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Od 1. července budou úřední dny 
na všech pracovištích Magistrátu 
města Chomutova v pondělí a ve 
středu od 8 do 17 hodin, v úterý 
a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin. Stá-
vající úřední hodiny v pondělí a ve 
středu se tak o hodinu zkrátí.

„Náš úřad hledá stále cesty, jak vy-
jít vstříc klientům, občanům města 
a okolních obcí spadajících do jeho 
výkonu státní správy,“ uvedl tajem-
ník magistrátu Theodor Sojka. „Od 
loňského září jsme proto prodloužili 
úřední dobu od pondělí do čtvrtka 
o hodinu. Protože však toto opatření 

s sebou nese jistou míru ekonomické 
zátěže, zejména v podzimních a zim-
ních měsících, pozorně jsme po čtyři 
měsíce monitorovali, jaký ohlas u ve-
řejnosti tato změna vyvolá. Nutno říci, 
že odezva občanů poněkud zůstala za 
naším očekáváním.“ 

O prodloužení úředních hodin byla 
veřejnost informována prostřednic-
tvím sdělovacích prostředků, návštěvy 
klientů úřadu se přesto pohybovaly 
v řádu jednotek a jeho chodby zely 
prázdnotou. Vedení města proto oslo-
vilo občany formou dotazníku, aby se 
vyjádřili, zda si stačí své záležitosti 

Slovo primátorky

na úřadě vyřídit v hodinách uvede-
ných na začátku tohoto článku. Po 
vyhodnocení odpovědí z dotazníků 
jasně vyplynulo, že názory respon-
dentů se shodují se záměrem radni-
ce, a proto vedení města s platností 
od prvního července prodloužení 
úředních hodin ruší. „Týká se to 
pondělí a středy, v úterý a ve čtvr-
tek byla návštěvnost slušnější, 
a proto tyto dny zůstane otevřeno 
do tří hodin,“ upřesňuje tajemník.

Anketní otázky se ovšem ne-
týkaly jen úředních hodin, ale 
také orientace občanů na úřadě, 
problematiky jednání s úředníky 
a názorů na zavádění technických 
novinek do komunikace občan 
– magistrát (vyhodnocení ankety na 
str. 2). Anketních lístků bylo mezi 
občany města distribuováno 5 000 
a vyplněných se jich vrátila téměř 
polovina (2 343, tj. zhruba 47 %). To 
je u této formy získávání informací 
značné množství, a proto výsledky 
mají seriózní vypovídací hodnotu. 
Převládaly odpovědi pozitivní a ta-
kové, jež vyjadřovaly podporu úsilí 
úřadu zjednodušit některé úřední 
úkony například pomocí internetu. 
Ovšem počet negativních ohlasů 
a konkrétních příkladů negativních 
zkušeností rozhodně není zanedba-
telný. Jestliže například na otázku, 
zda se občan setkává s nevlídnými 
a arogantními úředníky, odpoví přes 
40 procent respondentů kladně, není 
to dobrá zpráva. Stížnosti na nevlíd-
nost a neochotu některých úředníků 
byly nejčastěji adresovány na odbor 
dopravních a správních činností. 

(Pokračování na str. 2)

POZOR! Příští setkání s občany POZOR! Příští setkání s občany 
proběhne až po prázdninách, proběhne až po prázdninách, 
27. září 2007 27. září 2007 od 16 hodin 
v místnosti č. 13 na radnici 

na náměstí 1. máje. 

Úřední hodiny od července v pondělí a ve středu do pěti
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Město hospodaří zdravě,
audit nezjistil nedostatky

Závěrečný účet města Chomu-
tova za rok 2006 a závěrečnou 
zprávu o kontrole hospodaření 
projednali radní a příští týden se jí 
bude zabývat zastupitelstvo s tím, 
že rada mu navrhla tento materiál 
schválit bez výhrad. Licencovaný 
auditor hospodaření přezkoumal 
a konstatoval, že nebyly zjištěny 
nedostatky. 

Upravený rozpočet pro rok 
2006 byl vyrovnaný o objemu 
1 104 124 500 korun. Jeho pří-
jmová část byla naplněna ve výši 
1 007 447 500 korun, tedy na 
104,8 %, výdaje byly čerpány ve 
výši 935 824 500 korun (84,9 %). 
Město bylo mimo jiné úspěšné v zís-
kávání dotací, které tvořily více než 
čtvrtinu příjmové položky rozpočtu 
(304 586 500 korun).                    (lm)

Nedílnou součástí bytové politi-
ky města je i rozdělování bytů pro 
občany v nouzi. Mezi ně patří i byty 
zvláštního určení, zvlášť upravené 
pro ubytování zdravotně postiže-
ných osob – bezbariérové byty.

„Musíme se umět postarat o obča-
ny, kteří se buď náhle nebo postupně 
dostanou do situace, kdy nemohou žít 
nadále v běžném bytě, aniž by jim to 
přinášelo komplikace,“ uvedla náměst-
kyně primátorky Jana Vaňhová. „Pro 

takové případy máme v záloze bez-
bariérové byty, které jejich uživatelům 
umožní zachování kvality bydlení 
i života.“            (Pokračování na str. 2)

Bezbariérových bytů je dvaapadesát

Smlouva se Sparem podepsána
V pátek 8. června byla podepsána 

smlouva o budoucí smlouvě o koupi 
pozemků pod zimním stadionem 
a v jeho okolí. Smluvní strany repre-
zentovali primátorka Statutárního 
města Chomutov Ivana Řápková a jed-
natel společnosti Spar Česká obchodní 
společnost s. r. o. Martin Hruška.

„Teď už nic nebrání tomu, aby se 
pečlivě plánovaný proces rozběhl pod-
le harmonogramu, který jsme doladili 
na předchozí schůzce, a v dohodnutém 
termínu bylo územní i stavební povo-
lení jak na obchodní centrum, tak na 
nový zimní stadion,“ konstatovala po 
podpisu smlouvy primátorka Řápko-
vá. Podle zmíněného harmonogramu 
by příslušná povolení měla být vydána 
v průběhu příštího roku. 

Spar za pozemky, jež jsou před-
mětem smlouvy, zaplatí 210 milionů 
korun, které budou investovány do 
výstavby nového moderního zimního 
stadionu na Zadních Vinohradech. Ten 
by měl být hotov v roce 2009, před za-
hájením podzimní části sezony.      (lm)

Prodloužení úředních hodin nevyvolalo očekávaný zájem, lidé to potvrdili i v následné anketě
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Vážení spolu-
občané, nadchází 
období, kdy před 
z a s t u p i t e l s t v e m 
stojí úkol schválit 
závěrečnou zprávu, 
v níž je zhodnoceno 
hospodaření města 
v minulém roce. Jak 

můžete zjistit z článku na této straně, 
„vysvědčení“ nám auditor vystavil 
k naší spokojenosti. Zjednodušeně 
řečeno, rozpočet města je něco jako 
rodinný rozpočet. Také je určeno, ko-
lik peněz do něj přijde a jaká vydání 
ho čekají. Zdravý rozum napovídá, že 
nelze vydat víc peněz, než jich do roz-
počtu přijde. Možná znáte příklady, 
kdy si někdo pořídí „výhodný“ úvěr 
a pak se stane, že výdajová položka 
rodinného rozpočtu je výrazně vyšší 
než příjmová. Takové hospodaření je 
cestou do pekel, na jejímž konci může 
stát za dveřmi nelítostný exekutor… 
Takovou cestou se Chomutov nevydal 
a věřím, že ani v budoucnu nevydá. 
Stalo se už dobrou tradicí, že město 
hospodaří s rozpočtem vyrovnaným, 
a co víc, každý rok končíme přízni-
vým hospodářským výsledkem. Pře-
bytek v řádu desítek milionů korun 
je následně investován do obnovy 
města. Já vím, že jsou lokality, v kte-
rých toho je ke zlepšování ještě dost, 
ale i na ně dojde, opravy probíhají 
postupně.

Na konci roku nebo před prázdnina-
mi rodina bilancuje, jak hospodařila, 
kolik peněz jí zbylo na dárky nebo 
na dovolenou. Ze závěrečného účtu 
města za rok 2006 vyplývá, že peníze 
na to, abychom dále mohli zkrášlovat 
tvář Chomutova, se opět podařilo na-
hospodařit. Stejně tak vám všem přeji, 
aby se i ve vašich rodinných kasičkách 
před nadcházejícími prázdninami na-
šly peníze na prima dovolenou. 

Vaše Ivana Řápková

Telegraficky…
Na pozvání primátorky Ivany Řáp-

kové zavítal minulý týden do Chomu-
tova generální konzul Ruské federace 
v České republice Valerij Nikolajevič 
Ščetinin. Na historické radnici se 
zapsal do pamětní knihy a pak si 
v doprovodu primátorky a radního 
Pavla K. Markvarta, který se ujal 
role tlumočníka, prohlédl město. Po-
drobnosti o návštěvě i o zajímavých 
možnostech spolupráce, jež by z ní 
mohly pro Chomutovsko vyplynout, 
se dočtete v příštím čísle.           (lm)

Další možnost sportovního vy-
žití nabízí od minulého víkendu 
Kamencové jezero. U horní brány 
(vjezd do autocampu) je nain-
stalována umělá ledová plocha 
o rozměrech 21 krát 11 metrů. Ná-
vštěvníci koupaliště si tak pobyt 
u vody mohou zpestřit i dosud ryze 
zimním sportováním. Vstupné činí 
20 korun, půjčení bruslí rovněž 20 ko-
run, provozní doba je od 10 do 22 
hodin. Mantinely mohou posloužit 
rovněž jako reklamní plochy. Po-
drobnější informace získají zájem-
ci o tuto formu propagace na tele-
fonním čísle Správy sportovních 
zařízení 474 652 912. Pokládání 
kluziště ze stejně velkých obdél-
níků na pevnou rovnou podložku 
je technicky náročné, trvá jeden 
až dva dny. Na snímku specialisté 
na umělé ledové plochy z mostecké 
firmy Vall společně s pracovníky 
technických služeb, kteří budou 
mít stavbu té chomutovské na 
starosti.                   (text a foto: lm) 

Příští číslo CHN vyjde
4. července 4. července jako 

barevný magazínbarevný magazín

Už potřetí proběhl v rytířském sále historické radnice minulý pátek slavnostní 
ceremoniál. Ceny Jiřího Popela z Lobkovic, šlechtice, který se koncem 16. století 
zasloužil o rozvoj Chomutova, obdržely čtyři osobnosti, které se tím či oním 
způsobem rovněž zapsaly do dějin města. Letos udělila rada města ocenění peda-
gogovi a regionálnímu historikovi Františku Ježilovi, zakladateli chomutovského 
Lesoparku Walteru Markelovi, pedagogovi a sběrateli místní lidové slovesnosti 
Emilu Puchmajerovi (in memoriam) a výtvarnici Marii Svobodové (na snímku při 
přebírání ceny z rukou primátorky Ivany Řápkové). Stručné medailonky laureátů 
najdete v příštích vydáních Chomutovských novin.                             (text a foto: lm)

Ceny Jiřího Popela z Lobkovic opět uděleny



OTÁZKAOTÁZKA ANOANO NENE NEVÍMNEVÍM ostatní ostatní 
odp.odp.

1.1. Orientujete se na úřadě? Víte, kde vyřídíte jednotlivé Orientujete se na úřadě? Víte, kde vyřídíte jednotlivé 
záležitosti?záležitosti? 20762076 173173 8686 8

2.2. Stačíte si vyřídit své záležitosti v úředních hodinách v Stačíte si vyřídit své záležitosti v úředních hodinách v 
PO a ve ST od 8 do 17 h a v ÚT a ve ČT od 8 do 15 h?PO a ve ST od 8 do 17 h a v ÚT a ve ČT od 8 do 15 h? 18381838 449449 4646 1010

3.3. Máte problémy porozumět tomu, co od Vás úředník Máte problémy porozumět tomu, co od Vás úředník 
vyžaduje?vyžaduje? 431431 17341734 124124 5454

4.4. Setkáváte se převážně s nevlídnými a arogantními Setkáváte se převážně s nevlídnými a arogantními 
úředníky?úředníky? 632632 14801480 164164 6767

5.5. Víte o možnosti úhrady jakéhokoliv poplatku pomocí Víte o možnosti úhrady jakéhokoliv poplatku pomocí 
platební karty?platební karty? 989989 10631063 276276 1515

6.6. Vyhovovalo by Vám využívat Internet pro styk Vyhovovalo by Vám využívat Internet pro styk 
s úřadem?s úřadem? 15491549 529529 253253 1212

7.7. Jste ochoten/ochotna spolupracovat s úřadem, upozornit Jste ochoten/ochotna spolupracovat s úřadem, upozornit 
na nedostatky nebo navrhnout zlepšení?na nedostatky nebo navrhnout zlepšení? 11421142 538538 633633 3030
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Objednání na odbor dopravních
a správních činností pomocí SMS, pomocí SMS, 

na číslo 736 695 600 zašlete: 

od hlp rez / pas hlp rezod hlp rez / pas hlp rez

Ochrana  životního prostředí 
má mnoho různých forem, ale také 
různé možnosti, jak k této aktivitě 
přispět. Jednou z nich je třídění 
odpadů. Město Chomutov se proto 
zapojilo, společně s německým 
partnerem, městem Annaberg-
-Buchholz, do projektu, jehož cílem 
měl být aktivnější postoj veřejnosti 
ke třídění odpadů. Projekt nazvaný 
Odpadové hospodářství v příhrani-
čí byl zahájen v říjnu 2005 a dokon-
čen v letos v květnu. Byl podpořen 
z evropských fondů programu 

Interreg IIIA ve výši 75 % celkových 
nákladů  (1 062 000 korun).

Hlavním cílem projektu bylo 
zvýšit povědomí občanů o třídě-
ní odpadů, informovat je o jejich 
následném zpracování a využití, 
a posílit přesvědčení o správnosti 
tohoto přístupu k odpadům. Pro-
to byla jeho součástí i propagace 
třídění například na autobusech 
a trolejbusech městské hromadné 
dopravy, ale také informační kam-
paň na chomutovských základních 
školách, jejichž třídy byly vybave-

ny sběrnými nádobami na tříděný 
odpad.

Přínos projektu zhodnotil jeden 
z členů týmu, kteří se na jeho reali-
zaci podíleli, člen rady města a před-
seda komise pro životní prostředí Jiří 
Roth. „Jedním z problémů ochrany 
životního prostředí je malá informo-
vanost veřejnosti. Proto každá forma 
poskytování informací v této oblasti 
je důležitá. Myslím si, že v tom se 
nám podařilo cíle projektu naplnit,  
zejména u příslušníků té nejmladší 
generace,“ shrnul J. Roth.                 (lm)

Třídění odpadů je jednou z cest, jak zapojit
občany do ochrany životního prostředí

Fotohádanka z minulého čísla zobrazovala nároží Táboritské ulice. Takzvaná 
malá radnice na archivní fotografii vlevo, sídlo stavebního úřadu a městské 
policie, byla demolována v roce 1946. Dnes je na jejím místěparčík. Knihu 
Zmizelý Chomutov získá Marcela Sučíková.                                                         (r)

Zmizelý Chomutov na fotografiích

Primátorka Chomutova Ivana Řáp-
ková byla pověřena radou města, 
aby zajistila úkony směřující k ukon-
čení členství ve Svazku obcí Krajina 
změny. Smlouva o vytvoření tohoto 
svazku byla přitom zaregistrována 
teprve v říjnu roku 2006. Jeho vznik 
byl účelový, měl zvýšit konkurence-
schopnost obou měst při získávání 
dotací z evropských fondů. Situace se 
však změnila a o dotace může žádat 
každé město, takže odpadl hlavní 
důvod dalšího trvání svazku.  

Chomutov je v přípravě jednotli-
vých projektů mnohem dál, navíc po-
slední schůzka zástupců obou stran 
proběhla v lednu, svazek nevyvíjí 
činnost, která nebyla ani formálně 
zahájena. Nemá tedy smysl setrvávat 
ve svazku, který nefunguje, a proto 
se jako logické opatření jeví jeho 
zrušení. Most trvá na tom, aby zů-
stal zachován, ale Chomutov už má 
připraveny tři varianty na ukončení 
členství ve svazku.                           (lm)

Setrvávat v nefungujícím 
svazku je zbytečné

Počet rozdaných anketních lístků - 5 000, počet vyplněných - 2 343.Počet rozdaných anketních lístků - 5 000, počet vyplněných - 2 343.

Dotazník spokojenosti občanů s činností magistrátuDotazník spokojenosti občanů s činností magistrátu

Rada města Chomutova projednala…

Veřejné, správní a politické událostiVeřejné, správní a politické události
10. června. 10. června. Konala se schůze místní-

ho národního výboru, na níž probrány 
všechny usnesení z minulých schůzí 
a stanovila si hlavní úkoly, jimiž je 
zřízení záchytné stanice pro opilce, 
což je věc, o které se jedná již velmi 
dlouho, a proto nařízeno odboru v nej-
kratší době zajistit místnosti. Dalšími 
úkoly jsou jesle, údržbářské středisko, 
školní stravovny a dokončení plynové-
ho vedení v ulicích Komenského a Fibi-
chovy, pak prodeje domků a parcel.

23. června. 23. června. Konalo se zasedání 
místního národního výboru za účasti 
sto třiceti tří členů s pořadem: složení 
slibu, kontrola usnesení, zajišťování 
úkolů akčního programového plánu, 
referáty předsedů komisí, rozprava, 
organisační. Tajemník Kubricht pro-
vedl kontrolu usnesení z minulých 
zasedání a zjištěno, že usnesení jsou 
splněna. Soudružka Aubrechtová pak 
přednesla hlavní referát jak v meziná-
rodní situaci, kdy Sovětský svaz ústy 
svého prvního tajemníka soudruha 
Chruščova dává návrh, jak dojít k mezi-
národnímu míru, a tak i velké úspěchy 
u nás v budování socialismu a snižo-
vání cen životních potřeb, vypočítává, 
jaké obnosy dává stát na zemědělství, 
školství, zdravotnictví a kulturu a jak 
bude uskutečňován programový plán 

ve všech oborech života v našem 
městě. Pak přikročeno k diskusi, v níž 
probrány všechny problémy, které jsou 
třeba řešit.

24. června. 24. června. Zasedala rada místního 
národního výboru, kdy také zjištěno, 
že místnost pro záchytnou stanici 
pro opilce zatím není, pro plynovod 
v Alešově ulici schází trubky, upravuje 
se plochá dráha v Domovině, v akci 
Z bylo vykonáno práce za 23 854 Kč. 
Schválen bytový pořadník, prodeje 
domků a parcel, povoleno zboření 
domu čp. 781 v Partyzánské ulici 
a stanoveny úřední dny.

30. června. 30. června. Konala se oslava sto dva-
cátého pátého výročí smrti F. J. Gerst-
nera. Pamětní desku na hrob učence 
předal J. M. rektor Českého vysokého 
učení technického T. Ježdík do opatro-
vání předsedovi Městského národního 
výboru Kinclovi.

ZemědělstvíZemědělství
10. června. 10. června. Na řepnou brigádu přišlo 

asi sto myslivců a rybářů, dobře pracu-
je školní mládež a stálá brigáda žen, 
kterou vede soudružka Červenková.

Poměry v zemědělství nutno řešit 
postupně a ne usnesením, neboť postoj 
družstva ku konečné likvidaci sou-
kromníků není jasný a více v něm půso-
bí osobní zájem než společný. Družstvo 
potřebuje mladé lidi na práci, ale chce 
jen děti soukromníků, družstevníci ale 
své děti hledí dostat ze zemědělství na 
jinou, lepší práci. Národní výbor má 
úkol provést socialisaci zemědělství, 
ale rada nemůže rozhodovat, koho 
družstvo musí přijmout za člena, o tom 
rozhoduje schůze družstva. Ale pak tu 
zůstanou opuštěná pole a louky, které 
nakonec bude muset obhospodařovat 
družstvo a nebo se dají lesní správě 
k zalesnění.                                                     (r)

Listování kronikou města – červen 1957Okruh priorit v rámci Velkého 
integrovaného projektu (VIP), který 
nese Sídliště - místo pro život, má za 
úkol, jak už z jeho názvu vyplývá, 
zpříjemnit každodenní život obyva-
tel chomutovských sídlišť. Sem patří 
i projekt Cyklostezka Kamenná, Za-
hradní, Písečná. Stezka navazuje na již 
existující systém cyklotras. Povede jak 
po stávajících komunikacích, tak po 
nově vybudované trase. Je navržena 
zčásti jako oddělená a částečně jako 
sdružená. Po sídlišti Kamenná a zčásti 
na Zahradní povede podél průtahové 
komunikace, nedaleko Kulturního 
domu na Zahradní se stočí doprava 

na Písečnou a na konečné zastávce 
MHD na tomto sídlišti vyústí do Jir-
kova. Stávající komunikace budou pro 
potřeby cyklostezky upraveny a nově 
označeny. 

Trasa nové stezky, která propojí 
cyklotrasy mezi Chomutovem (Bře-
zenecká) a Jirkovem, bude dlouhá 
asi 2,6 km. Projekt je ve fázi, kdy 
je zpracovaná projektová dokumen-
tace, termín jeho realizace bude 
záviset na tom, kdy se podaří získat 
dotaci. Předpokládané náklady jsou 
kolem třinácti milionů korun, z toho 
dotace v rámci VIP by měla pokrýt 
více než jedenáct milionů.          (lm)

Střípky z miliardové mozaiky – Velký integrovaný projekt

Cyklostezka Kamenná, Zahradní, Písečná 

Kdo se chce odrazit ode dna, pomoci se dočká

(Dokončení ze str. 1)
Bezbariérových bytů má magistrát 

ve správě padesát dva od velikosti 
0+1 až po 3+1. Necelá polovina jich 
je v centru města - čtrnáct na náměstí 
Dr. Beneše a osm v ulici Vršovců, deset 
pak na Kadaňské. V Domě s pečova-
telskou službou Merkur je k dispozici 
24 bytů o velikosti 1+0 a 1+1. Všechny 
tyto byty byly zřízeny ze státních 
prostředků nebo stát na jejich zřízení 
přispěl.

„Podmínkou pro přidělení bezbarié-
rového bytu je zdravotní postižení 
žadatele potvrzené lékařem, schválení 

Pro zabezpečení kul-
turních potřeb obyva-
tel neustále rostoucího 
sídliště v 80. letech 
20. století bylo rozhod-
nuto o vybudování kul-
turního domu, jehož 
stavba byla dokončena 
v roce 1987. Původně 
to měla být pobočka 
budovaného megalo-
manského kulturního 
stánku v centru, z je-
hož torza později vyrostlo nákupní středisko (dnes Billa). Interiéry se zařizovaly 
ještě v průběhu roku 1988.  Kulturní dům na Zahradní byl vybaven na svou dobu 
moderní technikou, takže se stal velmi oblíbeným a navštěvovaným místem. 
V devadesátých letech, kdy závodní kluby velkých podniků ZK VTŽ, „Armáďák“, 
„Švermák“ začaly postupně zanikat, byl Kulturní dům Zahradní jediným místem, 
kam se za kulturou docházelo či jezdilo. 

V roce 2002 se stal kulturní dům součástí nově ustavené organizace, Správy 
kulturních zařízení, s. r. o. Jeho činnost se zaměřila na pořady pro důchodce 
i děti, zábavné pořady a pronájmy prostor za účelem pořádání kulturních a spole-
čenských akcí. Své prostory poskytuje také zájmovým tělesům (folklórní sdružení 
Skejušan, Krušnohor, ochotnické divadlo Pohoda a podobně).

O tom, že o kulturu na Zahradní se starají dobře a že si sem za ní cestu lidé 
najdou, svědčí mimo jiné i to, že vloni tu proběhlo 227 akcí, jež navštívilo téměř 
27 tisíc osob.                                                                                                                                 (lm)

jeho žádosti Krajským úřadem Ústec-
kého kraje a schválení Radou města 
Chomutova,“ připomíná J. Vaňhová 
a dodala, že letos zatím rozhodli rad-
ní o přidělení šesti bytů. „V současné 
době jsou volné dva byty na Benešově 
náměstí a jeden v Merkuru. V pořadní-
ku není žádný žadatel, ale přijali jsme 
dvě žádosti, o jejichž schválení se nyní 
rozhoduje na krajském úřadě.“

Žádost o přidělení bezbariérového 
bytu je možné vyzvednout na Magis-
trátu města Chomutova ve Zborovské 
ulici, na odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví v prvním patře.                  (lm)

Čtyři nové azylové byty převzal 
do užívání Městský ústav sociálních 
služeb Chomutov. Jde tak o další roz-
šíření možností sociálního bydlení ve 
městě. Dva byty 1+1 a dva 2+1 jsou 
připraveny pro občany, kteří v dů-
sledku obtížné sociální situace nemají 
střechu nad hlavou a projevují snahu 
o opětovné zařazení do společnosti. 
Ředitelka MÚSS Alena Tölgová (na 
snímku) zdůraznila, že do moderních 
bytů vybavených základním příslu-

šenstvím včetně pračky a ledničky 
mají možnost se dostat ti klienti, kteří 
dosud bydleli na ubytovně ústavu 
a osvědčili svou snahu dodržovat 
stanovená pravidla a zároveň najít vý-
chodisko z nepříznivé situace. Smlouva 
o pronájmu je na dobu určitou (ma-
ximálně rok). „Lidem, kteří chtějí své 
problémy řešit, pomocnou ruku vždy 
rádi podáme,“ připomněla Tölgová. 
První nájemníci už byli vybráni, jsou to 
vesměs ženy s nezletilými dětmi.     (lm)

Představujeme zařízení organizací
města: Kulturní dům Zahradní 

Bezbariérových bytů je dvaapadesát

…a doporučila zastupitelstvu města …a doporučila zastupitelstvu města 
schválit udělení grantů pro rok 2007. schválit udělení grantů pro rok 2007. 
Grantová komise posoudila sedm žá-
dostí a doporučila poskytnout granty 
pěti z nich: Sportklubu 80 v rámci 
grantu Podpora rozvoje sportovních 
talentů z řad dětí a mládeže pro mla-
dé kanoisty (dvakrát po 30 000 koru-
nách) a Ski Teamu Straka (30 000 ko-
run). V rámci grantu Prevence šikany 
a agresivního chování v základních 
školách a Prevence šikany v základ-
ních školách získaly doporučení 
projekty Pedagogicko-psychologické 
poradny (dvakrát 65 000 korun). 
Dvěma projektům přidělení grantu 
komise nedoporučila, protože nespl-
nily podmínky zadání. Oproti očeká-
vání si o grant nezažádala žádná ze 
základních škol s projektem, jenž by 
otevřel školní hřiště veřejnosti.

…a schválila sociální projekt Pra-…a schválila sociální projekt Pra-
covně-tréninková kavárna pro lidi covně-tréninková kavárna pro lidi 
s postižením. s postižením. Jde o projekt občanské-
ho sdružení Masopust, v jehož rámci 
probíhá podpora lidí s mentálním 

postižením v dosahování takového 
stupně samostatnosti, aby byli schop-
ni získat a udržet si pracovní místo 
na otevřeném trhu práce. Uživatelé 
programu by měli v kavárně pracovat 
čtyři hodiny denně a za podpory asi-
stentek obsluhovat hosty a zajišťovat 
úklid. Jako nejvhodnější bezbariérový 
prostor se ukázala současná čtenář-
ská kavárna Střediska knihovnických 
a kulturních služeb, proto radní ulo-
žili jeho ředitelce uzavřít se zástupci 
o. s. Masopust smlouvu o pronájmu 
prostor určených pro pracovně-tré-
ninkovou kavárnu. Podobné kavárny 
už existují v Praze, Plzni a dalších 
městech republiky.

…a souhlasí se zabezpečením pro-…a souhlasí se zabezpečením pro-
vozu příslušných ordinací ambulantní vozu příslušných ordinací ambulantní 
pohotovostní péče pohotovostní péče za předpokladu 
příspěvku Ústeckého kraje na tuto 
péči ve stanovené výši 565 000 korun, 
a to v období od 1. 7. do 31. 12 2007. 
Rada doporučila zastupitelstvu tuto 
ambulantní pohotovostní péči na dobu 
určitou schválit. Podobné souhlasné 
stanovisko, rovněž časově omezené, 
zaujali na posledním setkání starostů 
obcí Chomutovska také představitelé 
většiny z nich. 

…zprávu komise pro podporu ob-…zprávu komise pro podporu ob-
čanských aktivit o žádostech o dotace čanských aktivit o žádostech o dotace 
z rozpočtu města na projekty. z rozpočtu města na projekty. Schválila 
dotaci občanskému sdružení Přátelé 
dětského domova (projekt Cesta kolem 
světa za 80 dní – 9 000 korun). Dále 
projednala a doporučila zastupitelstvu 
města schválit dotaci na dalších šest 
projektů: Folklorní sdružení Krušno-
hor (projekt Viktoriánské folklorní 
slavnosti – 50 000 korun), Sportklub 
80 Chomutov (projekt Sportování pro 
děti, které nikam neodjely na prázdni-
ny – 5 000 korun), TJ VEROS (projekt 
Sportovní akce pro dospělé a mládež 
– 7 000 korun) a TJ VTŽ Chomutov (pro-
jekty Velká cena Chomutova – děvčata 
a mláďata, Vánoční turnaj – mladší žáci, 
žákyně a mláďata, Vánoční koulení pro 
dětský domov a mentálně postižené 
děti – třikrát po 6 000 korun).           (lm)

(Dokončení ze str. 1)
„Padala i konkrétní jména,“ uvedla 

ke stížnostem primátorka Chomutova 
Ivana Řápková. „Samozřejmě je to 
nepříjemné, ale i to byl smysl ankety, 

seznámit se s případnými nedostatky 
v této oblasti, aby mohly být odstraně-
ny. Proto tajemník magistrátu s výstu-
py z ankety pracuje a vyvodí z nich 
konkrétní opatření.“                            (lm)

Úřední hodiny od července...
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KONCERTYKONCERTY
• 21. a 28. 6. KONCERT BIG BANDU ZDENKA TÖLGA21. a 28. 6. KONCERT BIG BANDU ZDENKA TÖLGA. Atrium SKKS od 17.00 hodin.
• 22. 6. MLADÁ PÍSEŇ 200722. 6. MLADÁ PÍSEŇ 2007. Finále interpretační soutěže, hosté Petra Černocká a Jiří 

Pracný, atrium SKKS od 17.00 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
• 27. 6. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU27. 6. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. KD na Zahradní od 17.00 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY
• KAMILA TOTHOVÁ – KRESBYKAMILA TOTHOVÁ – KRESBY. Galerie na schodech v SKKS. Výstava potrvá do 30. 6.
• IVO MEDEK KOPANINSKÝ – KOLÁŽE, OBRAZY, PAVEL KREML – OBRAZY, EDUARD VACEK IVO MEDEK KOPANINSKÝ – KOLÁŽE, OBRAZY, PAVEL KREML – OBRAZY, EDUARD VACEK 

– OBJEKTY, PETR KURANDA – FOTOGRAFIE– OBJEKTY, PETR KURANDA – FOTOGRAFIE. Galerie Špejchar, výstava potrvá do 14. 7.
• JENÍK PLETICHA – OBRAZY, PETR ŘÍHA – KERAMIKAJENÍK PLETICHA – OBRAZY, PETR ŘÍHA – KERAMIKA. Sklep galerie Špejchar, výsta-

va potrvá do 31. 7.
• PUPPET SHOW – SKUPINA QUERSCHLAG CHEMNITZ A JOSEF ŠPORGYPUPPET SHOW – SKUPINA QUERSCHLAG CHEMNITZ A JOSEF ŠPORGY. Galerie Lura-

go, atrium SKKS a kostel sv. Ignáce do 27. 7.
• STOLETÍ SLOVÁKŮ V ČESKÝCH ZEMÍCHSTOLETÍ SLOVÁKŮ V ČESKÝCH ZEMÍCH. Výstava v kostele sv. Kateřiny potrvá do 30. 9.
• MILENA DOLEČKOVÁ – DUHOVÁ LAGUNAMILENA DOLEČKOVÁ – DUHOVÁ LAGUNA. Výstava kreseb v Café Rouge potrvá do 30. 6.
• PORTRÉTNÍ MINIATURY CHOMUTOVSKÉ SBÍRKYPORTRÉTNÍ MINIATURY CHOMUTOVSKÉ SBÍRKY. Muzeum na historické radnici, 

výstava potrvá do 2. 9.
• ZNOVUOBJEVENÉ KRUŠNOHOŘÍZNOVUOBJEVENÉ KRUŠNOHOŘÍ. Výstava fotografií v muzeu v bývalém jezuitském areálu.
• ROSTISLAV STACH – FOTOLOVYROSTISLAV STACH – FOTOLOVY. Výstava fotografií ve výstavní síni zooparku potr-

vá do 29. 7., o víkendech a svátcích otevřeno od 10.00 do 16.00 hodin, ve všední 
dny na požádání. 

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).
              20. 6. 20. 6.  SUNSHINE SUNSHINE – sci–fi, USA.
 21.21.     – – 22. 6. 22. 6.  ODSTŘELOVAČ ODSTŘELOVAČ – akční film, USA.
 23.23.     – – 24. 6.24. 6.     KRVAVÁ SKLIZEŇ KRVAVÁ SKLIZEŇ – horor, USA.
              25. 6. 25. 6.  DREAMGIRLS DREAMGIRLS – muzikál, USA. 
              26. 6. 26. 6.  ARTFILM: VOLVER ARTFILM: VOLVER – drama, Španělsko. Začátek v 19.30 hodin.
  27. 27.  – – 28. 6. 28. 6.  HORY MAJÍ OČI 2 HORY MAJÍ OČI 2 – horor, USA.
 29. 29.  – – 30. 6. 30. 6.  VELKEJ BIJÁK VELKEJ BIJÁK – komedie, USA. 
    1. 1.  – –       2. 7. 2. 7.  BAREVNÝ ZÁVOJ BAREVNÝ ZÁVOJ – romantické drama, Čína, USA. 

Letní kino (začátky představení ve 22.00 hodin, není–li uvedeno jinak).Letní kino (začátky představení ve 22.00 hodin, není–li uvedeno jinak).
              20. 6. 20. 6.  HORY MAJÍ OČI 2 HORY MAJÍ OČI 2 – horor, USA.
 21. 21.  – – 22. 6. 22. 6.  KRVAVÁ SKLIZEŇ KRVAVÁ SKLIZEŇ – horor, USA.
              24. 6. 24. 6.  ODSTŘELOVAČ ODSTŘELOVAČ – akční film, USA.
 25. 25.  – – 26. 6. 26. 6.  NORBIT NORBIT – komedie, USA. 
  27. 27.  – – 28. 6. 28. 6.  ŽELVY NINJA ŽELVY NINJA – rodinný animovaný/dobrodružný film, USA. 
 29. 29.  – – 30. 6. 30. 6.  SUNSHINE SUNSHINE – sci–fi, USA.
    1. 1.  – –       2. 7. 2. 7.  PIRÁTI Z KARIBIKU: NA KONCI SVĚTA PIRÁTI Z KARIBIKU: NA KONCI SVĚTA – dobrodružná komedie, USA.

Pestré kulturní zážitky v pohodové 
letní atmosféře přinesl všem návštěv-
níkům festival Otevřeno, který už 
počtvrté připravila Správa kulturních 
zařízení Chomutov. Dvacítka divadel-
ních a hudebních vystoupení oživila 
střed města od čtvrtečního večera 
do prvních nedělních hodin. Hrálo 
se v městském parku, kině Praha, 
atriu SKKS, v Kulisárně u divadla a na 
největší scéně na náměstí 1. máje, kde 
si mohli diváci zadarmo vychutnat ta-
kové lahůdky, jakými jsou například 
skupiny Gaia Mesiah a Wohnout. 

„Letošní ročník musím hodnotit jen 
pozitivně. Vydařilo se počasí, přišla 
spousta lidí, všechna vystoupení pro-
běhla podle plánu. I finančně vyšel 
festival docela příznivě,“ pochvalova-
la si Věra Flašková, jednatelka pořáda-
jící Správy kulturních zařízení. 

Hudebním tahákům na náměstí 
přihlíželo přes tisíc osob, ale své 
publikum si našla i všechna další vy-
stoupení. Ve švech praskalo šapitó při 
představeních Teatra Novogo Fronta 
a Divadla Continuo, stejně jako Ku-
lisárna při produkci skupiny Mňága 
a Žďorp. Někteří diváci spatřovali vr-
chol festivalu i v dalších číslech – ve 

vystoupeních živelného Jana Budaře 
či originální Jablkoně, v drsném hu-
moru Černých šviháků nebo v impro-
vizaci Petra Stolaře z Divadla V Pytli. 
Tomu neočekávaně chyběla technika 
i spoluhráči, ale z prekérní situace 
„vybruslil“ excelentně – když nemohl 
hru Tři v hrobu předvést, převyprávěl 
ji tak, že diváci zpočátku nevěřili, že 
to nebyl záměr.

Příležitostí k předvedení se širší 
veřejnosti bylo Otevřeno také pro 
Základní uměleckou školu T. G. Masa-
ryka. Využila ji dokonale, balet Labutí 
jezero na jezírku v městském parku 
i bubenický sextet Oklep na náměstí 
sledovaly stovky spokojených diváků. 
Na nezájem publika si dokonce ne-
mohli stěžovat ani herci Bílého diva-
dla, byť přišli na řadu až po půlnoci 
v neděli. K vystoupení ostravského 
souboru Věra Flašková řekla: „Bylo to 
hrozně příjemné. Hráli divadlo, zpívali 
lidovky, hostili lidi vínkem a polévkou. 

Dobře jsme se s kolegyněmi najedly 
a konečně jsme si mohly oddechnout 
a uvolnit se, protože to bylo poslední 
vystoupení Otevřena. Byla to opravdu 
hezká tečka.“

Letošní Otevřeno mělo také 
humanitární přínos. Propagovalo 
nově založený Chomutovský dětský 
nadační fond, který si vytyčil za cíl 
pomáhat dětskému oddělení nemoc-
nice. Na nákup nového sonografic-
kého zařízení organizátoři festivalu 
zaslali pět tisíc korun, část vybrali 
přímo mezi diváky, část doplnili ze 
vstupného.

„Je skvělé, že se v centru města vů-
bec něco děje. Klasicky jsem nestihla 
všechno, ale co jsem viděla, se mi 
líbilo. Ovšem v porovnání s předcho-
zími ročníky jsem letos postrádala 
více vystoupení pro děti nebo třeba 
ohňovou šou,“ hodnotila Eva Štan-
glová, která na Otevřeno vyrazila 
s kamarádkami.                                   (sk)

Při vystoupeních skupin Gaia Mesiah (na snímku) a Wohnout bylo na náměstí 
1. máje plno.                                                                                                        (foto: sk)

Pro každého bylo vrcholem festivalu něco jiného – Wohnout, Oklep, Koňaboj, Černí šviháci, Petr Stolař...

Centrum města oživilo Otevřeno 

Základní škola v ulici Akademika 
Heyrovského může být pyšná na dal-
ší projekt, do kterého se jí podařilo 
zapojit školáky a předškoláky z celé 
republiky. Školní časopis Felix vy-
hlásil loni na začátku školního roku 
výtvarnou soutěž s názvem Kouzelný 
svět loutek a nyní, na jeho konci, pořá-
dá ze zaslaných prací výstavu.

Ta čítá takřka neuvěřitelných 1 066 
loutek různých typů – marionet, 
maňásků, javajek, plošných, vařečko-
vých, prstových. Také škála ztvárně-
ných pohádkových postav je široká, 
i když třeba králů, ježibab a vodníků 
je víc, stejně jako sad Dlouhého, Ši-
rokého a Bystrozrakého. A konečně 
i při výběru materiálu prokázaly 
děti velkou fantazii. Vedle látkových, 
papírových a dřevěných loutek ex-
pozice obsahuje také několik dílek 
z keramiky nebo třeba PET lahví. 

„Zájem nás velice překvapil. Před 
uzávěrkou nám poštou chodilo něko-
lik desítek krabic denně. Už jsme je 
ani neměli kam uskladňovat,“ líčí uči-
tel Josef Griml, koordinátor projektu. 
Organizátoři pak vydali sborník do-
šlých loutek, z nichž připravili přímo 

ve foyer školy výstavu. Na tu pozvali 
autory nejkrásnějších prací a řadu 
hostů včetně loutkařských odborníků 
z Divadla rozmanitostí v Mostě a Mu-
zea loutkářských kultur v Chrudimi. 

Přestože si příprava a realizace 
projektu vyžádala práci po celý rok 
a zejména poslední týdny byly doslova 
hektické, organizátoři nelitují. Josef 
Griml vysvětluje: „Jsem spokojený. 
Také unavený, ale to za chvíli odezní. 
Hlavní je ten dobrý vnitřní pocit. Když 
potom ještě přijde e-mail z Milevska od 
maminky, která píše, že pro její dceru 
byla účast a vyhlášení mimořádným 
zážitkem, na nějž bude ještě dlouho 
vzpomínat, tak se člověk utvrdí v pře-
svědčení, že takovéto akce mají smysl.“

Vydání sborníku, výstava ve škole 
a slavnostní odměnění vítězů – to byl 
vrchol projektu, nikoliv však závěr. 
Přes léto bude významná část loutek 
vystavena v mosteckém Divadle roz-
manitostí, na podzim pak v Muzeu 
loutkářských kultur v Chrudimi. 
Ještě do 27. června mohou zájemci 
celou výstavu zhlédnout přímo ve 
škole, a to každý všední den od 8 do 
15 hodin.                                              (sk)

Na vernisáž výstavy a udělení cen přišlo 450 návštěvníků.              (foto: gri) 

Děti z dětských domovů
předvedly, co umějí

Dětský domov v Chomutově po 
čtyři dny hostil tři sta padesát dětí 
a jejich dospělého doprovodu z Čes-
ka, Estonska, Francie, Chorvatska, 
Itálie, Maďarska, Německa, Nizozemí, 
Slovenska a ruského Tatarstánu. Opět 
zde společně vystoupily na přehlídce 
zájmové umělecké činnosti dětských 
domovů a dalších dětských organizací 
nazvané Můj koncert 2007. Děti zpíva-
ly, tančily, hrály na hudební nástroje, 
přičemž některé výkony měly takřka 
profesionální úroveň. Proto se vybra-
ní účinkující představili i na náměstí 
1. máje v rámci festivalu Otevřeno. 
Vrcholem Mého koncertu byl sobotní 
galavečer v divadle, kam za dětmi za-
vítala například i Miss České republiky 
1998 Kateřina Stočesová.                   (sk)

Sbírku portrétních miniatur, svým 
významem unikátní v celé republice, 
schraňuje Oblastní muzeum v Chomu-
tově. Po třinácti letech od posledního 
vystavení ji v těchto dnech opět před-
stavuje veřejnosti.

Základem chomutovské sbírky je 
soubor, který za svého života shro-
máždil chomutovský advokát a radní 
Richard Goldmann (1861 – 1924). 
Velkou část sbírky, v níž jsou zastou-
pena mimořádně kvalitní díla od nej-
lepších evropských miniaturistů, pak 
Goldmannova žena Sally před válkou 
prodala chomutovskému muzeu. Zde 
byla sbírka později doplněna až do 
počtu 168 kusů. Citelnou újmu utrpěla 
v roce 1991, kdy bylo 49 kusů ukrade-
no, takže nyní čítá 119 kusů. 

O kolekci mimo Chomutov dlouho 
téměř nikdo nevěděl. Ve známost 
v odborných kruzích vešla, až když 
si ji v roce 1985 při příležitosti velké 
výstavy v Praze přijeli prohlédnout 
odborníci. „Nechtěli jsme věřit svým 
očím. Oproti sbírce v Národním muzeu 
je sice třetinová, ale zato co se umě-
lecké kvality týče naprosto excelentní. 
Jedno světové jméno vedle druhého! 
Můžete být tady v Chomutově hrdí 
na to, že máte nejlepší sbírku v České 
republice,“ pronesl během vernisáže 
Lubomír Sršeň z Národního muzea 
v Praze, odborník na miniatury.

Sbírka obsahuje i několik kuriozit. 
Za největší je považována slonovino-
vá, stříbrem zdobená tabatěrka. Ta po 
otevření obsahuje nejen portrét právo-
platné manželky vlastníka, ale po od-
klopení falešného dna ještě i utajené 
podobenky samotného majitele a jeho 
krásné milenky. Oblastní muzeum 
za podpory města Chomutova vyda-

Statutární Město Chomutov zve příznivce dechové hudby
ve  čtvrtek 21 . června 2007 od 16 .00 hodin

do atria Střediska knihovnických a kulturních služeb
na oslavu svátku   DN E H U DE B

HOR N ICKÝ DECHOVÝ ORCH ESTR 
S EVEROČ ES KÝC H DO LŮ a . s . Chom utov pod vedením J . ZÁSTAVY

BIG BAN D ZDEŇ KA TÖLGA

společně s MAŽOR ETKAM I TŠ STAR DANCE CHOM UTOV   zaháj í

Koncerty 
dechových hudeb 2007
Termíny pravidelných středečních koncertů vždy od 17.00 hodin v městském 

parku :  27. června , 4 . července, 11 . července, 18 . července, 25. července, 
1 . srpna , 8 . srpna , 15 . srpna , 22. srpna , 29. srpna

K poslechu vám bude hrát

· HOR N ICKÝ DECHOVÝ ORCH ESTR S EVEROČ ES KÝC H DO LŮ a . s . Chom utov

· STAROČESKÁ DECHOVKA

Kouzelný svět loutek má adresu
Akademika Heyrovského 4539

Sbírku miniatur může Chomutovu závidět celá republika

lo ke sbírce katalog s vyobrazením 
všech exponátů chomutovské sbírky, 
popisem použitých restaurátorských 
zásahů, rejstříku autorů zastoupených 
ve sbírce atd. Autorkou textové části 
je kurátorka kolekce Eva Šamšulová, 

která se knížkou i samotnou výstavou 
loučí s prací v muzeu před odchodem 
do důchodu. Zájemci mohou expozici  
zhlédnout ve výstavních prostorách 
muzea na historické radnici na náměs-
tí 1. máje, a to do 2. září.                   (sk)

Trocha teorie o miniaturách:Trocha teorie o miniaturách:
• Miniatura je vše, co prošlo procesem miniaturizace, v tomto případě 

drobné malby, které se vejdou do dlaně.
• Vyrábět se začaly v době renesance, vrchol prožily za napoleonských 

válek, smrtelnou ránu jim dal vynález daguerrotypie v roce 1837 
a následných fotografických technik.

• Bývaly intimním dárkem, který si často vzájemně dávali vojáci odchá-
zející na válečná bojiště s manželkami nebo milenkami.

Vernisáž výstavy se setkala se zaslouženým zájmem veřejnosti.     (foto: sk)
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Poskytování bytů dle varianty C
D ne 24 . 7.  20 07 v 1 5 .0 0 hod i n se koná v zasedací m ístnost i  č .  1 8 v p ř ízem í budov y 

M ag istrátu města C hom utova , Zborovs ká 46 02 veřej né v ýběrové ř ízen í by tů 
na opravu na v lastn í náklady.

BYTY NA SVÉPOMOC - oprava bytu na vlastní náklady

Do movn í s p ráva Q AR K - u l . N a Bě l i d l e

U l i ce č . p . + č . by tu Ve l i kost Vy vo l . í  ce n a N á kl . n a o p r.

Kadaň s ká 3752/ 6 1 + 2 14 .1 24 , - Kč 1 58 . 9 0 0, - Kč

Žižkovo nám . 3 6 62/ 6 1 +1  8 . 025 , - Kč 14 3 . 0 0 0, - Kč

K . B u r iana 3 581 /4 1 + 2 11 . 931 , - Kč 24 3 . 50 0, - Kč

K . Svět l é 3 625/ 2 1 +1  8 .74 5 , - Kč 1 86 . 40 0, - Kč

Za Zbo rovs ko u 3 6 03/ 2 1 + 2 1 2 . 273 , - Kč 252 . 0 0 0, - Kč

Do movn í s p ráva DOS PR A - u l . B řeze nec ká

Kam e n ná 51 23/14 1 +1  9 . 0 0 0, - Kč 11 5 . 0 0 0, - Kč

Kamen ná 50 92/1 1 +4 20. 3 40, - Kč 129.40 0, - Kč

Pod B ř ízam i 5227/ 5 1 + 2 14 . 3 40, - Kč 11 9 . 9 0 0, - Kč

D ří novs ká 474 3/ 71 1 + 2 1 5 . 570, - Kč 1 0 5 . 69 0, - Kč

D ří novs ká 4 591 /1 9 1 + 2 1 5 .1 80, - Kč 1 20 . 9 0 0, - Kč

Pí sečná 5044/1 5 1 + 2 1 5 . 39 0, - Kč 1 07. 91 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 . 7. 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 pe -
něžní ho ústavu o zaplacení dražební j istoty ve výši 10 % vyvolávací ceny bytu .

Čí s lo účtu - 601 5 - 626441 / 01 00 ( uveden í pom lč ky N UTN É ! ) va ria b i l n í sym bo l 
– 22220307; s pecif ický sym bol – rod né čís lo.

OZNÁM EN Í O VYH LÁŠEN Í VÝBĚROVÉHO Ř ÍZEN Í
Magistrát města Chomutova

tajemník M MCH vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. 
výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

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

Před p o kl ady p ro vz n i k p rac ovn í h o p o m ě ru : 
•  Fyzic ká oso ba , která j e státn í m o bčanem Čes ké rep u b l i ky, p ř í pad n ě f yzic ká oso ba , 

která j e c iz í m státn í m o bčanem a má v Čes ké rep u b l ice tr valý po by t , 
•  dosáh la věku 1 8 l et ,  j e zp ů so b i lá k p rávn í m ú ko n ů m , j e bezú ho n ná ,
•  ovládá j ed nac í ja zyk a s p l ň u j e dal š í  p řed po klady p ro v ýko n s p rávn íc h č i n nost í  

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

D a l š í p ož a d avk y :
•  Vyso koš ko l s ké vzdě lán í se staveb n í m zam ěřen í m .

Výh o d o u :
•  Znalost záko na č. 1 83/ 20 0 6 S b. o územ n í m p lánován í a staveb n í m řád u ,
•  aktivn í znalost p ráce na PC ( M S Of f ice, Wi ndows , E xce l ,  I nternet) ,
•  f l exi b i l i ta ,  sc ho p nost p racovat v zátěžov ýc h s ituac íc h , samostatnost v rozhodován í ,
•  zod pověd nost ,  v yso ké p racovn í nasa zen í ,
•  ř i d ičs ký p rů ka z s ku p i ny B .

Pí s e m n á p ři h l á š ka m u s í o b s a h ovat :
•  J méno, p ř í j men í a t i tu l  uc ha zeče,
•  datu m a m ísto narozen í ,  státn í p ř ís l u š nost ,
•  m ísto tr val ého po by tu ,
•  č ís lo o bčans kého p rů ka zu nebo č ís lo do klad u o povo l en í k po by tu , j de - l i  o c iz í ho 

státn í ho o bčana ,
•  datu m a pod p i s záj emce.

Výč et p ož ad ova nýc h d o kl ad ů k p ři h l á š c e : 
•  Profesní životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, odborné znalosti a dovednosti ,
•  ověřená kopie nebo orig inál výpisu z evidence rejstří ku trestů ne starší než 3 měsíce, 
•  ověřená ko p i e o nejv yš š í m dosa ženém vzdě lán í ,
•  p ří pad n ě dal š í  do klady p ro ka zu j íc í  od bo rno u vzdě lanost .

Pl atové z a řa ze n í : 9. p l .  tř ída pod le nař.  v lády č. 564/ 20 0 6 S b. ,  o p latov ých 
poměrech zaměstnanců ve veřej ných s l užbách a s p rávě.

Před p o kl ád a ný n á st u p : d l e dohody.

I nfo rma ce k p ra covn í m u m í stu na te l .  č í s l e 474 637 427, I ng . Le n ka Petří ková .

Písem né p ř i h láš ky s uvedeným i do klady v zal epené a označené o bálce „ N eot ví rat - 
v ýb ě rové ří ze n í - ú řed n í k O I a Ú Ú P VI I .“  zaš l ete do 1 .  s rp na 20 07 na ad res u M a-
g i strát m ěsta C ho m utova , kance lář ta j em n í ka , Zbo rovs ká 46 02, 4 3 0 28 C ho m utov 
nebo do ručte oso b n ě v téže l h ůtě do podatel ny M ag i strátu m ěsta C ho m utova , Zbo rov-
s ká 46 02, 4 3 0 28 C ho m utov

OZNÁM EN Í O VYH LÁŠEN Í VÝBĚROVÉHO Ř ÍZEN Í
Magistrát města Chomutova

tajemník M MCH vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. 
výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

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

Před p o kl ady p ro vz n i k p rac ovn í h o p o m ě ru : 
•  Fyzic ká oso ba , která j e státn í m o bčanem Čes ké rep u b l i ky, p ř í pad n ě f yzic ká oso ba , 

která j e c iz í m státn í m o bčanem a má v Čes ké rep u b l ice tr valý po by t , 
•  dosáh la věku 1 8 l et ,  j e zp ů so b i lá k p rávn í m ú ko n ů m , j e bezú ho n ná ,
•  ovládá j ed nac í ja zyk a s p l ň u j e dal š í  p řed po klady p ro v ýko n s p rávn íc h č i n nost í  

stanovenýc h zvláštn í m i p rávn í m i p řed p i sy.

D a l š í p ož a d avk y :
•  Auto rizovaný arch itekt ,  kterém u byla udělena auto r izace pro obor územ n í p lánová-

n í ,  nebo bez s pec if i kace o bo ru , nebo
•  v yso koš ko l s ké vzdě lán í uznané p ro auto r izac i v o bo ru územ n í p lánován í a nej mén ě 

3 ro ky p ra xe p ř i v ýko n u územ n ě p lánovac í č i n nost i ve veřej né s p rávě, nebo
•  v yso koš ko l s ké vzdě lán í p ř í b uzného o bo ru , uznaného p ro auto r izac i v o bo ru územ n í 

p lánován í nebo v yso koš ko l s ké vzdě lán í se staveb n í m zam ěřen í m a nej mén ě 3 ro ky 
p ra xe p ř i  v ýko n u územ n ě p lánovac í č i n nost i ve veřej né s p rávě, nebo

•  ú řed n í k , kter ý v yko nával ke d n i 1 .  1 .  20 07 územ n ě p lánovac í č i n nost na m i n i sterst vu , 
kraj s kém ú řad u nebo o bec n í m ú řad u a má zvláštn í od bo rno u zp ů so b i lost p ro územ -
n í p lánován í v ydano u p řed 1 .  1 .  20 07.

Výh o d o u :
•  Praxe při výkonu územně plánovací č innosti ve veřejné správě pro územní p lánování ,
•  znalost záko na č. 1 83/ 20 0 6 S b. o územ n í m p lánován í a staveb n í m řád u ,
•  zvláštn í od bo rná zp ů so b i lost v územ n í m p lánován í ,
•  aktivn í znalost p ráce na PC ( M S Of f ice, Wi ndows , E xce l ,  I nternet) ,
•  f l exi b i l i ta ,  sc ho p nost p racovat v zátěžov ýc h s ituac íc h , samostatnost v rozhodován í ,
•  zod pověd nost ,  v yso ké p racovn í nasa zen í ,
•  ř i d ičs ký p rů ka z s ku p i ny B .

Pí s e m n á p ři h l á š ka m u s í o b s a h ovat :
•  J méno, p ř í j men í a t i tu l  uc ha zeče,
•  datu m a m ísto narozen í ,  státn í p ř ís l u š nost ,
•  m ísto tr val ého po by tu ,
•  č ís lo o bčans kého p rů ka zu nebo č ís lo do klad u o povo l en í k po by tu , j de - l i  o c iz í ho 

státn í ho o bčana ,
•  datu m a pod p i s záj emce.

Výč et p ož ad ova nýc h d o kl ad ů k p ři h l á š c e :  
•  Profesní životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, odborné znalosti a dovednosti ,
•  ověřená kopie nebo orig inál výpisu z evidence rejstří ku trestů ne starší než 3 měsíce, 
•  ověřená ko p i e o nejv yš š í m dosa ženém vzdě lán í ,
•  p ří pad n ě dal š í  do klady p ro ka zu j íc í  od bo rno u vzdě lanost .

Pl atové z a řa ze n í :  1 0 . p l .  tř ída pod le nař.  v lády č. 564/ 20 0 6 S b. ,  o p latov ých 
poměrech zaměstnanců ve veřej ných s l užbách a s p rávě.

Před po kl ád a ný n á st u p :  d le dohody.

I nfo rma ce k p ra covn í m u m í stu na te l .  č í s l e 474 637 427, I ng . Le n ka Petří ková .

Písem né p ř i h láš ky s uvedeným i do klady v zal epené a označené o bálce „ N eot ví rat - 
v ýb ě rové ří ze n í - ú řed n í k O I a Ú Ú P VI .“  zaš l ete do 1 .  s rp na 20 07 na ad res u M ag i s -
trát m ěsta C ho m utova , kancelář ta j em n í ka , Zbo rovs ká 46 02, 4 3 0 28 C ho m utov nebo 
do ručte oso b n ě v téže l h ůtě do podatel ny M ag i strátu m ěsta C ho m utova , Zbo rovs ká 
46 02, 4 3 0 28 C ho m utov 

Upozorňujeme inzerenty i zájemce o inzerciUpozorňujeme inzerenty i zájemce o inzerci, že prostřednictvím příští-
ho čísla Chomutovských novin mají možnost oslovit větší počet poten-větší počet poten-
ciálních zákazníkůciálních zákazníků. Chomutovské noviny č. 13/06  vyjdou 4. července 
formou plnobarevného magazínu a ve zvýšeném nákladu 31 730 kusů 31 730 kusů 
budou distribuovány nejen do všech domácností v Chomutověv Chomutově, ale i v Jir-v Jir-
kově, Otvicích, Pesvicích, Údlicích, Droužkovicích, Spořicích, Černovicích kově, Otvicích, Pesvicích, Údlicích, Droužkovicích, Spořicích, Černovicích 
a Blatněa Blatně. Současně se zvýšeným nákladem se pro toto číslo zvyšuje i cena 
za 1 cm2 inzertního prostoru na 40 Kč40 Kč.

BytyByty
• Koupím byt 1+1 nebo 2+1 Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v po-

sledním patře bez výtahu v Chomutově 
a okolí. Tel. 721 282 445.

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

• Koupím byt 1+1+b nebo 2+1+b Koupím byt 1+1+b nebo 2+1+b v CV 
nebo Jirkově. Platím hotově. Nejsem rea-
litka a realitky nevolat! Tel. 724 570 446.

• Prodám družstevní byt 2+1 Prodám družstevní byt 2+1 
v Chomutově na Zahradní. Klidný vchod, 
hezké prostředí, plast. okna, zateplený. 
Volný možno od 7/07. Cena 270 000 Kč. 
Tel. 774 688 778.

• Prodám dr. byt 1+1+balkon Prodám dr. byt 1+1+balkon v bytě, 
ul. Jirkovská. Plastová okna, internet, 
kabelová TV. K nastěhování 7-8/07. Tel. 
775 959 402.

• Pronajmu byt 1+1 na Kamenné Pronajmu byt 1+1 na Kamenné 
do dvou osob. Cena dohodou. Tel. 
606 384 650.

• Vyměním stát. bezbariérový byt 1+1Vyměním stát. bezbariérový byt 1+1 
v Merkuru v Chomutově (vhodné pro vo-
zíčkáře) za jakýkoliv stát. byt v Chomu-
tově nebo okolí. Tel. 720 334 584.

• Pronajmu nebo prodám byt 1+1 Pronajmu nebo prodám byt 1+1 
a 2+1.a 2+1. Tel. 777 759 971.

• Pronajmu byt 1+1 Pronajmu byt 1+1 slušným lidem do 
dvou osob. Tel. 723 798 475.

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

• Prodám byt v OV 2+1 u Luny Prodám byt v OV 2+1 u Luny v Cho-
mutově. Volný od 7/07. Cena 460 000 
Kč, při rychlém jednání sleva. Tel. 
739 500 605.

ProdejProdej
• Prodám 4 ks zimních pneumatik Prodám 4 ks zimních pneumatik 

(50 %) na hliníkových kolech, 5 šrou-
bů. Rozměr 195/65 R15. Vhodné na 
Opely atd. Cena k jednání 4 000 Kč. Tel. 
721 038 042.

• Prodám drtič zahradního odpadu Prodám drtič zahradního odpadu 
Alko 1800, rok 2004, málo používaný. 
Cena 1 700 Kč. Tel. 608 703 178.

• Prodám Ford CourierProdám Ford Courier, r. v. 1992, 
5 míst, pojízdný, chybí technická kont-
rola. Cena 6 000 Kč. Tel. 777 680 096.

• Prodám prodejní pulty černéProdám prodejní pulty černé, 2x 
prosklený, 1x plný + 2x regál. Cena 5 500 
Kč. Tel. 777 680 096.

• Prodám aut. pračku Gorenje Prodám aut. pračku Gorenje 
60x60x80 cm a bar. televizi Mitsubischi 
(úhlopř. 42 cm). Ceny dohodou. S dokla-
dy. Tel. 723 657 178.

• Prodám šicí strojProdám šicí stroj, šlapací, skříňový, 
za 500 Kč. Tel. 474 659 850 večer.

• Prodám Peugeot 205 dieselProdám Peugeot 205 diesel, STK du-
ben 2007, alarm, nové gumy, závěsné za-
řízení. Cena 20 000 Kč. Tel. 774 854 660. 

• Prodám garáž Prodám garáž na Z. Vinohradech. 
Tel. 606 803 456.

• Prodám dámské (dívčí) horské Prodám dámské (dívčí) horské 
kolo Kingfoxkolo Kingfox. Cena dohodou. Tel. 
777 792 312.

• Prodám funkční plynový kotel Prodám funkční plynový kotel 
Beretta Idra Exclusive 20i Beretta Idra Exclusive 20i (24 kW) 
z roku 1998, třícestný ventil SF 20-E M1S, 
programovatelný termostat Honeywell, 
funkční průtokový plynový kotel Fais 
(14 kW) z roku 1992 a 10 ks termostatic-
ké hlavice V 4260 Myjava. Levně – změ-
na vytápění. Tel. 603 846 447.

• Dlouhodobě pronajmu Dlouhodobě pronajmu od 1. 7. 07 
garáž s elektřinou za hřbitovem u kor-
dů, hned u MHD. Tel. 721 038 042.

OstatníOstatní
• Koupím housle, violuKoupím housle, violu, i staré a po-

škozené. Tel. 604 737 990.

Ceník plošné inzerce: 20 Kč/cm2 (str. 4 a 5) nebo 30 Kč/cm2 (str. 1 a 6)
Sídlo redakce: historická radnice, kancelář č. 46, přístup z nám. 1. máje i od bývalé vojenské správy

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

Uzávěrka inzertní strany dalšího čísla CHN: 27. 6. v 10.00 hod.
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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

v o l e j t e  z d a r m a

800 33 33 86p e n í z e  n a d o s a h

m
o
je

Půjčíme Vám až

150.000 Kč

Půjčí mi

Půjčí mi

Více informací na www.mojekopretina.cz

Už neřešte, kde vám půjčí.
S kopretinou máte 

peníze nadosah.

•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

PLASTOVÁ OKNA

HLEDÁME
další věřitele fi rmy Štáfek pneu s. r. o. 
provozovna Št. kpt. Kouby 2171, CV
za účelem podání návrhu na kon-
kurz či odkoupíme pohledávku.

tel.: 731 207 512

Pronajmu nebo prodám 

byt 1+1 a 2+1
tel.: 777 759 971

Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o.

Závazná přihláška 

Letní MINIŠKOLA SPORTULetní MINIŠKOLA SPORTU
Úhrada Po–Pá od 8:00 do 20:00 hodin v recepci sportovní haly.

Jméno a příjmení: .....................................................................................................

Datum narození: ....................................  Zájem o běh: .......................................

Adresa: ..........................................................................................................................

Mailová adresa: ..........................................................................................................

Zdravotní pojišťovna: ......................................  ZŠ: ...........................................

Tel. spojení: matka:..........................................  otec: ........................................

Odchod dítěte zajistí*:  rodiče – dítě půjde samo
Úhrada MINIŠKOLY: 600 Kč, možnost zakoupení obědů

*nehodící se škrtněte Podpis rodičů: ................................................

Informace o Letní miniškole sportu na str. 6

V minulém roce zahájila ASISTA 
s. r. o., vzdělávací a poradenská spo-
lečnost v Chomutově, projekt „Najdi 
si práci“.

Projekt je spolufinancován Evrop-
ským sociálním fondem a státním roz-
počtem České republiky a je zaměřen na 
pomoc krátkodobě nezaměstnaným. 

Cílem projektu je nabídnout účast-
níkům projektu pomoc při hledání 
vhodného pracovního místa a dopo-
moci jim k rychlému začlenění zpět 
na trh práce. Projekt „Najdi si práci“ má 
již své první výsledky. Během prvních  

sedmi měsíců prošlo neprofesním ško-
lením 120 účastníků projektu. V sou-
časné době jich dochází dalších 40. 

Od počátku projektu bylo zaměst-
náno již 44 uchazečů, dalších 25 
jich přešlo na rekvalifikaci. Pro ty, 
kteří si během neprofesního školení 
neujasnili své profesní zařazení na 
trhu práce, byla nabídnuta Bilanční 
diagnostika, která je zaměřena na 
kompletní posouzení schopností 
a možností klienta. Tuto možnost 
využilo 33 lidí. Třináct účastníků 
projektu se účastnilo „Ověřování 

pracovních možností“, kde si mohli 
ověřit své schopnosti a dovednosti 
v praxi.

Pro účastníky projektu je zřízeno 
„informační centrum“, které mohou 
kdykoli využít k hledání volných pra-
covních míst na internetu.

Spolupracujícím zaměstnavatelům 
je možno poskytnout na uchazeče 
dotaci na mzdu.

Projekt „Najdi si práci“ potrvá až do 
července 2008. Zájemci o tento projekt 
se mohou informovat u svého poradce 
pro zprostředkování práce na ÚP.  (PI)

Projekt „Najdi si práci“ přinesl první výsledky
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Neskutečnou náročnost a atrak-
tivní prostředí v sobě kombinuje 
trať, kterou absolvoval peloton 
cyklistického závodu Chomutov 
Tour České spořitelny. Jednalo se 
o obnovenou premiéru akce, která 
v Krušných horách probíhala v le-
tech 2001 až 2004.

„Organizační tým seriálu Kolo 
pro život nás oslovil s nabídkou 
na uspořádání jednoho ze závodů. 
V zadání bylo postavit trať delší 
a náročnější,“ uvedl ředitel závodu 
Jan Král, cyklista chomutovského 
klubu Exe Jeans.

Výsledná trasa směřovala 
z chomutovského náměstí 1. máje 
přes Hrádečnou, První mlýn, Třetí 
mlýn, křimovskou nádrž, Menharti-
ce, Bezručovo údolí, Hadinec, Nový 
Dům, Kamennou hůrku, Zákoutí, 
Orasín a zpět přes Hrádečnou do 
Chomutova na Kamencové jezero. 
Měřila 64 kilometrů, z 30 % vedla 
po asfaltu a ze 70 % v terénu a zá-
vodníci se na ní museli vypořádat 
s převýšením 1 580 metrů. „Nej-
horší to je do pětadvacátého kilo-
metru, téměř nepřetržité stoupání 
a ještě dva brody k tomu. Tenhle 
úsek vezme lidem hodně sil. Po-
kud si je dobře nerozvrhnou, mají 
pak velké problémy,“ popsal trať 
Jan Král. Kromě samotného pro-
filu trati se cyklisté potýkali také 
s její vlhkostí. „Za rozednění jsme 
byli stavět značky a v šest začalo 
intenzivně pršet. To je pro ředitele 
každého závodu katastrofa.“ Ještě 

Malým fotbalistům ročníku 1997 
z přípravky FC Chomutov se po-
dařilo navázat na úspěšný podzim 
v krajském přeboru. První příčku 
udrželi i na jaře a po zásluze se sta-
li krajskými přeborníky. „Základem 
úspěchu je velmi dobrý tým kluků, 
který se nám během pěti let podaři-
lo poskládat. Poděkování proto patří 
i trenérům Váňovi a Vydrželovi, kte-
ří stáli u zrodu družstva. Nepovedlo 
by se to ovšem bez obrovské dřiny, 
bojovnosti a obětavosti těch malých 
kluků, kteří jsou na hřišti skoro 
každý den,“ uvedl vedoucí družstva 
Martin Ulrich.

Rozhodnutí o vítězi přeboru při-
nesla až poslední kola. FC Chomutov 
po prohře v Roudnici n. L. 1:4 musel 
ve zbývajících dvou zápasech vyhrát. 
Nesnadný úkol se podařilo splnit 
vítězstvím v Teplicích 4:2 a drtivou 
porážkou Neštěmic 5:1.                     (sk)

Chomutovská přípravka
krajským přeborníkem

Přestože v Chomutově a jeho okolí 
není žádná sajdkárkrosová trať, má 
zde tento sport zdatné reprezen-
tanty v Automotoklubu Side Car 
Cross Chomutov. Ten byl založen v 
roce 1994 a se svou posádkou Milan 
Funda – Jaroslav Dlask (na snímku) 
se každoročně účastní mistrovství 
republiky, seriálu Hop-trop a vy-
braných závodů mistrovství Evropy. 
V minulosti absolvoval soutěže 
i v Anglii, Holandsku, Německu, Švý-
carsku a Belgii.

Sajdkárkros je sportem velmi 
nákladným, výdaje se blíží dvě stě 
padesáti tisícům korun, i náročným 
na čas. Je jasné, že ho musejí pro-
vozovat nadšenci, kteří na tyto dvě 
veličiny příliš nehledí. „Je to tako-
vý správně chlapský sport. Třeba 
Honza Železný je taky machr, když 
mrskne oštěp přes devadesát metrů, 
ale my se musíme vrátit ze závodu 
zaprášení nebo zablácení, jinak ne-
jsme spokojení,“ s nadsázkou tvrdí 
manažer Automotoklubu Side Car 
Cross Chomutov Milan Kubísek. 
Sám aktivně dělal autokros, čtrnáct 
let závodil s buginou v divizi 3, 
kde podle svých slov „honil Keřku 
a Havla“.

Z manažerské pozice rád vzpomí-
ná na rok 2000, kdy posádka Funda 
– Dlask poprvé a zatím naposledy 
skončila v elitní desítce celoročního 

Sajdkárkros je správně chlapský sport

seriálu mistrovství ČR. „Celý tým 
šel tehdy dohola. Vždyť je to paráda 
být devátí v republice!“ říká Kubísek. 
Podle něj jsou zásluhy mezi řidičem 
a spolujezdcem vyvážené. „Je to 
párový sport založený na naprosté 
souhře dvou lidí. Trvá několik let, 
než se úplně sladí.“ Milan Funda s Ja-
roslavem Dlaskem mají toto období 
dávno za sebou, a tak si i pro letošní 
rok dávají za cíl skončit v seriálu 
MČR do desátého místa. Zatím se 

jim docela daří, v úvodním podniku 
v Kramolíně mezi 19 posádkami ob-
sadili páté místo, na dalším závodě 
ve Stříbře desáté a v závodě Hop-
-trop v Ředhošti páté. V klubu, který 
má dvacet členů, se začíná profilovat 
další posádka ve složení Roman Bár-
tek – Martin Jucha. Zkušenosti zatím 
sbírají v seriálu Hop-trop v Ředhošti, 
kde je pro zdejší fanoušky nejdo-
stupnější závodní trať, necelých pa-
desát kilometrů od Chomutova.   (sk)

Házenkáři HK Chomutov zakončili 
svou premiérovou sezonu v 1. lize. 
Zachránili se, ale konečná desátá 
příčka neodpovídá jejich předsta-
vám a podle trenéra ani možnostem. 
„Jsem trošku zklamaný, myslím, že 
jsme měli na to obhájit podzim-
ní šesté místo. Rozhodlo zranění 
několika hráčů a my nemáme tak 
široký kádr, abychom je mohli bez 
problémů nahradit. Někteří hráči 
si zase počínali nedisciplinovaně 
a na jejich vyloučení doplácel celý 
tým,“ vidí příčiny poklesu Václav 
Karlovec. Jedním z hříšníků je Pavel 
Šopejstal, který je čtvrtý v pořadí 
střelců, ale stejnou příčku zaujímá 
i v tabulce trestů. „Pavel má velký po-
tenciál. Kdyby vydal maximum toho, 
co v něm je, určitě by to mužstvu na 
šesté místo stačilo,“ uvedl na adresu 
klíčového hráče trenér Karlovec.

Chomutovské mužstvo trápí pře-
devším tři domácí prohry v první 
polovině odvet, byť dvě z nich při-
šly od týmů z čela tabulky. Rázem 
se ocitlo v ohrožení sestupem, ze 
kterého jej vysvobodila až v před-
posledním kole výhra nad Přerovem. 
„Občas se mi černé myšlenky hlavou 
honily, ale pořád jsem věřil, že se 

manšaft vzchopí. Trochu v náš ne-
prospěch fungovala psychika, přece 
jen kluci hráli tuhle soutěž poprvé 
a soupeři si vedli zkušeněji,“ ví Vác-
lav Karlovec.

V těchto týdnech mají házenkáři 
HK Chomutov volno. Odchod ohlásil 
Tomáš Martínek, který si našel an-
gažmá v Německu, ale velké změny 

v kádru se v letní přestávce čekat ne-
dají. „Hlavně je potřeba změnit přístup 
a myšlení hráčů. Někteří se domníva-
jí, že stačí to, co stačilo ve druhé lize. 
Výkonnostně máme na klidný střed 
tabulky,“ tvrdí trenér Václav Karlo-
vec, který mužstvo povede i v příští 
sezoně. K úvodní fázi přípravy hráče 
přivítá 9. července.                             (sk)

Desáté místo neodpovídá představám ani možnostem
Bilance HK Chomutov v sezoně 2006/07Bilance HK Chomutov v sezoně 2006/07

• 10. místo, 8 vítězství, 2 remízy, 12 proher, skóre 549:557 10. místo, 8 vítězství, 2 remízy, 12 proher, skóre 549:557 (čtvrtá nejlepší 
obrana, ale druhý nejhorší útok v soutěži)

• nejvíc gólů vstřelili: nejvíc gólů vstřelili: Šopejstal 142 (81 na podzim + 61 na jaře), Jindř. 
Bada 101 (52 + 49), Bartásek 88 (41 + 47), P. Vaněk 40 (16 + 24), T. Mar-
tínek 39 (16 + 23).

• nejvíc zápasů odehráli: nejvíc zápasů odehráli: Jindř. Bada a Chochola všech 22, Jar. Bada, Bar-
tásek, P. Vaněk, Kurial 21. 

Čtvrté kolo Českého poháru v pla-
vání se uskutečnilo v bazénu v Praze 
– Podolí. Ze Slávie Chomutov starto-
valo pět plavců, a to S. Baumrtová, 
L. Hahnová, M. Gärtnerová, A. Lajt-
ner a D. Hennlich.

Nejúspěšnější z nich byla opět ju-
niorská reprezentantka ČR Simona 
Baumrtová (na snímku uprostřed), 
která zvítězila v disciplíně 200 m 
znak a druhá místa získala na 50 
a 100 m znak. „Co nás ale nejvíc 
potěšilo, bylo splnění limitů pro 
účast na Mistrovství Evropy juniorů, 
které se bude konat v Antverpách 
v půli července. Simona splnila 
limity na padesát a dvě stě metrů 
znak a zúročila tak tvrdou jarní 
přípravu,“ pochválil talentovanou 
plavkyni trenér Jaroslav Jezbera. 
Z ostatních chomutovských plavců 

se nejlépe umístila Lucie Hahnová, 
která na 50 m volný způsob byla 
šestá a na dvojnásobné trati osmá. 
Zbylí borci se umisťovali zhruba 
v polovině startovního pole. Závodů 
se zúčastnily silné výpravy z Bul-
harska, Izraele a Slovenska, celkem 
startovalo přes 400 plavců.          (jj)

Baumrtová splnila limit pro ME

• Hlavní náplň prázdninových dní šesti až dvanáctiletých školáků • Hlavní náplň prázdninových dní šesti až dvanáctiletých školáků 
z Chomutova a okolí může tvořit sport. z Chomutova a okolí může tvořit sport. Stačí se přihlásit do Letní miniš-
koly sportu, kterou opět pořádá Správa sportovních zařízení Chomutov. 
Při každém z osmi běhů (9. – 13. 7., 16. – 20. 7., 23. – 27. 7., 30. 7. – 3. 8., 
6. – 10. 8., 13. – 17. 8., 20. – 24. 8., 27. – 31. 8.) je pro děti vždy od 8 do 
15 hodin připraven pestrý program sestávající z basketbalu, házené, vo-
lejbalu, tenisu, výuky plaveckých stylů a skoků do vody, z in-line brus-
lení, minigolfu, atletiky a také výletu a návštěvy zooparku. Kurzovné 
stojí 600 Kč, bližší informace lze získat na tel. číslech 474 651 079 nebo 
736 481 075, přihláška je otištěna na str. 5.  (sk) 

Milovníky rychlých pěstí čeká 
příští týden svátek. Městská sportov-
ní hala v Chomutově bude ve čtvrtek 
28. června od 19.30 hodin hostit 
večer profesionálního boxu, jehož 
vrcholem bude souboj o titul mistra 
Evropy v polotěžké váze. Střetnou 
se o něj obhájce Antonio Brancalion 
z Itálie a vyzyvatel Tomáš Adámek. 
Diváci zhlédnou další čtyři boxerské 
duely a jedno utkání v ultimátním 
bojovém umění vale tudo. Bonbón-
kem, těsně předcházejícím hlavnímu 
zápasu, bude exhibiční vystoupení 
chomutovského borce, čtyřnásob-
ného profesionálního mistra světa 
v thajském boxu Jiřího Žáka. Ten 
žije a trénuje v Chomutově, ale před 
zdejším publikem se představí popr-
vé od května 2002. „Vrátím se zrov-
na z těžkého zápasu ze Švýcarska, 
takže všechno bude záležet na mém 
zdravotním stavu. Jsem rád, že se 
po zisku titulu nejlepšího sportovce 
Chomutovska budu moc ukázat do-
mácím divákům. Předvedu všechno, 
co mi momentální stav dovolí,“ sli-
buje Jiří Žák.

I když bude Žákovo vystoupení 
nepochybným magnetem pro chomu-
tovské diváky, sportovním vrcholem 
večera bude dvanáctikolový zápas 
o titul mistra Evropy. Zatímco An-
tonio Brancalion je zkušený bijec, 
který od roku 1996 v profiringu z 
35 vyhrál 27 zápasů, Tomáš „Jumbo“ 

Souboj o mistra Evropy v boxu
doplní vystoupení Jiřího Žáka

Adámek mezi profesionály bojuje 
teprve druhým rokem. Ovšem bi-
lanci má také skvostnou, z deseti 
zápasů bylo devět vítězných a jeden 
nerozhodný. V evropském žebříčku 
mu momentálně patří dvanáctá příč-
ka, ve světovém devětadvacátá mezi 
631 profesionálními boxery. Jako 
amatér odboxoval 240 zápasů, 
z toho 210 vítězných. V případě 
výhry nad italským soupeřem by se 
Tomáš Adámek stal jediným evrop-
ským šampionem v ČR. Tento titul 
dosud chybí ve sbírce Lukáše Ko-
nečného i Rudolfa Kraje. Titulovému 
zápasu, který by měl začít nejdřív ve 
22.00 hodin, budou předcházet due-
ly Jindřicha Veleckého s Miroslavem 
Kvočkou (Slovensko), Romana Vanic-
kého s Imrichem Borkou (Slovensko), 
Vitalije Vovka (Ukrajina) s Jozefem 
Kubovským (Slovensko) a Michala Bře-
tenáře s 42letým Štefanem Cirokem 
(Slovensko). Ve vale tudo se utkají 
Adrian Bosák a Tomáš Palai.             (sk) 

V pelotonu Chomutov Tour České spořitelny se na trať vydalo přes čtyři sta závodníků

Krušné hory daly cyklistům zabrat

před startem naštěstí déšť ustal, 
a tak se samotný závod jel v mok-
rém terénu, ale za optimální teplo-
ty a vzdušné vlhkosti.

Přesně v poledne vyrazil na trať 
více než čtyřsethlavý peloton. 
Sešli se v něm jak nejlepší čeští 
bikeři, profesionálové, tak prostí 
nadšenci. Závodily i děti, a to podle 
věkových kategorií na tratích v dél-
ce od tří set metrů do tří kilome-
trů. Do cíle hlavního závodu jako 
první dorazil v nečekaně kvalitním 
čase 2:40,33 hod. Robert Novotný, 
člen užšího reprezentačního výbě-
ru pro olympiádu v Pekingu, a za 
ním dalších 328 závodníků. Přes-
tože byli vysílení a zablácení, byla 
na nich jasně patrná spokojenost. 
„Krušné hory nad Chomutovem po-
skytují jeden z nejhezčích terénů 
pro tento typ závodů a je potřeba 
toho využít. I lesní porost je tu 
nádherný, oproti bohužel stále 

ještě rozšířenému opačnému ná-
zoru,“ říká Jan Král. „Proto i ohlasy 
účastníků byly velmi pochvalné 
a tým seriálu Kolo pro život nám 
také hned nabídl účast v příštím 
ročníku. V něm bychom se chtěli 
dostat do užšího výběru deseti 
závodů, jejichž výsledky se zapo-
čítávají i do mistrovství republiky 
v půlmaratonu MTB.“ 

Výsledky nejlepších:Výsledky nejlepších: 1. Robert No-
votný (RN Top Ten Factor – kat. Eli-
te) 2:40:33,0; 2. Michal Přecechtěl 
(Maxidek-Cannondale – kat. Elite) 
2:48:56,4; 3. Lutz Barmgartel (Ně-
mecko – kat. M19-29) 2:49:43,8; 
4. Milan Špolc (KHS.CENYTISKU.CZ 
– kat. M40-49) 2:49:55,0; 5. David 
Kramár (Hervis-Duratec Team – 
kat. M30-39) 2:50:08,6; ...24. David 
Jaroš (Exe Jeans Chomutov – kat. 
M19-29) 3:00:38,7; ...26. Václav Je-
línek (Exe Jeans Chomutov – kat. 
M30-39) 3:00:46,7 atd.                (sk)

Přirozenou překážku na trase tvořily dva brody.                             (foto: mana)


