B, obchodní dovednosti jsou výhodou 
 

šikovného d lníka 

lisa  
nabízíme stabilní pracovní místo v t ísm nném provozu, 

dobré pracovní prost edí a vst ícný kolektiv, vhodné 

p edevším pro uchaze e se SOU oboru záme ník, obráb  

kov  apod. 
 

P ihlášky do výb rových ízení a životopis zasílejte na 
adresu : KEBEK s.r.o. p. Pohlová L., Pražská 5382, 43001 

Chomutov, tel.474 631 168, e-mail: pohlova@kebek.cz 
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V Městském divadle v Chomutově 
byly odtajněny výsledky 12. roční-
ku ankety Nejúspěšnější sportovec 
Chomutovska. Hlasy hodnotitelů 
z řad veřejnosti, novinářů, členů 
Chomutovské sportovní unie a šéfů 
sportovní klubů rozhodly o tom, 
že na trůn poprvé usedl thajboxer 
Jiří Žák.

Zaplněné hlediště nejprve zhlédlo 
vyhlášení kategorie mládežnických 
sportovních kolektivů, kde vyhráli 
zápasníci ASK VALZAP Chomutov, 
bronzový tým žákovské ligy. Ti 
předstihli několikanásobného vítě-
ze této kategorie, volejbalové ka-
dety VK Ervěnice. Medailové příčky 
kategorie mládežnických jednotliv-
ců obsadily dívky, z nichž nejvýše 
se umístila mimořádně talentovaná 
plavkyně Slávie Chomutov Simo-
na Baumrtová před medailistkou 
z juniorského ME i MS, kanoistkou 
SC 80 Chomutov Marcelou Krau-
zovou. Novinkou v programu byla 
kategorie masters, kterou vyhrál 
53letý zápasník ASK VALZAP Cho-
mutov Oldřich Dvořák, jenž vozí 
medaile z veteránských MS a sou-
časně stále občas nastupuje v nej-
vyšší české soutěži družstev. 

Tradičním vítězem kategorie 
kolektivů se stali hokejisté KLH 
Chomutov před zástupci dvou míčo-
vých sportů, které loni zaznamenaly 
velký výkonnostní vzestup, volejba-
listy VEROSu Chomutov a házenkáři 
HK Chomutov. Také nejprestižnější 
kategorii jednotlivců opanovali 

Hlavní kategorii tradiční ankety obsadili výhradně zástupci chomutovských klubů

Koruna krále sportovců na hlavu Jiřího Žáka

výhradně chomutovští sportovci. 
Vítězem se stal thajboxer ELGO Cho-
mutov Jiří Žák (viz rozhovor) před 
tradičně úspěšnými softbalisty SC 
80 Chomutov Janem Přibylem a Lu-
bomírem Vrbenským. Další příčky 
obsadili hokejista Ladislav Boušek, 
zápasník Vojtěch Kukla, basketbalis-
ta Milan Doksanský, házenkář Pavel 

Šopejstal, volejbalista Vilém Hubka, 
naturální kulturista Martin Hamp 
a zápasník Vítězslav Vaňous. 

Předěly mezi jednotlivými bloky 
vyplnila vystoupení bývalého člena 
Lunetiku Martina Kociána a jeho 
doprovodných tanečníků, zpěváka 
Zdeňka Style Hrubého a zpěvačky 
Gabriely Partyšové.                        (sk)

Hokejista Ladislav Boušek šel v průběhu večera na pódium dvakrát – za sebe 
pro ocenění za čtvrté místo mezi jednotlivci a za mužstvo pro trofej za první 
místo mezi kolektivy. Na snímku ho zpovídá Eva Aichmajerová, která večer 
moderovala spolu s Radkem Šilhanem.                                                       (foto: sk) 

Thajboxer Jiří Žák je čtyřná-
sobným mistrem světa, ale jeho 
vítězství v anketě Nejúspěšnější 
sportovec Chomutovska se dá ozna-
čit za překvapivé. Přestože pochází 
z Chomutova a také zde po celou ka-
riéru trénuje, jeho úspěchy se mezi 
veřejnost zatím příliš nedostaly.
V anketě jste se objevil poprvé V anketě jste se objevil poprvé 
a hned jste vyhrál. Co tomu říkáte?a hned jste vyhrál. Co tomu říkáte?

„Jsem hodně překvapený. Vůbec 
jsem to nečekal.“
Co takhle najednou zvedlo zájem Co takhle najednou zvedlo zájem 
o vaši osobu? Byl to boj o český titul na o vaši osobu? Byl to boj o český titul na 
konci loňského roku v Sazka Areně?konci loňského roku v Sazka Areně?

„Možná. V rámci celorepublikové 
kampaně byly velkoplošné bilboardy 
nainstalované i v Chomutově a já 
i můj soupeř jsme na nich byli vyfoce-
ní. Lidé už přijímají Eurosport a tam 
se moje zápasy objevují. Nejblíž by to 
mělo být 24. března, kdy budu boxo-
vat kvalifikaci na Showtime Trophy.“
Kdy vás mohli fanoušci vidět bo-Kdy vás mohli fanoušci vidět bo-
jovat v Chomutově? Budou mít  tu jovat v Chomutově? Budou mít  tu 
možnost v budoucnosti?možnost v budoucnosti?

„Naposledy to bylo v květnu 2002 
ve sportovní hale. V dohledné době 
to asi nepřichází v úvahu, ale dou-
fám, že někdy v budoucnu tady něja-
kou pěknou šou předvedeme.“ 

Násilí nepreferuju, říká čtyřnásobný mistr světa v thajském boxu

Jak jste se k thajskému boxu do-Jak jste se k thajskému boxu do-
stal?stal?

„V roce 1995 jsem v novinách četl 
inzerát. Tady v Chomutově s tím za-
čínal pan Rudolf Vácha. Stal se mým 
prvním trenérem a je jím až dosud.“
Co vás k thajboxu přitáhlo?Co vás k thajboxu přitáhlo?

„Krása tohoto bojového umění. 
Tenkrát jsem viděl film s Van Dam-
mem Karate Tiger, kde se thajským 
boxem bojuje. Zalíbilo se mi to.“
Berete thajský box jako sport nebo Berete thajský box jako sport nebo 
i jako životní styl?i jako životní styl?

„Spíš už jako životní styl. Přece jen 
se okolo něj točí už skoro celá polovi-
na mého dosavadního života.“
Kolébkou tohoto sportu je Thajsko. Kolébkou tohoto sportu je Thajsko. 
Jezdíte tam?Jezdíte tam?

„Byl jsem tam celkem asi sedm-
krát, poprvé v únoru 1998. Předtím 
jsem získal první titul mistra repub-
liky, tak mi trenér Vácha za odměnu 
zajistil v Thajsku tréninkový pobyt. 
Ten měsíc mi dal hodně. Tady pak 
všichni koukali, protože jsem se 
vrátil jako vyměněný.“
Kde se v Chomutově připravujete? Kde se v Chomutově připravujete? 
A dáváte soukromé hodiny zájem-A dáváte soukromé hodiny zájem-
cům?cům?

„ELGO má gym v lázních. Sou-
kromé hodiny nedávám, nemám 
moc času. Začnu s tím, až skončím 
aktivní kariéru.“
Jak dlouho se dá thajský box dělat?Jak dlouho se dá thajský box dělat?

„To se nedá říct přesně, záleží na 
tom, kdy se s ním začne, na průběhu 

kariéry, na případných zraněních. Ne-
dávno na světové scéně skončil Ho-
lanďan Ernesto Hoost, kterému bylo 
přes čtyřicet. Takže dokud mi bude 
sloužit zdraví, budu bojovat.“  
Thajský box mi připadá jako hodně Thajský box mi připadá jako hodně 
nebezpečný sport.nebezpečný sport.

„Laickým pohledem se to tak mož-
ná jeví. Ale nastupují proti sobě dva 
trénovaní a zkušení lidé, kteří umějí 
rány rozdávat i přijímat. Občas 
přijde nějaké káóčko, které vypadá 
brutálně, ale ten poražený borec se 
dá brzy dohromady.“
Vypadáte velmi pohodově. Máte Vypadáte velmi pohodově. Máte 
sklony k agresivitě? Pral jste se jako sklony k agresivitě? Pral jste se jako 
kluk?kluk?

„Násilí nepreferuju. Nechávám si 
to do ringu, ven to netahám. Ani 
jako dítě jsem se nepral.“
Kolik zápasů ročně absolvujete?Kolik zápasů ročně absolvujete?

„Teď už málo. Loni jen čtyři. Je 
to složitější, na téhle úrovni se hůř 
shánějí soupeři.“
Jste čtyřnásobný mistr světa. Čeho Jste čtyřnásobný mistr světa. Čeho 
ještě chcete v thajském boxu do-ještě chcete v thajském boxu do-
sáhnout? sáhnout? 

„Určitě se chci poprat o český ti-
tul. Obhájit titul mistra světa, uspět 
v Showtime Trophy. A jen vyhrávat 
a vyhrávat...(smích)“                       (sk)

Jiří Žák, 28 let, ELGO ChomutovJiří Žák, 28 let, ELGO Chomutov
- od roku 2001 profesionální thajboxer
- mistr světa v letech 2001, 2002, 2004 a 2006, z toho 

dvakrát mistrem nejuznávanější asociace WMC
- mistr republiky v letech 1997, 1998 (dvakrát) a 2002
- aktuální bilance: 61 zápasů, z toho 48 výher (15x 

k.o.) a 13 proher (žádná k.o.)
Thajský box neboli Muay-ThaiThajský box neboli Muay-Thai je bojové umění staré 

více než tisíc let. Je nazýván bojem „osmi končetin“, ne-
boť se používají nejen ruce a nohy, ale i lokty a kolena. 

Házenkáři HK Chomutov se při-
pravují na odvetnou část premié-
rové sezony v 1. lize. Na podzim 
z jedenácti zápasů pět vyhráli, stejný 
počet prohráli a v jednom remizova-
li, v tabulce jim patří šestá příčka. 

„Naše bilance odpovídá předse-
zonním předpokladům,“ řekl trenér 
Václav Karlovec. „V tabulce chceme 
zůstat tam, kde jsme, a spíš šlapat 
na paty týmům před námi, než se 
ohlížet za sebe.“ Druhá nejvyšší sou-
těž je velmi vyrovnaná, od třetího 
místa Chomutov dělí dva body, od 
sestupového jedenáctého tři. Výko-
ny házenkářů oceňuje i široká spor-
tovní veřejnost, která hlasováním 
v anketě Nejúspěšnější sportovec 
Chomutovska přiřkla mužstvu třetí 
místo mezi kolektivy a nejlepšímu 
střelci Pavlu Šopejstalovi sedmé 
mezi jednotlivci.

Na druhou část sezony se mužstvo 
připravuje od poloviny ledna. Nej-
prve hráči venku nabírali fyzickou 
kondici, nyní už v hale třikrát týdně 
pilují hru. Po dvou tréninkových 
zápasech s Louny byl hlavní prověr-
kou výkonnosti o minulém víkendu 
turnaj v Praze, kde kromě Chomuto-
va startovaly Slavia VŠ Plzeň, Sparta 
Praha a německý celek SSC Sturm. 
Realizační tým i kádr mužstva zů-
staly prakticky beze změn, citelný 

Z těžkých soupeřů v úvodu jara házenkáři strach nemají

nedostek levorukých hráčů by mohl 
zmírnit návrat do mužstva 21letého 
Daniela Čaprndy. Stabilní kádr je 
podle trenéra Karlovce jednou z nej-
větších předností týmu: „Kluci jsou 
spolu už dlouhou řadu let, velmi 
dobře se znají. Scházejí jen finance, 
aby se házená v Chomutově hrála na 
ještě vyšší úrovni.“

Jarní mistrovská sezona potrvá od 
4. března do 20. května, Chomutov 
bude hrát šestkrát doma a pětkrát 
venku. Úvod bude zajímavý, v rámci 
prvních třech kol totiž HK Chomu-
tov přivítá první Hustopeče a druhý 
Dvůr Králové nad Labem, mezi tím 
cestuje na hřiště čtvrté Plzně. Trenér 
Karlovec se ovšem těžkého začátku 
nebojí, vždyť v závěru podzimu 
dokázali jeho svěřenci po vynikají-
cím výkonu zvítězit i na palubovce 
třetího Přerova. „Z prvních čtyř kol 
hrajeme třikrát doma. Když v těchto 

zápasech získáme pět bodů, budeme 
na tom velmi dobře.“ 

Jak prozradil dlouholetý člen 
výboru Antonín Novotný, chomu-
tovské fanoušky možná v polovině 
června čeká házenkářská lahůdka. 
Český svaz házené totiž po dobrých 
zkušenostech z minulosti zvažuje 
přidělit do Chomutova kvalifikač-
ní zápas o postup na mistrovství 
Evropy mezi Českou republikou 
a Lotyšskem.                                   (sk)

Jarní program HK Chomutov v 1. lize:Jarní program HK Chomutov v 1. lize:
4. 3. v 11 hod. Chomutov – 1. HK Dvůr Králové nad Labem4. 3. v 11 hod. Chomutov – 1. HK Dvůr Králové nad Labem, 11. 3. HK 

Slavia VŠ Plzeň – Chomutov, 17. 3. ve 13 hod. Chomutov – Házená Legata 17. 3. ve 13 hod. Chomutov – Házená Legata 
HustopečeHustopeče, 24. 3. ve 13 hod. Chomutov – HK Slavia Praha24. 3. ve 13 hod. Chomutov – HK Slavia Praha, 1. 4. Sokol So-
kolnice – Chomutov, 15. 4. ve 14 hod. Chomutov – Sokol II Prostějov15. 4. ve 14 hod. Chomutov – Sokol II Prostějov, 21. 4. 
Tatran Litovel – Chomutov, 28. 4. ve 13 hod. Chomutov – Sokol Nové Veselí28. 4. ve 13 hod. Chomutov – Sokol Nové Veselí, 
5. 5. TJ Náchod – Chomutov, 12. 5. ve 13 hod. Chomutov – Sokol HC Přerov12. 5. ve 13 hod. Chomutov – Sokol HC Přerov, 
20. 5. TJ Fatra Slavia Napajedla – Chomutov.  

Děti ve věku šest až dvanáct let 
mají možnost o jarních prázninách 
absolvovat Miniškolu sportu, na kte-
ré si nenásilnou formou pomocí her 
naučí nebo osvojí základy řady míčo-
vých sportů, bruslení, hokeje, plavání 
a skoků do vody. Miniškola proběhne 
pod vedením školených trenérů a in-
struktorů od pondělí 12. do pátku 16. 
března, vždy od 8 do 15 hodin. „Akci 
pořádáme už čtvrtým rokem a ohla-
sy jsou velmi příznivé. Řada dětí se 
k nám vrací, jsou mezi nimi i takové, 
které se zúčastnily všech předcho-
zích ročníků,“ uvedla Hana Kejaková 
z pořádající Správy sportovních 
zařízení Chomutov, která zajišťuje 
provoz všech sportovišť, na nichž 
bude výuka probíhat, tedy sportovní 
haly, zimního stadionu i lázní. Účast 
dítěte v miniškole bude rodiče stát 
600 korun, za dalších 220 korun lze 
dokoupit obědy v restauraci ve spor-
tovní hale. Informace a přihlášky je 
možné získat denně od 8 do 20 hodin 
v recepci sportovní haly.                   (sk) 

Miniškola seznámí děti
se základy sportů

Stejně jako lední hokej si význam-
né výročí existence připomíná knihou 
také chomutovský zápas. Titul Šede-
sát let zápasu v Chomutově, který 
vydal ASK VALZAP, bilancuje celou 
historii českého poválečného zápasu 
ve městě. Přibližuje počáteční nadše-
ní zakladatelů, rychlý vzestup oddílu, 
mapuje všechny úspěchy i významná 
utkání, vzpomíná na osobnosti cho-
mutovského zápasu. Text je doplněn 
unikátními fotografiemi i osobitý-
mi komentáři členů klubu. Skoro 
osmdesát stran je věnováno faktům 
a statistickým údajům.

Kniha dokazuje, že klub má co bi-
lancovat. Je držitelem téměř stovky 
individuálních seniorských titulů 
z mistrovství republiky i devíti titulů 
z ligy družstev, vychoval řadu repre-
zentantů i olympioniky Kubáta, Kor-
maníka a Dvořáka. Má i jeden těžko 
uvěřitelný primát – v 1. lize působí 
jako jediný klub od jejího založení 
v roce 1956, tedy už 52. sezonu! 

Kniha byla veřejnosti poprvé 
představena na vyhlášení ankety 
Nejúspěšnější sportovec Chomutov-
ska v divadle, kde ji při té příleži-
tosti pokřtili náměstek primátorky 

Kniha zápasníků je kronikou
šedesáti úspěšných sezon

Jan Řehák a Jaroslav Tourek ze 
Severočeských dolů. Publikace za-
padá do dnes už dlouhé řady knih 
s regionální tématikou a stejně jako 
většina dříve vydaných je k dostání 
za 130 korun v knihkupectví DDD 
v Ruské ulici.                                    (sk)

Mgr. Bohuslav Roll
advokátní kancelář

ROLL & Partners
oznamuje všem svým klientům změnu 

sídla své advokátní kanceláře. 
Od 19. 2. 2007 se advokátní kancelář 

nachází 
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budova Telecomu, proti soudu
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Nerudova 63, Chomutov 43001
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Pojišťovací agent hledá pro oblast 
Chomutov a Jirkov 

obchodního zástupce, 
vhodné pro začínající PPZ. 

Bližší informace 
na tel. číslech 736604695, 476112070 

nebo e-mail: oviko@karneval. cz


