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Březnové jednání zastupitelstva 
města oproti předchozím jednáním 
vzbudilo pozornost části občanů. 
Bývá tomu tak v případech, kdy se 
projednává něco, co se části Chomu-
tovanů přímo dotýká, nebo když cítí 
potřebu se svých zastupitelů na ně-
jaký problém zeptat a vyjasnit si ho. 
Téma, které občany zajímalo, v pro-
gramu jednání zastupitelstva nebylo 
a proto se otevřelo až v diskuzi. 

Šlo o prodej bytů v Beethovenově 
ulici, přesněji řečeno jeho poza-
stavení. Na magistrát došla petice, 
v níž nájemníci tří panelových domů 

v Beethovenově ulici město žádají, aby 
byty, v nichž bydlí, mohli odkoupit, 
a vyjadřují nesouhlas s tím, že město 
jejich prodej pozastavilo. 

Na zastupitelstvu se ale ukázalo, 
že signatáři petice měli, mírně řečeno, 
zkreslené informace. Zdroj „jedna paní 
povídala“ totiž nájemníky z domů čp. 
3889 až 3897 zneklidnil zprávou, že 
prodej bytů se pozastavil proto, že 
město je všechny chce prodat jednomu 
kupci. A to v nich vyvolalo pochopitel-
né obavy. „To je ale nesmysl. My po-
stupujeme v prodeji bytů standardním 
způsobem a o tomto kroku jsme ani 

Slovo primátorky

nejednali,“ připomíná náměstkyně 
primátorky Jana Vaňhová. Tato 
fáma zřejmě měla přispět k úspěchu 
petice a to se povedlo. Zneklidnění 
nájemníci dorazili na jednání za-
stupitelstva a tam se vše vysvětlilo. 
„Zjistili jsme, že existují možnosti, 
jak získat na rekonstrukci těchto 
domů dotace, a to z různých zdrojů, 
českých i evropských. To však není 
možné ze dne na den. A proto chce-
me dát lidem možnost: buď si v blíz-
ké budoucnosti koupí byty ve stavu, 
v jakém jsou, nebo město v příštích 
letech přikročí k jejich rekonstrukci 
a modernizaci, ale byty zůstanou 
jeho majetkem. Tím je ostatně 
poskytnutí dotace na rekonstrukci 
domů zpravidla podmíněno.“ 

Jak doplnila primátorka Ivana 
Řápková, město bude respektovat 
postoj občanů, ale jak se na zastu-
pitelstvu ukázalo, jsou mezi nimi 
dva tábory: jedni chtějí byty koupit 
a druzí preferují jejich rekonstrukci. 
„Až se ukáže, který názor převažuje, 
z tohoto stanoviska většiny budeme 
vycházet při dalších našich krocích. 
Rozhodně nebudeme, a ani jsme 
to nezamýšleli, postupovat tak, 
abychom nájemníky za jejich zády 
a proti jejich vůli zbavili práva na 
svobodné rozhodnutí ohledně pří-
padné koupi jejich bytu,“ zdůrazni-
la na závěr primátorka Chomutova 
Ivana Řápková.

Město obyvatele panelových do-
mů v Beethovenově ulici oslovilo 
anketou. Po jejím vyhodnocení bude 
následovat další dialog s nájemníky 
a poté bude zvolen další postup, 
vycházející z názoru většiny.  (lm)

Příští setkání s občany proběhne Příští setkání s občany proběhne 
29. března 2007 29. března 2007 od 16 hodin 

v místnosti č. 13 na radnici na 
náměstí 1. máje. 

Příští číslo CHN vyjde

4. dubna 20074. dubna 2007
jako barevný magazínbarevný magazín

www.chomutov-mesto.cz

Primátorka: S byty naložíme podle přání většiny nájemníků

Rozšíření úředních hodin efekt nepřináší... /str. 2/ Divoši a Potápníci, hlašte se! /str. 2/ Přijďte do kina 
s lahví od piva... /str. 3/ Volejbalisté VEROSu skončili osmí... /str. 6/  Medaile pro mladé plavce... /str. 6/ 
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koncert 
legendární osobnosti 
slovenského rocku

Kulisárna
sobota 31. března od 19 hodin
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Pověsti o spekulacích s byty na Beethovenově ulici vyvráceny

Interreg III A končí, začíná Cíl 
3. Tato věta nezasvěceným příliš 
neřekne, ale pro ty, kteří se snaží 
prostřednictvím projektů příhra-
niční spolupráce získat dotace 
z fondů EU, má klíčový význam. 
Město Chomutov se na nadcháze-
jící období, kdy se budou dotace 
rozdělovat z nového programu Cíl 
3, důkladně připravuje. Ale šanci 
sáhnout si na evropské peníze mají 
i ostatní subjekty. A právě pro ně 
připravilo město seminář o mož-
nostech čerpání z nových fondů, 
který proběhl v zasedací místnosti 
historické radnice (na snímku vle-
vo). Jeho lektorkami byly Manuela 
Prchalová z drážďanského a Len-
ka Vejlupková z chomutovského 
pracoviště Centra pro regionální 
rozvoj Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR. 

„Tyto odbornice poskytly účastní-
kům semináře nové informace a za-
svěcený výklad včetně příkladů, jak 
bude nový systém fungovat,“ řekla 
k semináři projektová manažerka 
Chomutova Alexandra Zdeňková. 
„Šance programu Cíl 3 jsou opravdu 
lákavé, vždyť je v něm pro Českou 
republiku na období 2007–2013 
k dispozici téměř sedmdesát milio-
nů eur, v přepočtu asi dvě miliardy 
korun, to je přibližně třikrát více 
než do roku 2006.“  

Součástí semináře byla i výstava 
úspěšných zrcadlových projektů, na 

kterých se podíleli partneři z obou 
stran hranic. V ní mohli jeho účast-
níci nalézt inspiraci a dovědět se, na 
co vše lze čerpat dotace EU (na sním-
ku vpravo). Možnosti jsou opravdu 
pestré, na výstavě se prezentovaly 
například projekty na podporu ma-
lého a středního podnikání, na vý-
chovu ke zdravé výživě, na ochranu 
životního prostředí nebo na požární 
prevenci. Město Chomutov od vstu-
pu ČR do Evropské unie realizovalo 
čtrnáct projektů z programu pří-
hraniční spolupráce za 13 milionů 
korun.                                                (lm)

Chomutov připravuje na příliv dotací i ostatní

Vážení spoluob-
čané, věděli jste, že 
použitou miminkov-
skou plínku není 
možné považovat 
za běžný odpad 
a proto je třeba po-
čkat, až takových 
plenek budete mít 

deset kilo, a pak vám je zvláštní firma 
odveze za poplatek zlikvidovat až do 
Ústí nad Labem? Zřejmě je tam za 
přísných bezpečnostních podmínek 
a pod dohledem pyrotechnika vyha-
zují do povětří! To opravdu není vtip, 
ale realita, která se sice netýká plenek 
z domácností, ale jen plenek od mi-
minek, která žijí v ústavech, přesto to 
musí každému rozumnému člověku 
připadat jako příběh z absurdního 
dramatu, že? Nicméně i takovéto pří-
běhy zažívají lidé, když na úřadech na-
razí na úředníky, kteří se rozhodli, že 
budou ustanovení zákonů plnit vždy 
a do puntíku bez ohledu na to, jestli 
je to rozumné. A tak se třeba stane, 
že podnikatel nebo školská zařízení, 
která řádně třídí odpad, dostanou 
pokutu jen proto, že zapomněli dodat 
nějaké lejstro. Přitom by stačilo, aby je 
příslušný úředník, který ví, že si tuto 
svou povinnost splnili, upozornil a ne 
se slepě držel litery zákona. Nedodal 
jsi potvrzení – tumáš pokutu! Tak 
to přece stojí v předpisech! A přitom 
každý zákon umožňuje různé výklady 
a jeho smyslem je lidi chránit a ne je 
šikanovat! Abyste rozuměli, rozhodně 
bych nechtěla vyzývat k tomu, aby 
úředníci nedodržovali zákony, ale spíš 
bych chtěla, aby při jejich naplňování 
vždycky mysleli jako lidé a pro lidi 
a ne jako bezduché stroje. Asi si mys-
líte, že bych jako primátorka měla do-
hlédnout na to, aby se úředníci našeho 
magistrátu řídili při své práci zdravým 
rozumem. Ale na našem úřadu jsou 
i odbory, které vykonávají státní sprá-
vu. Je to vlastně prodloužená ruka stá-
tu a já jako představitelka samosprávy 
nemohu do jejich práce a rozhodování  
zasahovat. Mohu řešit pouze perso-
nální otázky. Proto věřím, že se mi 
je podaří oslovit alespoň tímto mým 
slovem a že už nikdy nebudu muset 
poslouchat od svých spoluobčanů ty 
neuvěřitelné absurdní příběhy jako 
z jiného světa. A to přeji i vám všem. 
                                      Vaše Ivana Řápková

Koncem minulého měsíce podepsa-
li ředitel Okresního ředitelství Policie 
České republiky Ivan Řehůřek a velitel 
Městské policie Chomutov, náměstek 
primátorky Jan Řehák dodatek ke 
smlouvě o spolupráci mezi oběma 
subjekty. 

„Do tohoto dodatku k již dříve po-
depsané smlouvě byly zapracovány 
závěry ze společné schůzky, kterou 
jsem měl s řediteli chomutovského ře-
ditelství Policie České republiky a naší 
policie,“ řekl náměstek primátorky, 
který toto jednání inicioval. „Dodatek, 
který by měl přispět k užší součinnosti 
obou bezpečnostních složek, stanovu-
je rozdělení města na devět lokalit 
a určuje, nad kterými bude bdít Poli-
cie ČR a nad kterými naši strážníci. 
Konkrétní dopad je více policistů 
a strážníků v ulicích města.“

J. Řehák připomněl, že tato iniciati-
va je reakcí na nárůst trestné činnosti, 
k němuž došlo na sklonku minulého 
roku. „Za podstatné považuji, že ne-
jde o dodatek poslední. Shodli jsme 
se, že budeme reagovat na každou 
změnu podmínek. Okresní ředitelství 
by mělo být v nejbližší době posíleno 
o osm mužů, a protože bezpečnostní 
situace je nejkritičtější v Chomuto-
vě,  předpokládám, že budou sloužit 
právě v našem městě. V tom případě 
bychom jednotlivé lokality opět upra-
vili tak, abychom mohli ještě zvýšit 
koncentraci policistů v terénu,“ dodal 
náměstek primátorky Řehák.          (lm)

Od narození prvního prezidenta Československa Tomáše Garrigue Masaryka 
uplynulo 7. března 157 let. Položením květin u jeho pomníku si památku 
významného státníka připomněli představitelé města a společenských orga-
nizací, jejichž činnost vychází především právě z Masarykova odkazu.  (lm)

Od 1. 4. 2007 se na evidenci řidičů upravují úřední hodiny v úterý v úterý 
a ve čtvrtek: 8.00 - 10.00 hodina ve čtvrtek: 8.00 - 10.00 hodin. Pondělí a středa Pondělí a středa zůstávají beze změny: 
8.00 - 18.00 hodin8.00 - 18.00 hodin. 

Důvodem úpravy je nutnost průběžně zpracovávat velký objem přijatých 
žádostí o výměnu řidičských průkazů.

Úřední dny v úterý slouží na registru silničních vozidel převážně pro 
smluvní podnikatelskou sféru, takže čekací doba může být delší, než je 
běžná. Úterní návštěvy by zde tedy měli konat občané jen v neodkladných 
případech. Není totiž výjimkou, že jeden podnikatel má i 12 úkonů, tedy od-
bavení při jediném takovémto klientovi na přepážce trvá cca 1,5 hodiny.  (r)

Odbor dopravních a správních činností 
upozorňuje: změna úředních hodin

Rekonstrukce sídlišť na Horní Vsi za dvacet milionů 
Projekt regenerace panelového 

sídliště Horní Ves – Jitřenka a Luna, 
který zpracoval odbor investic 
a úřad územního plánování ve 
spolupráci s městským architektem 
Jaroslavem Pachnerem, počítá s roz-
sáhlými úpravami v této lokalitě. 
Jeho koncept byl opakovaně projed-
náván na veřejném jednání s obyva-
teli sídliště. Záměry byly rovněž ko-
ordinovány se správci inženýrských 
sítí, s dotčenými orgány státní sprá-
vy a s pracovníky dotčených odborů 
magistrátu. Realizaci projektu musí 

poté, co prošel radou, schválit také 
zastupitelstvo města. 

„Rekonstrukce sídlišť na Horní 
Vsi je rozdělena na dvě etapy. Letos 
bude na řadě Jitřenka. Počítá se 
s úpravou okolí nákupního centra 
včetně nové dlažby, trávníků, lavi-
ček a dalších doplňků. Zprovozněna 
bude také fontána a dětské hřiště, 
to vše bude stát asi deset milionů 
korun,“ uvedla Lenka Petříková 
z odboru investic a úřadu územní-
ho plánování magistrátu. 

                   (Pokračování na str. 2)

Více policistů v ulicích
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Zmizelý Chomutov – poznáte?

Rada města Chomutova projednala…

(Dokončení ze str. 1)
Město by na tuto investiční akci 

mohlo získat čtyřmilionovou dotaci 
z Programu regenerace panelových 
sídlišť. Kvůli této možnosti došlo 
k posunutí termínů na realizaci.

V roce 2008 se počítá s druhou 
etapou, která bude zřejmě plně 
hrazena z rozpočtu města a je při-
bližně stejně nákladná jako etapa 
letošní. „V jejím rámci by měly být 
zrekonstruovány chodníky v ulicích 
Jiráskově, Seifertově, Heyrovského 
a Zengerově, Seifertova ulice, parko-
viště v Havlíčkově a Jiráskově ulici 
a zbudována cyklistická stezka kolem 
TJ VEROS,“ nastínila Petříková obsah 
rekonstrukce pro příští rok.          (lm)

Rekonstrukce sídlišť 
na Horní Vsi...

… a schválila poskytnutí příspěv-… a schválila poskytnutí příspěv-
ku ku ve výši 17 000 Kč z finančních 
prostředků rady Severočeské filhar-
monii Teplice na projekt 43. ročník 
Festivalu Ludwiga van Beethovena. 
Rada města Chomutova tuto kultur-
ní akci, jejíž součástí bude stejně 
jako vloni i koncert v Chomutově, 
podpořila už v roce 2005 a 2006.

… a schválila poskytnutí příspěvku … a schválila poskytnutí příspěvku 
z finančních prostředků rady občan-
skému sdružení Světlo. Občanské 
sdružení, které ve městě provozuje 
kontaktní centrum pro lidi ohrožené 
návykovými látkami a jinými závis-
lostmi, žádalo o příspěvek ve výši 
150 000  Kč. Celkové provozní nákla-
dy K-centra v Chomutově činily v mi-
nulém roce 1 759 326 Kč, město Cho-
mutov přispělo částkou 50 000 Kč,
což byla maximální částka, kterou 
je oprávněna poskytnout rada měs-
ta. Stejný obnos pro K-centrum od-
souhlasili radní i pro rok 2007. Rada 
města se shodla, že činnost, kterou 
K-centrum vyvíjí, je pro město po-
třebná. Podporu aktivitám o. s. Svět-
lo vyjadřuje město mimo jiné tím, 
že mu hradí náklady za energie. Ty 
v roce 2006 činily 78 680 Kč, takže 
souhrnná podpora radnice K-cen-
tru za minulý rok dosahuje téměř 
130 000 korun.  

… a předložila do zastupitelstva  a předložila do zastupitelstva 
města informativní zprávu o obec-města informativní zprávu o obec-
ných přestupcích a přestupcích ných přestupcích a přestupcích 
v dopravě za rok 2006. v dopravě za rok 2006. Ze zprávy, 
kterou zpracoval odbor dopravních 
a správních činností, mimo jiné vy-
plývá, že vloni bylo zaregistrováno 
1 542 přestupků (v roce 2005 to bylo 
1 562 přestupků). Z roku 2005 bylo 
třeba projednat dalších 185 skut-
ků. Celkem k vyřízení bylo 1 727 pře-
stupků. Z toho bylo 242 postoupeno 
jiným komisím, 419 odloženo, 146 spi-
sů přešlo do roku 2007 a 920 jich 

bylo projednáno. Bylo uloženo 
546 pokut v celkovém objemu 
512 000 korun a 34 pořádkových 
pokut v hodnotě 15 100 korun. 
Spolu s povinností přestupců 
uhradit náklady řízení (248 
500 korun) to činí 775 600 ko-
run. Komise k projednávání obec-
ných přestupků statutárního města 
Chomutova projednává na základě 
veřejnoprávních smluv s obcemi 
také přestupky v Bílencích, Blatně, 
Březně, Černovicích, Droužkovi-
cích, Hoře Svatého Šebestiána, Hru-
šovanech, Kalku, Křimově, Málkově, 
Místě, Nezabylicích, Spořicích, Údli-
cích, Všehrdech a Výsluní.  

…a schválila dotace na projekty …a schválila dotace na projekty 
devíti žadatelům. devíti žadatelům. Jsou to: SK Cho-
mutov S-R-O s. r. o. (projekt Mistrov-
ství světa hokejistů, startujících pod 
hlavičkou Chomutova - 30 000 Kč), 
ISŠE Chomutov (projekt Volejbalový 
turnaj – 11 000 Kč), MŠ Chomutov 
(projekt Mateřinka 2007 – 28 000 
Kč), Misslareuth 1990 Mitte Europe 
(projekt Festival uprostřed Evropy 
– 15 000 Kč), ZŠ Na Příkopech (pro-
jekt Březen měsíc internetu - 8 000 
Kč), Chomutovské soukromé gym-
názium (projekt Kolébka moderny 
– Paříž – 15 000 Kč, projekt Císařská 
Vídeň – 10 000 Kč, projekt Historicko 
poznávací kurz – 12 000 Kč, projekt 
Hold Up – 5 000 Kč), Gymnázium 
Chomutov (projekt Poznávací zájezd 
do Anglie – 49 000 Kč), Veteran Car 
Club (projekt Sraz historických vozi-
del – 14 000 Kč), Okresní organizace 
sdružení pro pomoc mentálně posti-
ženým (projekty …jsme tu s vámi… 
– 9 000 + 3 600 Kč). Rada neschvá-
lila poskytnutí dotace občanskému 
sdružení Airex (letecká amatérská 
asociace Československa Chomutov) 
na projekt Severozápadní Čechy vče-
ra a dnes.                                          (lm)

Pamětníky klubu U Divocha, 
který fungoval ve druhé polovině 
60. let  20. století v podzemním 
bunkru poblíž Husova náměstí, shá-
ní jeho tehdejší vedoucí Jan Luboš 
Slunéčko. Chomutovák, který v roce 
1968 dělal regulovčíka sovětským 
okupantům tak úspěšně, že musel 
narychlo opustit republiku a pak se 
dlouhá léta toulal světem, se vrátil 
do rodného hnízda a hledá pamět-
níky starých časů. Rád by uspořá-
dal setkání starých kumpánů, ale 
scházejí mu kontakty.  Návštěvníci 
klubu U Divocha, kteří si říkali Di-
voši a později Potápníci, ať se ozvou 
na adresu redakce (v tiráži novin na 
poslední straně) nebo přímo panu 
J. L. S. na telefon 602 357 192. 

O pestrých osudech chomutov-
ského světoběžníka připravujeme 
reportáž do příštího vydání Chomu-
tovských novin, a proto přivítáme 
zapůjčení jakékoli fotodokumenta-
ce z 60. let, týkající se zmíněného 
klubu, jeho návštěvníků a aktivit, 
případně z jejich prvomájové mani-
festace či průběhu okupace Chomu-
tova v roce 1968.                                (r)

Divoši a Potápníci, 
hlaste se!

Na fotohádance z minulého čísla je křižovatka ulic Kadaňské a Lipské. Výher-
cem knihy se stala M. Minďárová z Bezručovy ulice.                                      (lm) 

Městský ústav sociálních služeb 
Chomutov v rámci své činnosti po-
skytuje sociální služby mimo jiné 
prostřednictvím Centra denních 
služeb (dříve Pečovatelská služba), 
které sídlí v Bezručově ulici. 

Představujeme zařízení organizací města: Centrum denních služeb 

„Služby jsou určeny lidem se sta-
robním nebo invalidním důchodem, 
kteří mají trvalé bydliště v Chomuto-
vě a nejsou schopni sami si obstarat 
nutné práce v domácnosti a další 
životní potřeby,“ představuje jedno 

z řady pracovišť ústavu jeho ředi-
telka Alena Tölgová. „Pečovatelské 
služby jsou poskytovány nejen v Do-
mě s pečovatelskou službou Merkur, 
ale také přímo v domácnostech 
klientů. V minulých dnech se jejich 
spektrum rozšířilo o Středisko osob-
ní hygieny, které v prostorách Mer-
kuru nabízí profesionálně vybavené 
provozovny pedikúry, kadeřnictví 
a prádelenského provozu.“ 

Dům s pečovatelskou službou 
je již kompletně zrekonstruován, 
je zde 130 bytů a 26 bezbariéro-
vých. Nejen jeho obyvatelé, ale 
i ostatní klienti pečovatelské služby 
se mohou stravovat v Centrálním 
stravovacím provozu, který je sou-
částí Merkuru. Je zde připravováno 
přibližně 600 jídel denně s mož-
ností výběru ze tří druhů. Jedno 
z nabízených jídel vždy splňuje 
podmínky šetřící a diabetické diety. 
„Klientům, kteří si nemohou stravu 
vyzvednout, je domů dovezena 
v jídlonosičích s termoobalem,“ do-
plňuje Tölgová.

Centrum denních služeb eviduje 
550 klientů, o které pečuje jede-
náct pracovníků sociální péče (dří-
ve označované jako pečovatelky), 
jedna sociální pracovnice a vedou-
cí střediska. A co vše CDS nabízí? 
Pomoc při osobní hygieně a obléká-
ní, pomoc při základní péči o vlasy 
a nehty, zajištění  a dovoz stravy, 

pomoc při přípravě a podávání jíd-
la a pití, doprovázení dospělých, 
běžný a velký úklid v domácnosti, 
běžné a velké nákupy, praní a žeh-
lení prádla. „Tato nabídka je klienty, 
jimž je určena, vítána. I přes jistý 
handicap, kterým jsou omezováni, 
jim totiž umožňuje zůstat doma, 
ve vlastním prostředí, a nevyžado-
vat ústavní péči, jejíž přijímání je 
pro nemálo z nich spojeno s urči-
tým psychickým blokem,“ shrnula 
A. Tölgová. Na závěr dodala, že 
zájemci o některou z uvedených 
služeb získají informace v kance-
láři CDS v přízemí Domu s pečo-
vatelskou službou Merkur nebo 
na telefonních číslech 474 686 432 
a 728 765 792.                             (lm)

Jídelna Centrálního stravovacího provozu byla otevřena před rokem. Její 
moderní a přívětivé prostředí slouží mimo jiné k setkávání členů chomu-
tovského Klubu důchodců. Na tom zatím posledním jim k poslechu i tanci 
zahrála jirkovská kapela Seniorka.                                                             (foto: lm)

Velký integrovaný projekt přispě-
je i k regeneraci městské  památkové 
zóny. V příštích letech dojde k de-
molici objektu veřejných záchodků 
a tržnice, které stojí uvnitř zóny. 

Podnět k tomuto kroku vzešel ze 
stanoviska Národního památkového 
ústavu, podle něhož architektura 
objektu nekoresponduje s historic-
kou architekturou okolí. Na základě 
stanoviska odborníků se problema-
tikou začalo zabývat vedení města.

Byla zahájena projektová přípra-
va na demolici objektu a následnou 
výstavbu nového sociálního za-
řízení, které bude odpovídat sou-
časným energetickým a technickým 
požadavkům včetně bezbariérového 
přístupu. Součástí projektu bude 
i výsadba zeleně a vznik nových 
parkovacích míst. 

Neslučitelnost architektury tržni-
ce s charakterem městské památkové 
zóny ale není jediné hledisko, které 
vedlo město k tomuto rozhodnutí. 

„Když město pořádá nějakou akci 
na náměstí, sociální zázemí je ne-
dostačující. Nový projekt přinese 
kromě moderních toalet také par-
kovací místa a v neposlední řadě 
přispěje ke zkulturnění prodeje 
v centru města,“ říká k záměru pri-
mátorka Chomutova Ivana Řápková. 
„Nemůžeme ovlivnit, co nabízejí ob-
chody v historickém centru města, 
které sídlí v soukromých objektech, 
ale u městské tržnice je to jiné. Ta 
dnešní neodpovídá svému původ-
nímu poslání, totiž že má být mís-
tem, kde by drobní pěstitelé mohli 
prodávat své přebytky. Místo toho 
je tam spousta prodejců, kteří na-

bízejí sortiment, jenž na městskou 
tržnici města nepatří. A to chceme 
také změnit.“

Celý objekt bude do této historic-
ké lokality citlivě  vkomponován. 
Parkovací plocha bude zaujímat 
prostor 2 130 metrů čtverečních. 
Realizace záměru vyjde zhruba na 
dvanáct milionů korun, z toho dota-
ce by měly pokrýt až 85 % procent 
nákladů.

Nová tržnice bude umístěna o ně-
kolik desítek metrů níže po proudu 
Chomutovky pod Riegrovou ulicí. 
Její výstavba bude součástí rozsáh-
lých stavebních úprav na levém bře-
hu říčky. „Svým charakterem bude 
zapadat do okolní zástavby. Kromě 
účelnosti nové tržnice projekt kla-
de důraz i na estetičnost,“ dodala 
primátorka Řápková.                   (lm)

Střípky z miliardové mozaiky: Velký integrovaný projekt

Odstranění tržnice, výstavba veřejných záchodků a parkoviště

Veřejné, správní a politické událostiVeřejné, správní a politické události
1. března. 1. března. Opatřením ministerstva 

financí zřízena znovu státní loterie. 
Cena losu je deset korun, nejvyšší 
možná výhra je padesát tisíc korun.

11. března. 11. března. Konala se schůze rady 
místního národního výboru, na níž 
hodnocena práce výboru žen, která 
se zlepšila a má šestnáctičlenný 
výbor, jsou složkou Národní fronty. 
Tisíce hodin odpracovaly ženy na 

zemědělských pracích, pracují v jes-
lích, školkách a družinách mládeže. 
Nyní si dají závazky na zemědělské 
práce v krajské soutěži. Budou se 
starat o čistotu města, výchovu dětí 
a vychovávat socialistického člověka, 
zasáhnou do přidělování bytů a ak-
tivně pracovat v národním výboru.

11. března. 11. března. Pracující závodu Ju-
lia Fučíka při besedách předkládají 
místnímu národnímu výboru tyto 
připomínky, na něž je hned odpoví-
dáno. Kolem nové osmileté střední 
školy v Havlíčkově ulici, která je 
velmi pěkná, jsou blátivé chodníky 
a ulice. Udržování čistoty ve škole je 
řešeno přezouváním hned u vchodu 
školy. Poškozená lávka v Pivovarské 
ulici bude opravena. Jiráskovou ulicí 
jezdí velkou rychlostí vojenské vozy 
a je tam nebezpečí úrazu dětí i sta-
rých lidí. Proto tam bude dána ome-
zená rychlost třicet km/hod. Schody 
u kostela na ulici maršála Stalina 
proti kinu Oko nejsou po několik let 
udržovány a je tam nebezpečí úrazu. 
O pořádek se tam budou starat Ve-
řejné služby. Před novostavbou na 
náměstí Míru k ulici gen. Svobody si 
nájemníci nadělali klepadla koberců 
a sklad popelnic, což působí nepěkně. 
Odbor pro výstavbu již dal nařízení, 
aby tyto věci byly postaveny ve dvoře. 
Hornická ulice je vlastně skládka sme-
tí a odpadů, které tam v noci lidé há-
zejí. Tady je na občanech, aby si sami 
udělali pořádek. V různých domech 
v Domovině při jarním tání sněhu 
vniká spodní voda do sklepů. Zatím, 
než bude provedena kanalisace této 

čtvrti, musí si obyvatelé vypomoci 
drenážemi. V Brjanské ulici proti no-
vostavbám bydlí cikáni a všechen 
neřád hází prostě na ulici, kde je již 
kanál ucpán, je nebezpečí v letní době 
rozšíření nakažlivých nemocí. Zatím 
cikány nelze jinam ubytovat a kanál 
bude v nejkratší době vyčištěn. Jsou 
to vesměs běžné nedostatky, které 
národní výbor nechá napravit ihned, 
jiné jsou nákladnější a budou řešeny 
postupně.  

20. března. 20. března. Konala se schůze 
rady místního národního výboru, 
na němž vysloveno uznání vojínům 
Gustavu Kačírkovi, Karlu Kopovi 
a Jiřímu Krejzovi za pomoc při těž-
bě uhlí. Jsou zajištěny investice na 
dostavbu osmi bytů v ulici Vršovců 
za 449 000 Kč, na akci s celkovou 
částkou 575 000 Kč, rozděleno na 
sedm částí ideální náklad 1 100 000 Kč
s potřebou 56 300 brigádnických 
hodin. Úprava okolí novostaveb, kde 
nejsou investice zajištěny, bude muset 
počítat se svépomocí obyvatel domů 
a získat je jako brigádníky. Napříště 
se již musí požadovat od firmy pro-
vádějící stavbu i úpravu kolem domů. 
Dán souhlas, aby ing. Klepl jednal s ve-
doucími pekáren o zřízení pekárny 
v Chomutově.  (Pokračování na str. 4)

Listování kronikou města – březen 1957

Prodloužení úředních hodin na 
chomutovském magistrátu v pondělí 
a ve středu do 18 hodin a rozšíření 
počtu úředních dní o další dva se ne-
jeví jako příliš efektivní. Toto opat-
ření je v platnosti od loňského září 
a odezva na ně byla zaznamenává-
na, po novém roce pak vyhodnoce-
na. K nejexponovanějším pracoviš-

Rozšíření úředních dnů efekt nepřináší

tím co do styku s veřejností patří 
odbor dopravních a správních čin-
ností (ODaSČ). Graf ukazuje počet 
klientů jednoho pracoviště tohoto 
odboru za první etapu sledovaného 
období. Z něj vyplývá, že v pondělí 
a ve středu mezi 17. a 18. hodinou při-
šel na evidenci řidičů průměrně jeden 
klient denně.  (Pokračování na str. 4)
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Československý bigbít má řadu 
osobností, které se podílely na jeho 
formování. Oproti české nebyla slo-
venská scéna na výrazné postavy 
tak bohatá, ale několik jich přece jen 
tehdy společné kultuře dala. Mezi ty 
nejosobitější patří nesporně Marián 
Varga (na snímku ze 70. let), který 
se letos, v roce svých šedesátin, při-
pomene i českým posluchačům na 
koncertní minišňůře. Mezi pouhých 
šest koncertů v Čechách a na Moravě 
je zařazeno i vystoupení v Kulisárně 
u městského divadla příští sobotu. 

Písničky pro skupinu Prúdy, 
skladby v podání tria Collegium 
Musicum a řada dalších projektů 
buď sólových nebo ve spolupráci 
s jinými tvůrci (Pavol Hammel, Fe-
dor Frešo, Radim Hladík, Vladimír 
Merta) hudebně formovaly  nejméně 
jednu generaci zejména slovenských 
muzikantů i posluchačů. Vargu ale 

nelze označit jen za rockového mu-
zikanta. Jeho tvorba je velmi pestrá. 
Sahá od hudby k filmům, divadelním 
inscenacím a písničkám středního 
proudu (zejména v interpretaci Ma-
riky Gombitové) přes spolupráci na 
původním muzikálu dávno předtím, 
než se z tohoto žánru stala nablýs-
kaná show plná hvězd a hvězdiček. 
Přesto je Varga vnímán zejména 
jako skvělý klávesista a tvůrce 

skladeb, jež interpretoval sám, 
případně se spoluhráči z převážně 
slovenské rockové scény. Jeho ori-
ginální přístup k syntéze klasiky 
a rocku přivedl ve své době mno-
ho mladých lidí k poslechu Bacha 
i dalších autorů, k nimž mívá mládež 
přinejlepším rezervovaný přístup. 
Pracoval s díly Bartóka, Prokofjeva 
i Rimského-Korsakova a dokázal jim 
dát moderní zvuk, především však 
tvořil v podobném „vážném“ stylu 
vlastní hudební díla.

Marián Varga je označován různý-
mi epitety, většina z nich se vztahu-
je k virtuozitě jeho hry na klávesové 
nástroje. Jeho koncert v Kulisárně 
tak slibuje nejen výjimečnou mož-
nost vidět „live“ jednoho z muzikan-
tů, kteří měli vliv na vývoj moderní 
hudby v poslední čtvrtině minulého 
století, ale i prožít mimořádný hu-
dební zážitek.                                 (lm)

V Kulisárně vystoupí legendární Marián Varga

Okresní ředitelství České policie Chomutov, Okresní ředitelství České Okresní ředitelství České policie Chomutov, Okresní ředitelství České 
policie Most a Policejní ředitelství Chemnitz-Erzgebirge společně vyhlá-policie Most a Policejní ředitelství Chemnitz-Erzgebirge společně vyhlá-
sily výtvarnou soutěž pro děti z mateřských škol. sily výtvarnou soutěž pro děti z mateřských škol. Témata soutěže byla 
následující: Co se smí a nesmí, Nebezpeční, Dopravní situace – jak se 
mám správně chovat, Máme rádi zvířata, Práce policie. Výtvarné soutěže 
se zúčastnily školky z celého regionu – z Chomutova, Jirkova, Červeného 
Hrádku, Klášterce nad Ohří, Kadaně, Března a Pernštejna. Vyhlášení vý-
sledků soutěže proběhne 28. března od 14.30 hodin ve velkém sále SKKS 
na Palackého ulici. Přítomní si budou moci prohlédnout vítězné práce na 
malé výstavě přímo v sále. V dalších dnech pak budou tatáž díla vysta-
vena v prostorách odboru školství v SKKS.                                                    (r)

Vratné lahve míří do Chomutova. 
Nová komedie režiséra Jana Svěráka 
podle scénáře jeho otce Zdeňka se 
bude promítat od 29. do 31. března 
v kině Praha, od 1. do 3. dubna pak 
v kině Oko. 

Aktuální zprávy z kin po celé re-
publice hovoří o tom, že nejnovější 
český filmový hit láme rekordy 
v návštěvnosti a mimořádný zájem 
se dá očekávat i ze strany chomutov-
ských diváků.

Správa kulturních zařízení pro ně 
navíc připravila jeden bonbónek. 
Na projekci 30. března přijede do 
Chomutova i filmová delegace. Její 
složení se ještě může změnit podle 
aktuální situace, ale ohlášeni jsou 
herci Ondřej Vetchý, Nela Boudová 

a některý ze Svěráků, pravděpodob-
něji režisér Jan. Po projekci pohovoří 
o filmu, přiblíží okolnosti jeho 
vzniku a prozradí další zajímavé 
informace a „historky z natáčení“. 
Osvěžením (v pravém slova smyslu) 
bude drobná pozornost od organizá-
torů, kteří každému, kdo v tento den 
do kina přinese prázdnou vratnou 
lahev od piva, dají pivo. Pořadatelé 
prázdné lahve zpeněží a výtěžek 
věnují na dobročinné účely. 

Vstupenky na všech šest před-
stavení jsou už k dispozici v před-
prodeji, a to jak v kině Oko, tak v 
kině Praha. Beseda s tvůrci nebude 
v Chomutově poprvé, doprovodila 
již promítání filmů Mazaný Filip, 
Panic je nanic a Ženy proměny. (sk) 

Film Vratné lahve doplní akce
s tvůrci a vratnými lahvemi

Láska a partnerství z pohledu 
buddhismu, to je název před-
nášky Romana Lauše, která se 
uskuteční v neděli 1. dubna od 18 
hodin v Tiger Relax Clubu v ulici 
Pod Břízami v Chomutově. Cestu-
jící učitel Roman Lauš praktikuje 
buddhismus linie Karma Kagjü. 
Jedná se o tzv. laický směr, jenž 
si získává oblibu hlavně u mo-
derních, samostatných lidí, kteří 
se jeho praktikování běžně věnují 
při zaměstnání nebo studiu. Pod-
le tohoto směru je buddhismus 
systém, který přináší informace 
o podstatě mysli a zahrnuje 
v sobě prvky náboženství, filozo-
fie a psychologie.                         (r)

Buddhismus a běžný život

Oblastní muzeum v Chomuto-
vě a s ním zájmové organizace 
Folklorní soubor Skejušan, Klub 
uměleckých řemesel v Chomutově 
a Klub patchworku v Kadani složí 
poctu jaru, coby období probou-
zejícího se života, nových nadějí. 
Na výstavě s názvem Jaro v muzeu 
připomenou některé obyčeje vzta-
hující se k jaru a k Velikonocům, 
a to nejen vystavenými exponáty, 
ale i bohatým doprovodným pro-
gramem.

Od 29. března do 2. června bu-
dou v muzeu na Palackého ulici 
k vidění kraslice, výšivky, krajky, 
malby na textilu a další rukoděl-
né výrobky, třeba ty, vytvořené 
technikou patchworku. Atmosféru 
dotvoří lidový nábytek a obrazy 
s jarními motivy. „Nebude to nic 
vyloženě etnografického nebo his-
torického, chceme spíš, aby se naší 
výstavou lidé inspirovali a aby si 
pak třeba doma něco pěkného také 
vyrobili,“ uvedla kurátorka výstavy 
Slávka Brůnová.

Potřebným dovednostem se zá-
jemci mohou naučit v rámci tak-
zvaných rukodělných pátků, které 
budou zaměřeny jak na dospělou 
veřejnost, tak na školní mládež. 
Školám je vyhrazen čas 9 – 14 hodin, 
veřejnosti pak 15 – 17 hodin. Každý 
z rukodělných pátků má jiné téma: 
30. 3. zdobení velikonočních vají-
ček (pomůcky:  výdutky), 3. – 4. 4.
zdobení velikonočních vajíček – pou-
ze pro školy (pomůcky: výdutky), 

13. 4. jarní patchworková slepička 
(pomůcky: zbytky látek, jehly, nitě, 
nůžky), 20. 4. drobnosti ze slaného 
pečiva, 27. 4. jarní textilní prostírání 
– razítkování (pomůcky: čtvereček 
světlé látky), 18. 5. přáníčka z ruč-
ního papíru, 25. 5. letní textilní pro-
stírání (pomůcky: čtvereček světlé 
látky), 1. 6. odrátované kamínky (po-
můcky: drobné kamínky, šnečí ulity, 
mušličky). K účasti na rukodělném 
pátku je třeba se předem objednat 
na tel. čísle 474 651 251. 

Vernisáž výstavy proběhne 29. břez-
na v 16 hodin v muzeu v sále Jiřího 
Popela z Lobkovic a svým vystoupe-
ním ji zahájí folklorní soubor Skeju-
šan.                                                     (sk)

Pro inspiraci si zajděte do muzea
Vzlínání vody po jedné z čelních 

stěn galerie Lurago v SKKS na Pa-
lackého ulici si vyžádalo měsíční 
uzavření prostor. „Už jsme tento 
problém řešili v roce 2003, ale pro-
tože stěna mokvala dál, bylo jasné, 
že bude třeba zásadnějšího zásahu,“ 
vysvětlila ředitelka SKKS Marie Lau-
rinová. Postižena byla stěna souse-
dící s korytem Chomutovky, přesto 
odborníci konstatovali, že spíš než 
řeka bude na vině spodní voda. Sta-
vební firma z celé stěny strhla omít-
ku a při tom vyšlo najevo, že zeď je 
postavena z nahrubo opracovaných 
kamenů. Ty ve spojení s funkčním 
zaměřením prostor působí velmi es-
teticky, čímž se z nouzového stavu 
rázem stala přednost. Kameny pak 
byly už jen očištěny a ošetřeny spe-
ciálním nátěrem.

Nyní galerii Lurago opět slouží 
svému účelu. Do 2. dubna zde vy-
stavuje své převážně abstraktní ole-
jomalby Andrea Smišková, Slovenka 
v současnosti žijící v Kadani.     (sk)

Půvabná výtvarnice a teoretička umění zapózovala v galerii Lurago při insta-
laci svých obrazů.                                                                                            (foto: sk)

Úpravy v galerii Lurago vytvořily z nouze ctnost

DIVADLODIVADLO
• 25. 3. O PEJSKOVI A KOČIČCE. 25. 3. O PEJSKOVI A KOČIČCE. Pohádka pro děti a jejich rodiče. Kulturní dům Zahrad-

ní od 10.00 hodin.
• 26. 3. POSLEDNÍ ŠANCE. 26. 3. POSLEDNÍ ŠANCE. Divadelní představení v rámci abonentního předplatného. 

Městské divadlo od 19.00 hodin.
• 30. 3. VELIKONOČNÍ POHÁDKA. 30. 3. VELIKONOČNÍ POHÁDKA. Pro MŠ a 1. st. ZŠ. Kulturní dům Zahradní od 10.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY
• 23. 3. JAZZOVÝ MASOPUST23. 3. JAZZOVÝ MASOPUST. Účinkují Peter Lipa a Band, Lolaband Litvínov, Brass Band 

Rakovník, Paradies Jazz Band. Městské divadlo od 19.00 hodin
• 28. 3. LENKA FILIPOVÁ – recitál28. 3. LENKA FILIPOVÁ – recitál. Hosté Sean Barry – irská harfa, Mirek Linhart – akus-

tické kytary. Městské divadlo od 19.00 hodin
• 31. 3. MARIÁN VARGA 31. 3. MARIÁN VARGA – koncert legendární charismatické osobnosti slovenského 

rocku. Kulisárna od 19.00 hodin
• 3. 4. TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ KONCERT3. 4. TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ KONCERT. Hudba barokních a klasických mistrů, účinku-

jí interpreti na cembalo a flétnu, sólista Jiří Válek. Městské divadlo od 19.00 hodin.
• 3. 4. JARNÍ KONCERT3. 4. JARNÍ KONCERT. Dětský pěvecký sbor, výtvarné a taneční oddělení ZUŠ Chomu-

tov. Kostel sv. Ignáce od 17.00 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
• 21. 3. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU21. 3. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na Zahradní 

od 17.00 hodin.
• 4. 4. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU4. 4. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na Zahradní od 

17.00 hodin.

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

v Praze. Výstavní síň knihovny. Výstava potrvá do 30. 3.
• MILOŠ ŠTÁFEK – FOTOGRAFIEMILOŠ ŠTÁFEK – FOTOGRAFIE. Galerie Na schodech v SKKS. Výstava potrvá do 31. 3.
• ANDREA SMIŠKOVÁ – POHYB V POLOSTÍNUANDREA SMIŠKOVÁ – POHYB V POLOSTÍNU. Obrazy. Galerie Lurago. Výstava potrvá do 2. 4.

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).
               21. 3. 21. 3.  PROJEKT 100: NA SEVER SEVEROZÁPADNÍ LINKOUPROJEKT 100: NA SEVER SEVEROZÁPADNÍ LINKOU. Špionážní thriller USA. 

Začátek v 19.30 hodin.
              22. 3. 22. 3.  SPLÁCHNUTEJ SPLÁCHNUTEJ – akční animovaná komedie, Velká Británie. Začátek 

v 17.00 hodin.
              23. 3. 23. 3.  DVEŘE DOKOŘÁN DVEŘE DOKOŘÁN – romantické drama USA.
 24.24.     – – 25. 3. 25. 3.  KVASKA KVASKA – drama, komedie, hudební, ČR.
              26. 3. 26. 3.  PROJEKT 100: MECHANICKÝ POMERANČ PROJEKT 100: MECHANICKÝ POMERANČ – film Velké Británie. Začátek 

v 19.30 hodin
  27.27.     –       29. 3. 29. 3.  HANNIBAL – ZROZENÍ HANNIBAL – ZROZENÍ – drama, thriller. Francouzsko–britsko–americký film.
              30. 3. 30. 3.  PROJEKT 100: ZRCADLO PROJEKT 100: ZRCADLO – ruský film. Začátek v 19.30 hodin.
 30. 30.  – –  31. 3. 31. 3.  ŠARLOTINA PUNČOŠKA ŠARLOTINA PUNČOŠKA – rodinný, USA.
    1. 1.  – –       3. 4. 3. 4.  VRATNÉ LAHVE VRATNÉ LAHVE – rodinná komedie, ČR.
                 4. 4. 4. 4.  ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH – drama, Německo.

Kino Praha (začátky představení v 17.00 hodin, není–li uvedeno jinak).Kino Praha (začátky představení v 17.00 hodin, není–li uvedeno jinak).
 22. 22.  – – 23. 3. 23. 3.  JEDNÉ NOCI V JEDNOM MĚSTĚ JEDNÉ NOCI V JEDNOM MĚSTĚ – povídkový animovaný, ČR.
              24. 3. 24. 3.  PRÁZDNINY PRÁZDNINY – komedie, USA.
 29. 29.  – –  31. 3. 31. 3.  VRATNÉ LAHVE VRATNÉ LAHVE – rodinná komedie, ČR.

Už deváté oblastní kolo pře-
hlídky pódiových vystoupení dětí 
z mateřských škol s názvem Mate-
řinka 2007 proběhlo opět v měst-
ském divadle. Sál, zcela zaplněný 
rodiči i prarodiči účinkujících, 
sledoval v průběhu dvou dní jedna-
dvacet vystoupení 299 capar-
tů z jirkovských, kláštereckých 
a chomutovských školek. Tato milá 
akce nezůstala stejně jako v mi-
nulých letech stranou pozornosti 
vedení města. Účinkující i diváky 
přišli pozdravit primátorka Ivana 
Řápková i její náměstek Jan Ře-
hák. Oba popřáli dětem úspěšné 
vystoupení a pak už jeviště ožilo 
dětskými postavičkami v pestrých 
a nápaditých kostýmech. Objevily 
se tu postavy z pohádek, říkadel 
a dětských písniček. Trpaslíci, koči-
čí bratři, rozpustilé myšky, kuřátka, 
broučci, čerti, strašidla a spousta 
dalších „potvůrek“ – zkrátka všich-
ni se dočkali zasloužené odměny, 
kterým kromě sladkostí byl hlasitý 
potlesk nabitého hlediště.  

„Celostátní finále Mateřinky pro-
běhne v květnu v Nymburce, kde 
působí nadační fond, který tuto akci 
organizuje,“ vysvětluje Jaroslava 
Škvorová, zástupkyně ředitelky 
MŠ Chomutov, která se podílela na 
moderování přehlídky. „Dnes už je 
to akce celostátního rozsahu, takže 
jednotlivé oblasti se rozdělují na 
sudé a liché, a do finále se tak po-
stupuje jednou za dva roky. Od nás 
to byla loni jedna z jirkovských ško-
lek, takže letos je řada na jiných.“ 
I když, jak dále J. Škvorová pozna-
menala, jistá šance na úspěch tu je. 

„Záznam s celým vystoupením posí-
láme do Nymburka, a pokud by ně-
jaké vystoupení porotce mimořádně 
zaujalo, kvalifikuje se, podobně jako 
ve sportu, na divokou kartu.“

Snaha dětí odvést co nejlepší 
výkon, jejímuž naplnění předchá-
zela kromě jejich píle také spousta 
práce paní učitelek, však nepůso-

bila jako nějaké urputné soutěžení 
o účast v celorepublikovém finále. 
Šlo především o to, aby dospělá-
kům v sále chomutovského divadla 
dokázaly, jak jsou šikovné a co se 
naučily. A to se podařilo měrou vr-
chovatou, o čemž svědčil bouřlivý 
aplaus, kterým byli z pódia vypro-
vázeni všichni účinkující.        (lm)

Mateřinka 2007 rozezněla zaplněné chomutovské divadlo opakovaným aplausem

Tři stovky dětí ze školek nadchly publikum

Zápis dětí do MŠ
Statutární město Chomutov Statutární město Chomutov s vedením 
mateřských škol v souladu s § 34 záko-
na č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon) sta-
noví zápis dětí do mateřských škol ve zápis dětí do mateřských škol ve 
městě Chomutov městě Chomutov pro školní rok 2007/
2008 v termínu od 26. do 30. břez-
na v době od 8 do 15 hodin.             (r)

Mezi přespolními vystupujícími byly také Myšičky z jirkovské mateřské ško-
ly v Bezručově ulici.                                                                                        (foto: lm)
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25. března. 25. března. Ve veřejných službách 
města Chomutova je již soustředěna 
veškerá dřívější řemeslnická živnost 
a je již všechno socialistický sektor. 
Jsou to prádelna a čistírna, doprava, 
úprava obce, zahradnictví, holičství 
a kadeřnictví, úklidová služba, pla-
nografie, plakátovací ústav, opra-
vářské provozy, čalounictví, radioo-
pravna, karosárna, sklenářství, kni-
hařství a kožešnictví. V kontrolním 
dnu zjištěno, že sice podle plánu je 
vše překročeno, ale je stále ztráta 
52 000 Kčs.

ZemědělstvíZemědělství
11. března. 11. března. Zemědělec Karel K. tak 

špatně hospodaří, že nemá zoráno a 
také asi nezoře, na výměnu tohoto 
člověka nemá národní výbor nikoho 
a tak aspoň mu bylo odebráno deva-
desát čtyři ary orné půdy. Jednotná 
zemědělská družstva nechtějí uza-
vírat smlouvy na špičkové práce ani 
patronát. Stejně byly vády a hádky, ne-
boť nejhorší práci měla dělat brigáda. 
Až přijdou špičkové práce a hlavně 
okopávka řepy, oni jistě přijdou, ale 
pak bude obtíž sehnat dělníky. 

BytyByty
• Prodám dr. byt 2+1Prodám dr. byt 2+1, CV, Jirkovská 

ulice. Plastová okna, 7. patro, bez balko-
nu. Cena 240 000 Kč. Tel. 776 072 323.

• Prodám byt 3+1 na ZahradníProdám byt 3+1 na Zahradní, 
velmi pěkný. Plast. okna, zateplený 
barák. Nový nátěr, cena dohodou. Tel. 
608 158 639.

• Prodám družstevní byt Prodám družstevní byt 2+1 s balko-
nem v Chomutově na Zadních Vinohra-
dech. Plastová okna. Tel. 605 927 238.

• Prodám družstevní byt 2+1 Prodám družstevní byt 2+1 s bal-
konem. Jirkov, ulice K. Marxe 1683. 
Plastová okna, částečné úpravy. Cena 
230 000 Kč. Tel. 604 314 285.

• Prodám byt 1+1 v OVProdám byt 1+1 v OV, slunný, plas-
tová okna, čistý a slušný vchod. Cena 
dohodou. Tel. 728 087 390.

• Koupím byt 1+1 v osobním vlast-Koupím byt 1+1 v osobním vlast-
nictví nictví Chomutov (vyjma Kamenné), 
Jirkov. Tel. 737 143 766.

• Koupím byt 1+1 (2+1) v CV Koupím byt 1+1 (2+1) v CV – cent-
rum, Horní Ves, Zadní Vinohrady, Černý 
Vrch. Tel. 777 006 986.

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

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

• Koupím byt 1+1 v ChomutověKoupím byt 1+1 v Chomutově, pěk-
ný, k nastěhování. Kont. J. Šebek, 385 
Plasy, 331 01.

• Pronajmu byt 3+1 u JitřenkyPronajmu byt 3+1 u Jitřenky, 5 500 
Kč + energie. Maximálně 3 osoby. Slun-
ný, teplý. Tel. 605 591 973.

• Dlouhodobě pronajmu byt 2+1 Dlouhodobě pronajmu byt 2+1 
v Cihlářské ulici. Tel. 721 558 251.

• Mladá rodina hledá byt 3+1 nebo Mladá rodina hledá byt 3+1 nebo 
2+1 2+1 velký v centru Chomutova. Tel. 
606 368 622.

• Hledám pronájem bytu 2+1 Hledám pronájem bytu 2+1 nebo 
3+1. Tel. 605 927 238.

• Vyměním el. byt 1+1 na PísečnéVyměním el. byt 1+1 na Písečné, ul. 
Jirkovská, za státní byt 2+1 nebo 3+1 
v centru CV. Tel. 776 318 088.

• Vyměním státní byt 1+1 po re-Vyměním státní byt 1+1 po re-
konstrukci konstrukci na klidném místě v centru 
za byt 3+1 taktéž v centru CV. Tel. 
724 503 784.

• Vyměním družstevní byt 2+1 Vyměním družstevní byt 2+1 cih-
la v centru Chomutova za obecní byt 
v Praze nebo Pardubicích. Doplatek 
možný. Tel 604 370 077.

• Vyměním státní byt 3+1 Vyměním státní byt 3+1 s balko-
nem v pěkném stavu Na Borku v Jir-
kově za státní 2+1 v Chomutově. Tel. 
603 787 821.

• Koupím byt 3+1 Koupím byt 3+1 s balkonem v osob. 
vlastnictví nebo družstevní, v lokalitě Hor-
ní Ves nebo Březenecká. Tel. 604 845 626.

ProdejProdej
• Prodám Škoda Felicia 1,2 GLXi, Prodám Škoda Felicia 1,2 GLXi, 

LPG (ještě rok záruka), laciný provoz, 
r. v. 1995, najeto 94 000, nové brzdy, roz. 
řetěz, tlumiče. Cena 60 000, při rychlém 
jednání sleva. Tel. 728 345 385.

• Prodám kuch. linku, Prodám kuch. linku, zakázková 
práce, velmi pěkná, za 5 500 Kč, PC 
18 000 Kč. Tel. 728 627 134.

• Prodám modřínový kazetový strop Prodám modřínový kazetový strop 
20 m2, 80 ks - 50x50 cm + ochranné liš-
ty. Vhodné do chalup, chat, hostinců. 
Tel. večer 608 722 245.

• Prodám OA Ford Fiesta 1,3, Prodám OA Ford Fiesta 1,3, 
r. v. 1996r. v. 1996, nový model, vínová meta-

líza, 5 dveří, 2x airbag, or. autorádio, 
spotř. 6 l/100 km. Cena 50 000 Kč. Tel. 
732 820 990.

• Levně prodám nábytek Levně prodám nábytek – stěnu a 
obývací stěnu, možno i pro ložnici. Dále 
rohovou kuchyň. lavici, textilní. Spěchá. 
Tel. 605 927 238.

• Prodám el. perličkovou mas. kou-Prodám el. perličkovou mas. kou-
pel pel i na nohy, dálkové ovládání. Původ-
ní cena 16 000 Kč, vše za 3 000 Kč. Málo 
používaná. Tel. 721 027 449.

• Jídelní soupravu pro 6 osob Jídelní soupravu pro 6 osob zn. 
Thun, vzor 3 Grácie. Vhodný dárek 
(svatební apod.). Jen vážnému zájemci. 
Tel. 605 003 268.

• Prodám vzduchovku SláviaProdám vzduchovku Slávia, vzor 
620 s puškohledem. Přesná, dobrá prů-
raznost. Cena 1 200 Kč. Tel. 724 902 854.

• Prodám starší mrazák zn. CalexProdám starší mrazák zn. Calex, 
110 l. Velice zachovalý, málo používaný. 
Cena 700 Kč. Tel. 724 902 854.

• Prodám polský karavan Prodám polský karavan N126B, 
nové čalounění, nové molitany, tekoucí 
voda, 220/12V, rezerva, spaní 2 dospělí 
a 2 děti. 29 000 Kč. Tel. 603 761 089.

• Prodám dvě rozkládací křesla Prodám dvě rozkládací křesla 
– lůžka celočalouněná, potah mírně 
poškozen, vhodné na chatu. Cena 300 
Kč. Tel. 606 756 208.

• Prodám mikrovlnnou troubu Prodám mikrovlnnou troubu ECG 
velmi levně 19 l. Tel. 777 779 937.

• Prodám polohovací golfky Prodám polohovací golfky + sluneč-
ník + pláštěnka, modrošedé 1 500 Kč,
a dívčí kolo 5 – 7 let. 800 Kč. Tel. 
608 229 821.

• Prodám dva kupony na slevu 500 Prodám dva kupony na slevu 500 
Kč Kč do AŠ Richter v CV na získání ŘP sk. 
B, ks za 250 Kč. Nevhodná výhra v tom-
bole, ŘP již mám. Tel. 607 277 518.

• Prodám garáž u souduProdám garáž u soudu, ul. 
Heydukova. Cena 120 000 Kč. Tel. 
603 351 884.

• Prodám pozemek v Kr. horáchProdám pozemek v Kr. horách, 
vhodný na rekr. objekt, v obci 2x lyž. 
sjezdovka! Lokalita – Klíny, Č. Jiřetín. 
Tel. 774 550 011.

RůznéRůzné
• Z 9. na 10. března nám byli na Do-Z 9. na 10. března nám byli na Do-

movině u Omegy odcizeni dva psimovině u Omegy odcizeni dva psi, zlatí 
retrívři. Pes 3,5 roku slyšící na jméno 
Lord a fena 1 rok slyšící na jméno Sisi. 
Pokud máte o těchto psech jakoukoliv 
informaci, prosím napište nebo zavolej-
te na tel. 606 275 695.

• Garáž ve středu CV Garáž ve středu CV v blízkosti 
MHD pronajmu solidnímu zájemci. 
Volná ihned, elektřina zavedena. Tel. 
605 003 268.

• Na cestu životem hledám sympa-Na cestu životem hledám sympa-
tickou ženutickou ženu. Dítě není překážkou. Já 
– 34 let, 188/94, Ty - ? CV a okolí. Tel. 
728 227 101.

• Koupím rolety na balkonové Koupím rolety na balkonové 
oknookno. Prosím zašlete SMS na tel. 
737 538 679.

PRONÁJEM 
KANCELÁŘÍ A SKLADŮ
v Málkově, bývalý areál Severo-
českých dolů.

Kontakt: 777 626 072

Zemědělci Josef K. a B. předají 
usedlosti, jeden hektar osmdesát 
dva arů orné půdy odebráno Františ-
ku P. a přiděleny soudruhu M., tisíc 
pět set devadesát jedna čtverečních 
metrů přiděleno Kovošrotu.

SportSport
21. března. 21. března. Ač chomutovští hokejisté 

šli do nového kola hokejové ligy s vel-
kými nadějemi, dožili se zklamání. Ne-
vedla se jim hra, časté zranění a změny 
hráčů byly příčinou, že Chomutov kle-
sl na sedmé místo. Ani v turnajových 
závodech se jim nevedlo, v Ostravě 
skončili předposlední a doma o štít 
Julia Fučíka byli druzí. V tabulce střel-
ců si udržel Miroslav Kluc první místo 
s 67 brankami, Kamiš 48, Seiler 36 
a Cimrman 35. Chomutov desetkrát 
prohrál, pětkrát hrál nerozhodně 
a jedenáctkrát vyhrál. Poměr 120 ku
87. Sestava: Straka, Weber, Pašek, 
M. Nový, Knotek, Jirků, Kubera, 
Borovička, Seiler, Kamiš, Černý, 
Josef Kluc, Miroslav Kluc, Cimrman, 
Klíma, Kaftan, Zd. Nový, Hříbal, 
B. Kluc, Mojžíš.                               (lm)

(Dokončení ze str. 2)
Za celé sledované období vychází 

počet návštěvníků na pracovištích 
ODaSČ v pondělí a ve středu po 
17. hodině nepříliš odlišně. Na ma-
triku přišli průměrně dva klienti, 
na evidenci řidičů jeden, na registr 
silničních vozidel čtyři, na oddělení 
cestovních dokladů dva. 

„Počet klientů, které obsloužíme, 
se v podstatě nemění, pouze část 
z těch, kteří by přišli v pondělí a ve 
středu, přichází v úterý a ve čtvrtek,“ 
říká vedoucí Bedřich Rathouský. 

Dalším kritériem je ekonomické 
hledisko. Energetická náročnost, 
v podzimních a zimních měsících 
rozsvícené chodby a kanceláře, kte-
ré po sedmnácté hodině navštíví 
jen několik jednotlivců, to vše se 
při vyhodnocování změny úřed-
ních hodin zohledňuje. Výsledky 
naznačují, že vzhledem k zájmu 
veřejnosti, který byl menší, než 
vedení města očekávalo, bude nej-
výhodnější návrat k předchozímu 
rozsahu úředních hodin v pondělí 
a ve středu.                                    (lm)

Rozšíření úředních 
dnů efekt nepřináší

Listování kronikou města – březen 1957

Veřejné, správní a politické události

Většina obecních úřadů na svých 
vývěsních deskách informuje o blí-
žícím se zániku povolení k odběru a 
vypouštění vod. Povinnost obstarat si 
povolení se vztahuje na všechny, kteří 
odebírají podzemní nebo povrchovou 
vodu, ať už u rodinného domu, na 
chatě či jiném objektu, nebo ty, kteří 
do těchto vod vypouští odpadní vodu. 
O prodloužení povolení je možné za-
žádat do 1. července 2007. 

Denně spotřebuje průměrná do-
mácnost v ČR kolem 120 litrů vody. 
V rozvojových zemích si přitom musí 
vystačit s deseti litry. „Mohlo by se 
zdát, že u nás problém s nedostatkem 
a kvalitou vody nemáme. To bychom 
však byli na omylu. Voda nezná hrani-
ce a vyžaduje ochranu na mezinárodní 
úrovni, o čemž svědčí i Evropská vodní 
charta z roku 1968. Nové opatření vy-
plývající z vodního zákona je nezbyt-
né právě pro zajištění účinné ochrany 
cenného přírodního zdroje,“ uvedla 
Soňa Hykyšová, vedoucí Ekologického 
centra Most, na které se v poslední 
době obracejí majitelé studní právě 
v souvislosti s povinností obstarat si 

povolení k odběru a vypouštění vod. 
Ta se týká  jak právnických osob, 
drobných živnostníků, zemědělců, 
rybníkářů, provozovatelů koupališť, 
tak i fyzických osob nepodnikajících. 

Ke dni 1. ledna 2008 totiž zanikne 
platnost těch povolení k odběru povr-
chových nebo podzemních vod, která 
byla vydána a nabyla právní moci do 
31. prosince 2001. Povolení vydaná od 
1. ledna 2002 platí i nadále. Povolení 
k odběru podzemní vody ze zdroje 
určeného pro individuální zásobování 
domácnosti vodou jsou dále v platnos-
ti. V případě, že se k odběru povrchové 
vody nevyužívá technické zařízení, 
jako např. čerpadlo, nebo se zdroj ne-
využívá, není povolení potřeba. Dále se 
povinnost nevztahuje na majitele stud-
ní, které byly vybudované do r. 1955. 

Povolení je možné obstarat si do 
1. července 2007 u vodoprávního 
úřadu, kterým je obecní, městský 
nebo krajský úřad. Prodloužení i vy-
dání nového povolení je bezplatné. 
Odběr vod je zdarma v případech, 
kdy nepřekročí 500 m3 měsíčně 
nebo 6 000 m3 ročně. V případě ne-

oprávněného odběru a vypouštění 
vod se dotyčný vystavuje sankční-
mu postihu až do výše 50 tisíc ko-
run, u podnikatelů a právnických osob 
se pokuta může vyšplhat až na 10 mi-
liónů korun. „Může se stát, že někdo 
načerno vybuduje studnu a ostatním 
tak strhne pramen, pak má ten, kdo 
má platné povolení, nárok na zajištění 
náhradního zdroje vody nebo na jed-
norázovou kompenzaci. Povolení tedy 
slouží i jako ochrana vlastního zdroje 
vody,“ dodala Hykyšová. 

Ministerstvo zemědělství spustilo 
v souvislosti s novou povinností  infor-
mační kampaň. Maximum informací, 
včetně formulářů ke stažení, lze získat 
na internetových stránkách www.zani-
kpovoleni.cz a na bezplatné informační 
lince 800 101 197. Dále je možné obracet 
se na příslušný úřad obce s rozšířenou 
působností, zpravidla odbor životního 
prostředí. Poskytnout radu jsou schopni 
také dispečeři Ekologického centra Most 
na „zeleném“ telefonu 800 195 342. Na ty 
se můžete obracet i s dotazy týkajícími 
se například úspor vody a kvality vody 
v povrchových tocích.                         (sohy)

Nová povinnost pro majitele studní a další odběratele vod

Nové kurzy orientálního 
břišního tance.

Zahájení 2. dubna. 
Informace: 
Squashcentrum Chomutov, 
Cihlářská, tel.: 474 625 475, 
www.squashcentrum-chomutov.cz
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•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

Pojišťovací agent hledá pro 
oblast Chomutov a Jirkov 

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE, 
vhodné pro začínající PPZ. 

Bližší informace na tel. číslech: 

736 604 695, 476 112 070 
nebo e-mail: oviko@karneval.cz

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!

         Motto: M níme spole nost z dobré v nejlepší. 

Hledáme vhodné kandidáty na pozici: 

ELEKTRIKÁ

Nápl  práce: 
 práce dle daných schémat zapojení, 
technických výkres  a specifikace za ízení 
 instalace elektrických p ívodních i výrobních 
za ízení a elektronických prvk
 diagnostika poruch elektro za ízení 
 provád ní plánované údržby stroj
 minimalizace prostoj  z d vodu poruch stroj  a 
za ízení 
 udržování stavu na sklad  náhradních díl

Požadujeme:
 SŠ, p íp. SOU obor elektromechanik 
 min. 4 roky praxe v oboru elektro 
 praxe na za ízeních nízkého nap tí

 znalost údržby stroj
 znalost tení technické dokumentace 

na elektro za ízeních
 aktivní a týmový p ístup k ešení problém

Nabízíme práci ve stabilní 
mezinárodní spole nosti, 
v korektním náro ném prost edí
se širokými možnostmi rozvoje, 
v prost edí velké sv tové firmy a 
p íležitostí využívat bohaté 
podpory firmy v dalším 
vzd lávání.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, 
neváhejte a kontaktujte pro další 
informace personální odd lení.

Kontakt:
Bc. Martina Bohá ková
Na Moráni 5480 
Chomutov 430 01 
Tel: 474 400 152 
Fax: 474 400 175 
e-mail: mbohackova@parker.com

PARKER HANNIFIN INDUSTRIAL s.r.o. 
americká spole nost se sídlem v Chomutov www.parker.cz

 schopnost samostatn ešit poruchy  

 vyhláška . 50/78 Sb. 

STAVEBNÍ BAZAR
Málkov, bývalý areál 
Severočeských dolů.

Po–Pá 11–16 hodin, tel.: 777 626 072

STAVEBNÍ BAZAR

KUCHYNĚ
montáž a výroba

tel.: 776 683 967

Poskytování bytů dle varianty C
D ne 24 . 4 . 2007 v 1 5 .00 hod i n se koná v za sedac í m í stnosti č . 18 v přízem í b u dov y M ag i strátu města C hom utova , 

Zborovs ká 4602 veřej né v ýběrové řízen í by tů na op ravu na vla stn í ná klady.

BYTY NA SVÉ POMOC - oprava bytu na vlast ní náklady
D o m ovn í s p ráva Q AR K - u l . N a Bě l i d l e

U l ice č p. + č. by tu Vel i kost Vy vo lávac í cena N á klady na op ravu

Beethovenova 3888/1 0 +1  7 250 Kč  6 0 50 0 Kč

Beethovenova 3891 / 7 1 + 3  17 247 Kč 246 50 0 Kč

Palackého 3639/ 5 1 + 2  12 534 Kč 142 0 0 0 Kč

Palackého 4 4 48/ 3 1 + 3  2 1 072 Kč 1 85 0 0 0 Kč

Poděb radova 1307/ 5 1 +1  14 285 Kč  7 7 40 0 Kč

K . Světlé 3626/ 2 1 +1  8 74 5 Kč 1 86 40 0 Kč

M j r.  Šu lce 3842/ 8 1 + 2  12 9 0 0 Kč 176 80 0 Kč

Zad n í Vi noh rady 4656/13 1 + 2  14 637 Kč 1 83 0 0 0 Kč

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

Ško l n í pěš i na 50 95/ 24 1 + 3  1 9 350 Kč 1 07 9 0 0 Kč

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

Reg istrace zájemců o by t na svépomoc se koná d ne 24 . 4 . 2007 v době od 1 3 .00 do 1 5 .00 hod i n v kancelář i  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 – 22222404, specifický symbol – rodné číslo
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Oddíl TJ Slávie Chomutov již 
pošesté pořádal Zimní mistrovství 
České republiky žactva v dálkovém 
plavání. V konkurenci závodníků 
z celých Čech i Moravy reprezento-
valo domácí oddíl 15 plavců, ostatní 
odjeli na závody do Loun obhajovat 
pohár, který v loňském roce Slávie 
získala.

Mladší žáci plavali 3 km. V roční-
ku 1997 se stal mistrem republiky 
chomutovský Libor Kašpar, me-
zi děvčaty stejného ročníku v dra-
matickém závodě vybojovala stří-
brnou medaili Kristýna Pěnkavová 
časem 55:53,3. Pouhých pár vteřin 
za ní dohmátla Radka Matuščinová 
pro bronz a Nikola Schindlerová 
po velmi pěkném výkonu obsadila 
páté místo. O rok staršímu Martinu 
Huňáčkovi unikla medaile o čtyři se-
kundy a skončil tak na pěkném, ale 
nepopulárním čtvrtém místě. V roč-
níku 1995 získal Ondřej Baumrt 
stříbrnou medaili a Marku Jiřičkovi 
unikl bronz také o několik sekund. 
V závodě děvčat ročníku 1995 se 
po namáhavých třech kilometrech 
chomutovské závodnice seřadily za 
sebou - Jana Hovorková doplavala 
pátá, Barbora Matuščinová šestá 
a Soňa Kirschnerová sedmá.

Od ročníku 1994 se plave 5 km. Jedi-
ným zástupce třináctiletých byl Lukáš 
Musil, který doplaval šestý. V nejstar-
ším ročníku žactva 1993 měla Slávie 

čtyři borce, z nichž Jiřímu Krulišovi 
se podařilo vybojovat bronz, Ondřej 
Trousil obsadil šesté místo, Vratislav 
Dvořák deváté a Jiří Pretl byl desátý.

Všichni chomutovští závodníci 
udělali svým trenérům radost 

nejen umístěním, ale i tím, že se 
vešli do náročného časového limi-
tu své kategorie. Výkon domácích 
plavců je o to hodnotnější, že 
se Slávie nezaměřuje na dlouhé 
tratě.                                         (mno)

Úspěšní chomutovští plavci, zleva Libor Kašpar, Martin Huňáček, Marek Jiřič-
ka a Ondřej Baumrt.                                                                      (foto: archiv klubu)

Sbírka medailí na šampionátu v dálkovém plavání

Třináctiletá kuželkářka VTŽ Cho-
mutov Daniela Křížová se i v této se-
zoně pohybuje v republikové špičce, 
přestože před ní přešla z mladších 
mezi starší žákyně. Závěrečný tur-
naj základní části Poháru mladých 
nadějí v Podbořanech vyhrála výko-
nem 257 kuželek a do finále, které 
se uskuteční 14. dubna v Olomouci, 
postoupila z 8. místa. Za VTŽ Cho-
mutov v Podbořanech startoval také 
Karel Valeš, jenž výkonem 233 kuže-
lek obsadil 3. místo, což ho v celkové 
tabulce posunulo na 21. příčku.

Důvod k radosti měli i hráči A 
mužstva VTŽ Chomutov, kteří v di-
vizním utkání proti Vejprtům (7:1) 
srazili 2 730 kuželek a stanovili tak 
nový rekord kuželny.                     (sk)

Daniela Křížová stále
v republikové špičce

Závodníci Tiger Relax Clubu 
Chomutov jsou absolutní českou 
špičkou v bojovém umění allkampf-
-jitsu, které kombinuje nejúčinnější 
techniky z tradičních asijských 
stylů. Protože ale měření sil v tomto 
sportu je v průběhu roku jen něko-
lik, účastní se v posledních letech 
také open fightingovým turnajů, do 
nichž se zapojují zápasníci jakého-
koliv bojového stylu. 

Poslední takovýto turnaj proběhl 
v sobotu 10. března na Kladně, kde 
se soutěžilo v disciplínách kata (se-
stavy bojových technik), grappling 
(boj v úchopu a na zemi, kde je cí-
lem soupeře zapáčením nebo zaškr-
cením donutit k tomu, aby se vzdal) 
a fighting (boj s využitím úderů, 

kopů, hodů, porazů, páčení a škrce-
ní). „Jedná se o kombinaci sportov-
ního juda, karate a zápasu, ale ne v 
plnokontaktní podobě, jako je vale 
tudo. I když se používají stejné tech-
niky, zde není povolen plný kontakt 
v té fázi, kdy závodníci proti sobě 
bojují vestoje,“ upřesnil podobu 
soutěže Martin Matouš, šéftrenér 
a majitel Tiger Relax Clubu Chomutov 
a současně prezident allkampf-jitsu 
pro Českou republiku.

Kladenského turnaje se zúčastnilo 
osm desítek závodníků, z nichž de-
vět reprezentovalo chomutovskou 
školu. Ti se svým stylem allkampf-
-jitsu vybojovali proti zástupcům 
ostatních bojových umění, zejména 
kick boxu, karate, juda a jiu-jitsu, 

sedm zlatých a po třech stříbrných 
a bronzových medailích. 

Chomutovští allkampfisté ovládli 
soutěž kata muži – první místo obsa-
dil Jan Michanek, druhé Pavel Mráz 
a čtvrté Jan Kameník. V grapplingu 
se na medailových příčkách umístili 
Pavel Mráz (1. místo muži do 85 kg), 
Jan Michanek (l. místo muži do 77 kg),
Tomáš Pohorelec (2. místo žáci do 
60 kg), Pavel Pecháček (3. místo 
muži do 77 kg) a Jan Kameník 
(3. místo muži do 69 kg). Čtyři zlaté 
medaile z fightingu pro Chomutov 
zařídili Tomáš Petrů (dorostenci do 
60 kg), Tomáš Podolský (dorostenci do 
69 kg), Jan Michanek (muži do 77 kg) 
a Jan Kameník (muži do 69 kg). 
Bronzem přispěl Jan Soukup (žáci 

do 60 kg). V závěrečné prestižní 
soutěži fightingu tříčlenných druž-
stev se tým Tiger relax clubu ve 
složení Mráz, Michanek, Soukupová 
umístil na druhé příčce poté, co mu 
o dvě vteřiny a jediný bod těsně 
uniklo zlato. „Karatisté jsou nejlepší 
v postoji, judisté zase v úchopu a zá-
pasníci na zemi, v ostatních fázích 
souboje mívají problémy. Nám stačí 
být průměrně dobří ve všech činnos-
tech a přednosti soupeřů eliminovat 
vhodnou taktikou,“ vysvětlil úspěš-
nost svých svěřenců Martin Matouš.

Podobné atraktivní měření sil uvi-
dí na podzim i diváci v Chomutově. 
Na sobotu 13. října připravuje Tiger 
Relax Club velkou mezinárodní sou-
těž, které by se v Městské sportovní 
hale v Chomutově měli zúčastnit zá-
vodníci nejen z Česka, ale i několika 
dalších zemí Evropy.                      (sk) 

Allkampfisté uspěli i proti karatistům, judistům a kickboxerům

Den učitelů oslaví kantoři z Chomutovska po svém – tradičním volej-Den učitelů oslaví kantoři z Chomutovska po svém – tradičním volej-
balovým turnajem. balovým turnajem. Letošní ročník, který proběhne v sobotu 24. března, 
bude už šestatřicátý! Tím je tato akce republikovým unikátem mezi 
amatérskými turnaji.

Také letos se do hry zapojí okolo pěti desítek smíšených družstev, 
v nichž přísná pravidla dovolují startovat opravdu jen zaměstnancům školy. 
Boje budou probíhat od 8.30 hodin v jedenácti výkonnostních skupinách 
v jedenácti školních tělocvičnách. Akce bude vyhodnocena a zakončena 
společenským večerem v jedné z chomutovských restaurací.                     (sk)

Chomutovská zimní liga malého 
fotbalu má za sebou další vydaře-
nou sezonu. O body a co nejlepší 
umístění opět bojovalo čtyřicet osm 
mužstev, po dvanácti ve čtyřech 
výkonnostních ligách. „Sportovní 
úroveň soutěží se zvedá, výkonnost 
jednotlivých mužstev se čím dál víc 
vyrovnává. Vysoké výsledky, které 
dřív bývaly běžné, se stávají vzác-
ností,“ uvedl k zimní lize Jiří Kupec, 
předseda pořádající Chomutovské 
ligy malého fotbalu. Zdůraznil, 
že o to větší nároky jsou kladeny 
na rozhodčí. Uvedl také, že zájem 
o účast v zimní lize převyšuje mož-
nosti soutěže, především kapacitu 
městské haly, kde se koná. „Už kvůli 
tomu uvažujeme o zřízení páté ligy,“ 
prozradil Jiří Kupec. „Organizačně 
bychom to zvládli, ale nejsou volné 
termíny v hale, protože ji využívají 
i zástupci dalších sportů.“ 

Větší ochotu podporovat soutěž, 
do které je zapojena široká veřej-
nost, už podle vedení CHLMF proje-
vují i sponzoři. Loni poprvé finančně 
pomohlo i město Chomutov. „Moc za 
to děkujeme, těší nás, že tím zastu-
pitelé ocenili naši snahu přispívat ke 
sportovnímu vyžití obyvatel města. 
Letos se o dotace ještě nežádalo, ale 
až nastane čas, rozhodně to zkusí-
me,“ řekl Jiří Kupec.

Mistrem Chomutovské zimní ligy 
malého fotbalu se zaslouženě stal 
tým ABC, který tak obhájil loňské 

prvenství. Sehrané mužstvo, slože-
né převážně ze současných nebo 
bývalých fotbalistů Slovanu Jirkov, 
dokončilo sezonu bez porážky. 
Na paty mu šlapal celek MTL, kte-
rý prohrál jen jednou, a to hned 
v úvodu právě s budoucím mistrem. 
Beznadějně poslední skončilo Tech-
noline, jež do 2. ligy doprovodí přes 
urputný boj do úplného závěru no-
váček Polysmat NMC.

Prvenství ve 2. lize patří týmu 
CV-cars autobazar, který se tak 
po roce vrací do nejvyšší soutěže. 
Z několika adeptů na druhé postupo-
vé místo se na ně v posledním kole 
vyšvihl Rapid, který návratem do 
1. ligy oslavil dvacet let existence. 
Sestupové příčky obsadily Benfika 
a Eltodo, které se v soutěži „ohřálo“ 
jen jednu sezonu.

Vítězem 3. ligy se po několika 
letech postupových snah stal AC 
Ajax. Do 2. ligy jej doprovodí tým 
KAP ateliér Bobři, který se v soutěži 
po postupu ze 4. ligy zdržel pouze 
rok. Do nejnižší soutěže padají KMK 
Pivrnci a Dědek team. Nejlepšími 
celky 4. ligy jsou FC Actherm servis 
a FC Bisti, které oba ve své nedlou-
hé historii nakouknou do 3. ligy 
poprvé. Až kuriózní je vyrovnanost 
většiny účastníků, celky od 4. do 
11. místa dělí v tabulce pouhé dva 
body. S výraznějším odstupem za 
nimi obsadilo poslední místo pře-
kvapivě mužstvo ČD Stanice.       (sk)

Výkonnost mužstev zimní ligy
se čím dál víc vyrovnává

Volejbalisté VEROSu Chomutov skon-
čili ve svém premiérovém ročníku 
1. ligy na osmém místě. V play off 
a následné nadstavbové skupině 
o 5. až 8. místo měli šanci sedmou 
příčku po základní části vylepšit, 
ale ve vyřazovacích bojích prohráli 
třikrát s druhými Dobřichovicemi 
a pak ještě v Českých Budějovicích 
a doma s Uničovem. 

Přesto jsou představitelé klu-
bu spokojeni. Vedoucí mužstva 
a současně nejzkušenější hráč Vilém 
Hubka poznamenal: „Hlavním cílem 
bylo udržet se v soutěži, nejlépe 
dostat se do play off. A to se nám 
povedlo.“ Také jeho spoluhráč, kapi-
tán týmu Václav Oršuliak považuje 
sezonu za úspěšnou, jen litoval ne-
povedeného závěru: „Škoda, že jsme 
v play off nezahráli líp. Šli jsme na 
Dobřichovice, které z našeho pohle-
du byly hratelné. Po prohrách s nimi 
se mužstvo psychicky rozpadlo, pro-
tože letos tady nebyla taková parta 
jako loni ve druhé lize. Což je nor-
mální, když se jde do vyšší soutěže 
a naberou se noví hráči.“

Právě táhnutí za jeden provaz 
bylo základním atributem chomu-
tovských volejbalistů v posledních 
sezonách a stálo za jejich nekom-
promisním bleskovým postupem 
z krajského přeboru až do první 
ligy. Tady už se karta začíná ob-
racet. „Byli jsme tým, který nepro-
hrával. Teď jsme dostali několikrát 
v řadě a neznáme to. Musíme to 
překonat a naučit se prohrávat. Pak 
se teprve ukáže, jaká jsme parta,“ 
soudí Václav Oršuliak. VEROS od-
startoval soutěž dobře, rozhodně 
si nepočínal jako ustrašený no-
váček. V závěru roku si ale prožil 
krizi, od poloviny listopadu do 
začátku prosince dokonce pětkrát 
v řadě prohrál 0:3! Na vině byla 
zejména absence několika opor. 
„Měli jsme dost zraněných hráčů, 
to mě překvapilo. Loni, když jsme 
hráli druhou ligu, jsme všichni byli 
v pořádku,“ řekl Vilém Hubka, kte-
rý sám kvůli zranění část sezony 
chyběl. Tým si ovšem v průběhu 
skončené sezony prožil i několik 
hvězdných chvil. Ty přišly zejmé-
na ve vítězných utkáních doma 
s lídrem soutěže ČZU Praha nebo 
na palubovkách předních týmů Čes-
kých Budějovic a Brna B, kde proti 
Chomutovu dokonce nastoupili hrá-
či z kádru extraligového áčka. „To 
je euforie, na co sáhnete, to se vám 
povede. Vytvoří se taková správná 
energie a ta s vámi jde,“ ohlédl se za 
nejlepšími zápasy Vilém Hubka. 

V těchto dnech se ale mužstvo 
a realizační tým musejí dívat hlav-
ně dopředu, přestože herní přestáv-
ka potrvá až do května, kdy začne 
antuková liga. V plánu je především 
účelně obměnit mužstvo a sehnat 
nového trenéra. V současném ká-
dru jsou hráči od 20 do 39 let, ale 
převažují ti starší. Až na výjimky 
mají všichni prvoligové zkušenosti 
už z minulosti, V. Oršuliak a Černý 
dokonce hráli extraligu. „Chtělo 
by to trošku omladit,“ je si vědom 
V. Hubka, sám nejstarší člen ká-
dru. „Sáhneme po mladších hrá-
čích, protože dostat sem nějakou 
hvězdu je vzhledem k financím 
obtížné.“ Sehnat nového trenéra 
bude úkolem možná ještě těžším. 

Jak totiž V. Hubka naznačil, na 
tuto funkci se v příští sezoně, 
na rozdíl od té skončené, peníze 
pravděpodobně nenajdou. „Měl by 
to být někdo, kdo to bude dělat 
jako my – víceméně pro radost. Na 
druhou stranu to musí být někdo 
zkušenější a ostřílenější. Někdo, 
kdo nás občas srovná.“

Vilém Hubka, který se v klubu 
také stará o přísun peněz, potvrdil, 
že další plány VEROSu Chomutov se 
vůbec točí okolo financí. „Záleží na 
tom, jak se k nám zachová město. 
Loni nám hodně pomohlo, což bylo 
super. Volejbal je tu hodně rozšíře-
ný a město tím, že nás zařadilo mezi 
preferované sporty, dává najevo, že 
má zájem ho tu udržet.“               (sk)

Na snímku z posledního utkání sezony proti Uničovu smeč soupeře úspěšně 
odvrací Jakub Kauer, v pozadí Petr Černý.                                                 (foto: sk)

Volejbalisté VEROSu Chomutov po několika letech poznávají hořkost porážek

Osmé místo po trochu nepovedeném závěru


