
Vážení spoluobčané, 
před měsícem jsme 
veřejnosti před-
stavili nového „oby-
vatele“ Kamencové-
ho jezera, vodní 
příšeru, která se 
usídlila na ostrůvku 
u východního břehu 

jezera poblíž písečné pláže. Reakce 
na ni byly, jak už to v podobných 
případech bývá, velmi rozdílné, od 
nadšeného obdivu po kritiku za to, 
že město vynakládá peníze na ta-
kové zbytečnosti. Je jasné, že každý 
člověk má svůj vkus a právo na svůj 
názor, přesto považuji za vhodné za-
reagovat na jednu z těch připomínek, 
proč jsme investovali peníze zrovna 
do Kamencového jezera a ne někam 
jinam. Myslím, že hospodaření města 
je možné přirovnat k hospodaření 
domácnosti; rozumná domácnost 
nežije na dluh a peníze vynakládá na 
to, co potřebuje. Ale do domácnosti si 
nekupujeme přece jenom koberce či 
židle, ale také například pěkný obrá-
zek, květiny nebo hračky dětem, tedy 
z praktického pohledu zbytečnosti. 
Prostě nejen to, co je nutné, ale i to, 
co nás potěší. Kdybychom přihlíželi 
k postoji takových škarohlídů, kteří 
jen kritizují, neuděláme nikdy nic no-
vého, protože vždycky se najde někdo, 
komu se to či ono nelíbí a považuje to 
za mrhání penězi. Kdybychom se na 
věc dívali z tohoto úhlu, nikdy by ne-
stál například nový skatepark, proto-
že nikdo ze zastupitelů, alespoň si to 
myslím, nejezdí na skateboardu, a tak 
bychom mohli považovat jeho výstav-
bu vlastně také za zbytečnost. Anebo 
fontány – jejich údržba a provoz stojí 
peníze, a jaký je z nich užitek? Žád-
ný, kromě toho, že pročistí vzduch 
a vytváří příjemná zákoutí k posezení 
a oddechu. Podle mě jsou tyto „zby-
tečnosti“ důležitým doplňkem našeho 
života. Přeji vám příjemné dny plné 
příjemných zbytečností.                             
                                     Vaše Ivana Řápková
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RADNICE
(v přízemí historické radnice)

Otevřeno pondělí až pátek
9.30 – 12.00 a 12.30 – 17.00 hodin

sobota 9.00 – 12.00 hodin
prodejní expozice děl umělců 

z Chomutovska

vstup ZDARMA

Dominantou sportovně–rekreační zó-
ny, která v blízké budoucnosti vyroste 
v místech bývalých kasáren na Zadních 
Vinohradech, bude nový zimní stadion. 
To, že nová hala nahradí starý dosluhu-
jící „zimák“ v centru, je věcí všeobecně 
známou. Bude přirozeným centrem 
sportovního areálu, jehož konečná 
podoba zatím není zcela ujasněna. Na 
posledním jednání koaličních stran se 
však tento projekt posunul o kus dál. 
Představitelé samosprávy sdružení 
v koalici totiž schválili myšlenku, že 
v areálu bude zázemí pro další sporty, 
a to pro fotbal a lehkou atletiku. 

„Vyřešení vlastnictví pozemků na 
stávajícím letním stadionu je proble-
matické a mohlo by se bezvýsledně 
táhnout ještě několik dalších let,“ 
vysvětlila rozhodnutí primátorka 

Vedle zimního stadionu vyroste i fotbalový
Letní stadion ustoupí rozšíření areálu městských lázní

Ivana Řápková. Část pozemků totiž 
jako majetek bývalých Válcoven trub 
a železáren přešla do rukou nového 
majitele železáren Zdeňka Zemka, 
a protože ten má finanční těžkosti, je 
problém s jejich případným převodem 
na město. „Letní stadion už dlouho 
potřebuje rozsáhlou rekonstrukci, 
ale máme svázané ruce. Protože však 
chceme mít moderní sportoviště bez 
zbytečného otálení, přijali jsme toto 
rozhodnutí. V areálu vyroste nový fot-
balový stadion včetně tréninkového 
hřiště, běžeckého oválu a sportovišť 
pro ostatní atletické disciplíny.“ 

Současný letní stadion zmizí ze 
světa. Část pozemků, které patří měs-
tu, uvolní místo dalšímu velkorysému 
investičnímu záměru, modernizaci 
a rozšíření městských lázní.           (lm)

Poslední třetina srpna patří v Do-
mově pro seniory na Písečné pravi-
delné akci, mezi jeho obyvateli velmi 
oblíbenou. Zahrada 2007, která pro-
běhla, jak ostatně název příjemného 
posezení s hudbou a občerstvením 
napovídá, na zahradě domova, se 
letos konala už počtvrté. 

Jak s nadsázkou připomněla Alena 
Tölgová, ředitelka Městského ústavu 
sociálních služeb, který domov pro 
seniory provozuje, přípravy kromě 
pečení sladkých i masných dobrot, 
slavnostní výzdoby a podobných 
organizačních záležitostí tentokrát 
obnášely i zaříkávání a zahánění 
deště. To sice nebylo stoprocentně 
úspěšné, ale drobná přeháňka, která 
přišla přímo v momentě zahájení, 
byla naštěstí krátká a tak náladu 
nikomu nezkazila. 

Zahradní slavnost na Písečné 
mají ve svém kalendáři zaškrtnutou 
nejen senioři, ale i její návštěvníci, 
ať už jsou to představitelé města 
či organizací městem zřizovaných, 
klienti jiných zařízení MÚSS, kole-
gové ze sociální oblasti nebo lidé 
s ústavem sociálních služeb spříz-
nění jinak. Mezi pravidelnými hosty 
nechyběli ani tentokrát primátorka 
Ivana Řápková a její náměstek Jan 
Řehák. Oba reprezentanti města 
seniory krátce pozdravili, předali 

Přeháňka na začátku zahradní slavnosti náladu nezkazila

jim dárky – tentokrát to byly oz-
dobné zahradní sloupky – a popřáli 
jim dobrou zábavu. K té přispěla 
stejně jako v minulých letech ka-
pela Milana Baranijaka. Předtím 
ještě publikum pobavili – a hlasi-
tou střelbou i polekali – členové 
skupiny historického šermu Gloria 
z Plzně (na snímku je vidět, že 
jejich představení zhlédli zpoza 
plotu i někteří zvědavci z okolí), 
a pak už patřil nevelký parket ta-

nečníkům. K dobré pohodě přispěla 
kromě muziky i spousta pochoutek, 
ať už pečených nebo přímo z grilu, 
a také roznášené pivo a víno, takže 
Zahrada 2007 se opět vydařila. „Po-
děkování patří našim sponzorům, 
kteří na občerstvení přispěli, ale 
i týmu našich zaměstnanců, bez 
jejichž obětavé práce by se taková 
akce uskutečnit nedala,“ uzavřela 
ohlédnutí za zahradní slavností 
A. Tölgová.               (text a foto: lm)

Na pozemku mezi bývalými ob-
jekty čp. 1623 a 1850 v Dukelské 
ulici je černá skládka. Pravda, z 
ulice není příliš vidět, ale to nic 
nemění na tom, že někdo, ať už z 
nedbalosti nebo úmyslně, obchází 
svou povinnost udržovat pořádek. 
A jak to bývá, první myšlenka, kte-
rá člověka při zahlédnutí hromad 
sutě, starého nábytku a podobného 
harampádí napadne, je: to město tu 
má ale bordel, jak to může strpět, 
a navíc po nás slušných občanech 
chtít, abychom udržovali pořádek?  

Jenže stejně jako v řadě podobných 
případů zjednodušená rovnice pro-
blém ve městě = problém, za který 
může město, ani tentokrát není 
správná. Přestože v lokalitě Dukel-
ské ulice, která je vcelku oprávněně 
vnímána jako problematická, město 
vlastní objekty v blízkosti skládky, 
zdroj problému v jeho majetku není. 

„Prostřednictvím stavebního úřa-
du jsme vyzvali zástupce majitele 
bývalého objektu čp. 1850, který 
sem nepořádek navezl, aby věci 
uvedl do pořádku do konce června. 

Ten má o tyto pozemky zájem, 
a tak projevil ochotu s tím, že 
požádal o prodloužení lhůty do 
konce srpna,“ líčí situaci náměst-
kyně primátorky Jana Vaňhová. 
„V polovině srpna jsme ale zjistili, 
že přenesl odpovědnost za stav 
skládky na Pozemkový fond ČR 
a tak se své povinnosti zbavil. Bu-
dova v sousedství černé skládky 
totiž patřila soukromé firmě, ale 
pozemek zaplněný odpadem je ve 
vlastnictví státu. Vše se odvíjí od 
kalkulace případného úklidu. Ten 
by totiž přišel na více než milion 
korun,“ míní J. Vaňhová. „Podni-
katel zřejmě přišel s myšlenkou: 
pozemek patří státu, takže nepo-
řádek by měl uhradit jeho majitel. 
A pak si ho koupím.“

Jak se náměstkyně primátorky 
minulý pátek na místě přesvědčila 
(viz snímek), přes sliby, že všechen 
nepořádek do konce srpna bude 
odstraněn, situace dosud vyřešena 
nebyla. Věc dále šetří stavební úřad 
věc s pozemkovým fondem.

„My se samozřejmě snažíme 
městský majetek spravovat co 
nejlépe, ale někdy je problémem 
donutit k témuž i ostatní majitele 
některých pozemků nebo budov 
ve městě,“ shrnuje situaci Jana 
Vaňhová. „Lidé si ale občas vní-
mání takové situace zjednodušují 
a šmahem odsuzují jako nezod-
povědného správce právě město. 
Toto byl konkrétní případ, který, 
i když se nás přímo netýká a tak 
máme jen omezené možnosti, se 
i přesto snažíme řešit.“            (lm)

Nepořádek v Dukelské nepadá na vrub města
Radnice se zabývá i problémy, které se jí přímo netýkají a má proto omezené možnosti je řešit

Objednání na registr vozidel pomocí SMS :
OD  H LP  REZ

Výpis z karty řidiče – nový žák autoškoly:
EKR  POZ  č.  autoškoly  (viz web. stránky města) , 
jméno, rodné č.

Výpis z evid. počtu zapsaných bodů řidiči : 
BODY  POZ jméno, číslo ŘP 

Č í s l o M M C h o m utov – 736 695 600

V rámci rekonstrukce vodovodu 
a kanalizace v Kadaňské ulici bude 
od 17. září do 31. prosince celá ulice od 17. září do 31. prosince celá ulice 
od kruhového objezdu u Globusu od kruhového objezdu u Globusu 
až po železniční přejezd uzavřena. 
Vjezd do Kadaňské ulice bude po-
volen jen stavebníkům, vozidlům 
záchranné služby a hasičům. 

Uzavírka přinese i odklon linek 
městské hromadné dopravy. Trasa 
linky č. 1linky č. 1 bude odkloněna ulicemi 
Bezručova - Zborovská - Lipská - sil-
nice I/13 - Globus. Náhradou za za-
stávky Kadaňská, škola a Kadaňská, 
kaplička bude obsluhována náhrad-
ní zastávka Chomutov, u železniční 
stanice. Autobus na lince č. 4na lince č. 4 bude 
odkloněn u železničního přejezdu 
do Alešovy ulice, kde bude zřízena 
provizorně náhradní zastávka MHD. 
Nebudou obsluhovány zastávky Ka-
daňská, škola, Kadaňská, kaplička, 
Na Průhoně a Krušnohorská. Provoz 
na lince č. 5na lince č. 5 bude ukončen v zastáv-
ce Autoškola. Stejně jako u čísla 1, 
také na lince č. 9na lince č. 9 nebudou obslu-
hovány zastávky Kadaňská, škola 
a Kadaňská, kaplička. Náhradní za-
stávka bude Chomutov, u železniční 
stanice.                                                  (r) 

Pozor – od poloviny září 
bude uzavřena Kadaňská
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Na obnovu Lipanské naváže chodník do Horní Vsi

V rámci Velkého integrovaného 
projektu budou za několik let zahá-
jeny práce na revitalizaci městského 
parku. Její součástí bude také obno-
va bývalé fontány v severovýchodní 
části. O tom, co nahradí betonové tor-
zo dosavadní, dlouhá léta nefunkční 
fontány, není ještě rozhodnuto. 
Možnost vyjádřit svůj názor a ovliv-
nit tak konečné rozhodnutí máte 
i vy, čtenáři Chomutovských novin. 
Zapojte se do ankety a vyberte, kte-
rý ze čtyř návrhů se vám líbí nejvíc. 

Střípky z miliardové mozaiky – fontána v městském parku

Na počátku byla petice protes-
tující proti postupu radnice, nyní 
jsou její signatáři spokojeni. To je 
informace, kterou přišel do Cho-
mutovských novin sdělit jeden 
z nich, Milan Zeman. Záležitost se 
týká rekonstrukce lokality Zátiší, 
jejíž komunikace byly dlouhá léta 
zanedbávány. V posledních letech 
se město situaci snažilo napravit, 
ale vyvolalo nesouhlas místních, 
protože je nepozvalo k veřejnému 
projednávání stavebního řízení 
a neumožnilo jim tak některé úpra-
vy ovlivnit. 

Problém se před necelými třemi 
roky vydala řešit přímo na místo 
tehdy ještě starostka Chomutova 
Ivana Řápková. V restauraci Spess-
art se přes ožehavé téma a jistou 
míru emocí ze strany občanů po-
dařilo nastolit věcnou atmosféru, v 
níž obě strany dostaly prostor pro 
argumentaci. Starostku doprovázeli 
odborníci na investiční akce. Výsled-
kem jednání byl slib, který starostka 
Řápková dala přítomným, že se měs-
to bude situací seriózně zabývat. 

Nyní vyjádřil M. Zeman primátor-
ce i celému městu poděkování za to, 
že sliby byly splněny. „Jsem rád, že 
vedení města nedává plané sliby, ale 
problémy, které jeho občany pálí, se 
snaží řešit,“ uvedl. „Nyní se práce 
dokončují a lze předpokládat, že po 
jejich skončení bude Lipanská ulice 
patřit k ozdobám města, protože je-

Anketa: který návrh se vám líbí?
Svůj názor vyjádřený vyplněným 
anketním lístkem můžete zasílat na 
adresu Magistrát města Chomutova 
Zborovská čp. 4602, 430 28 Cho-
mutov, případně rovnou do redak-
ce novin, adresa náměstí 1. máje 
čp 1. Anketní lístky můžete vhodit do 
schránky novin při zadním vchodu 
do historické radnice z Chelčického 
ulice nebo přinést osobně do redak-
ce (dveře č. 46). Hlasovat je možné 
i prostřednictvím e–mailu na adresu 
l.mizun@chomutov–mesto.cz.    (lm)

jich součástí je i citlivé řešení zeleně 
mezi silnicí a zástavbou.“

Rekonstrukce této části města, v je-
jímž rámci byly komplexně opraveny 
ulice Tylova i Lipanská, začala loni 
a její druhá etapa finišuje v těchto 
dnech. Zahrnula kromě obnovy vo-
zovek a zřízení zálivů také výměnu 
veřejného osvětlení a bezbariérové 
přechody. Celkové náklady, hrazené 
plně z rozpočtu města, činí zhruba 
12 milionů korun. To však není vše, 
v návaznosti na tyto úpravy pro-

běhne v příštím roce další inves-
tiční akce, a to výstavba chodníku 
a schodiště po svahu ze Zátiší 
do Děvínské ulice, které nahradí 
dosavadní nevyhovující pěšinu. 
Nejprve je ale potřeba pořídit pro-
jektovou dokumentaci a projednat 
ji s dotčenými orgány státní správy 
a dalšími účastníky řízení, jimiž jsou 
například správci inženýrských sítí 
či Povodí Ohře. Proto byl tento záměr 
zařazen do návrhu investičních akcí 
na rok 2008.                                        (lm) 
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Představujeme zařízení organizací
města – denní stacionář a jesle

Městský ústav sociálních služeb 
Chomutov poskytuje služby různým 
skupinám občanů. Patří mezi ně 
i péče o ty nejmenší, a to prostřednic-
tvím zařízení Denní stacionář a jesle 
(DSJ) na Písečné, které má dva typy 
„klientů“. 

„Denní stacionář navštěvují děti 
s kombinovanými vadami, na základě 
doporučení neurologa, který jednou 
týdně dochází do zařízení. Prioritou 
je rehabilitační cvičení Vojtovou me-
todou. Stacionář má kapacitu patnáct 
dětí do čtyř let, která je v současné 
době naplněna“, vysvětluje vedoucí 
zařízení Václava Dušková. 

Druhou součástí jsou jesle. Zde se 
umísťují děti na základě volné kapa-
city a jsou určeny dětem pro pobyt 
celodenní a pobyt na pět dní v měsíci. 
I k tomu se ovšem musí vyjádřit dět-
ský lékař a potvrdit, zda dítě může 
být zařazeno do kolektivu vrstevní-
ků. Provoz jeslí je od 6 do 16 hodin. 
Zárukou kvality zdravotní i výchovné 
péče je kvalifikovaný personál. Dětské 
zdravotní sestřičky se starají nejen o 
to, aby se děti nenudily, ale především 
o rozvoj osobnosti dítěte. „Vedeme děti 
k sebeobslužnosti, samostatnosti, so-
běstačnosti,“ zdůrazňuje V. Dušková. 

„Po svačině následuje výtvarný nebo 
vzdělávací program, chodí se ven do 
zahrady a na vycházky. Pravidelně 
navštěvujeme saunu, za dětmi v rámci 
canisterapie přichází pejsek, chodíme 
do divadla, pořádáme karnevaly, spo-
lečně oslavujeme narozeniny“.

                          (Pokračování na str. 4)

Vizitky zastupitelů aneb Získali váš mandát
V l a d i m í r 

Čermák (ODS) 
pracuje jako 
ředitel ve spo-
lečnosti, zabý-
vající se sta-
vebně–strojní 
činností. Směr 
jeho profesi 
dalo studium 
na fakultě 
strojního in-

ženýrství plzeňské Západočeské 
univerzity, které ukončil před pat-
nácti lety. Následovala vojenská 
služba a po ní působení ve VTŽ 
Chomutov, kde pracoval na různých 
technických pozicích. Z válcoven 
přešel na pozici manažera v sou-
kromé společnosti, funkci ředitele 
vykonává od roku 2000.

Svůj volný čas rozděluje V. Čer-
mák mezi rodinu a sportovní ak-
tivity. „Mezi mé nejoblíbenější 
patří cyklistika, plavání a kopaná. 
S kamarády také jezdím pravidelně 

na vodu, sjíždíme hlavně Vltavu 
a Ohři. V zimě se rekreačně věnuji 
lyžování.“ Ke svým zájmům řadí 
i výpočetní techniku, sci–fi litera-
turu (zejména fantasy) a hudbu. 
„Poslouchám skoro všechno, pod-
le nálady, od rocku přes klasiku 
i další žánry.“ 

Vladimír Čermák byl vždy zastán-
cem pravicových názorů, proto pro 
něho bylo logickým krokem vstup 
do strany, jež tyto názory prosa-
zuje. „Do Občanské demokratické 
strany jsem vstoupil v roce 2002, 
v loňských volbách jsem byl zvolen 
členem Zastupitelstva města Cho-
mutova, v němž pracuji jako člen 
kontrolního výboru.“ 

V. Čermák je tedy v komunální 
politice relativně nová tvář. A co ho 
do ní přivedlo? „Do komunální poli-
tiky jsem vstoupil především proto, 
že jejím prostřednictvím mohu 
prosazovat záměry, o nichž jsem 
přesvědčený, že pozitivně ovlivní 
místo, ve kterém žiji.“                  (lm)

Určitě to taky znáte. Někdo s usta-
raným výrazem v obličeji se vám 
zadívá do očí a účastným hlasem 
pronese: „Dělám to pro tvoje dobro“ 
nebo „Myslím to s tebou dobře“. Po-
každé, když slyším tato slova, vím 
skoro určitě, že můžu čekat nějakou 
ránu do zad. Jako nedávno – dívám 
se na hlavní zprávy veřejnoprávní 
televize, když tu najednou se na ob-
razovce objeví ustaraný obličej jed-
né místní rodačky a vážným hlasem 
říká něco v tom smyslu, že Kamen-
cové jezero už není to, co bývalo 
a že voda v něm nemá žádné léčivé 
schopnosti a tak. Neříká to proto, že 
by chtěla poškodit pověst našeho 
unikátního jezera, že by snad chtěla 
odradit turisty z Čech i ze zahraničí 
nebo že by chtěla dosáhnout toho, 
aby všechna ostatní média převzala 
její slova a brala je vážně. Nic z toho 
ta dáma jistě nemá v úmyslu. Ona to 
s námi myslí dobře – chce, aby se 
konečně někdo začal zabývat kata-
strofálním úbytkem kamence z vod 
našeho jezera. Co na tom, že odbor-
níci podle svých rozborů a analýz 
o žádném velkém úbytku kamence 
nemluví. Co na tom, že i čistota 
vody a absence sinic vypovídají na 
první pohled i laikovi o tom, že Ka-
mencové jezero je stále v dobré for-
mě. Všechny tyhle informace by to-
tiž těžko dokázaly zaujmout hlavní 
televizní zpravodajství a ta dotyčná 
by tak nezískala svých pět sekund 
slávy. A tak v zájmu takzvaných 
dobrých úmyslů bylo pošramoceno 
dobré jméno Kamencového jezera 
a poškozeno úsilí všech, kteří se 
snaží rozvíjet v našem regionu 
cestovní ruch. Ale co… Myslela to 
dobře…                                          (pama)

Dobré úmysly aneb 
Jak se dostat do televize

Zimák: přípravy pokračují
Ze zprávy o stavu příprav pro-

jektu nového zimního stadionu, 
kterou vypracoval odbor investic 
a úřad územního plánování ma-
gistrátu pro Radu města Chomu-
tova, mimo jiné vyplývá, že zvěsti 
o znečištění areálu bývalých kasá-
ren byly poněkud přehnané.

Zpráva obsahuje informace 
o dosud provedených úkonech: za-
tím byly pořízeny průzkumy geolo-
gický, hydrogeologický, ekologický, 
radonový a dendrologický. Dále 
byla provedena videoinspekce ka-
nalizace – kamerový průzkum, na 
jehož základě byly stanoveny prio-
rity oprav a vyčištění splaškové 
i dešťové kanalizace. Areál a dotče-
né plochy mimo něj byly geodeticky 
zaměřeny.

„Analýza rizik staré ekologické 
zátěže a doprůzkum pro sanaci 
kontaminace podzemních vod a hor-
nin byly předloženy České inspekci 
životního prostředí (ČIŽP) v Ústí 
nad Labem,“ uvádí se dál ve zprávě. 
„ČIŽP vydala vyjádření, že nemá 
připomínky k těmto materiálům 
a souhlasí s navrhovaným postupem 
a celkovými závěry. Z uvedených 
materiálů vyplývá, že v areálu ka-
sáren bylo zjištěno nevýznamné 
a prostorově omezené znečištění 
zeminy a podzemních vod ropnými 
látkami a nebylo prokázáno jejich 
rozšíření.“

V rámci dendrologického průzku-
mu bylo vydáno povolení o poká-
cení dřevin, povolení o odstranění 
vybraných staveb v areálu nabylo 
právní moci 23. března 2007, územ-
ní rozhodnutí nabylo právní moci 
22. srpna 2007.                               (lm)

Varianta 1AVarianta 1A
OSTROVOSTROV

Varianta 1BVarianta 1B
PAHOREKPAHOREK

Varianta 2Varianta 2
POTOKPOTOK

Varianta 3Varianta 3
ZAHRADAZAHRADA

Lipanská ulice během prací. Ve výřezu její vzhled po rekonstrukci. (foto: mz)
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ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
• 12. 9. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU.12. 9. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na Zahradní 

od 17.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY
• 6. 9. BENEFIČNÍ KONCERT6. 9. BENEFIČNÍ KONCERT VE PROSPĚCH SBÍRKY NA VARHANY PRO KOSTEL SV. 

IGNÁCE. Účast přislíbili Jaroslav Svěcený, Pavel Šporcl, Marta Kubišová, Lubomír 
Brabec, Věra Gondolánová, Leona Machálková. Kostel sv. Ignáce od 19.00 hodin.

• 6. a 13. 9. BIG BAND ZDENKA TÖLGA.6. a 13. 9. BIG BAND ZDENKA TÖLGA. Atrium SKKS od 17.00 hodin.
• 15. 9. INDIAN SUMMER OPEN AIR III.15. 9. INDIAN SUMMER OPEN AIR III. Fontána, Noční klid, Primitiv Akustik, Har-

rem, Toxin Mass Action v atriu SKKS od 15.00 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY
•• STOLETÍ SLOVÁKŮ V ČESKÝCH ZEMÍCH.STOLETÍ SLOVÁKŮ V ČESKÝCH ZEMÍCH. Výstava v kostele svaté Kateřiny potrvá 

do 30. 9.
•• PORTRÉTNÍ MINIATURY CHOMUTOVSKÉ SBÍRKY.PORTRÉTNÍ MINIATURY CHOMUTOVSKÉ SBÍRKY. Muzeum na historické radnici, 

výstava byla prodloužena.
•• PORTRÉTY – PRÁCE ÚČASTNÍKŮ MALÍŘSKÉHO KURZU SKKS.PORTRÉTY – PRÁCE ÚČASTNÍKŮ MALÍŘSKÉHO KURZU SKKS. Galerie na schodech 

v SKKS. Výstava potrvá do 30. 9.
•• STANISLAVA KAVANOVÁ A PAVEL KNAPEK – PORCELÁN I PORCELÁN.STANISLAVA KAVANOVÁ A PAVEL KNAPEK – PORCELÁN I PORCELÁN. Galerie Špej-

char, výstava potrvá do 29. 9.
•• SYMPOZIUM BOLEBOŘ 2007.SYMPOZIUM BOLEBOŘ 2007. Výstava děl z mezinárodního setkání sochařů. Atrium 

SKKS do 31. 10.
•• KRUŠNÉ HORY V OBRAZECH A FOTOGRAFIÍCH. KRUŠNÉ HORY V OBRAZECH A FOTOGRAFIÍCH. Autoři Jiřina Ovčarová, Lukáš Čer-

ný, Miloslav Prokůpek, Jindřich Vytiska. Galerie Lurago, výstava potrvá do 22. 9.
•• MÁRIA KUDASOVÁ - FOTOGRAFIE. MÁRIA KUDASOVÁ - FOTOGRAFIE. Kostel sv. Ignáce, výstava potrvá do 7. 9.
•• VLASTA K. ZBUZEK – STROMY JAKO SOCHY.VLASTA K. ZBUZEK – STROMY JAKO SOCHY. Výstavní síň knihovny SKKS, vernisáž 

18. 9. v 16.00 hodin, výstava potrvá do 20. 10.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V JIRÁSKOVĚ ULICIDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V JIRÁSKOVĚ ULICI
•• 12. 9. ZAHAJOVACÍ INFORMAČNÍ DEN.12. 9. ZAHAJOVACÍ INFORMAČNÍ DEN. Co vše DDM připravuje na školní rok. DDM 

od 14.00 do 18.00 hodin.                                Kompletní program na www.ddmcv.cz

KINAKINA

    1.   –     2. 9.   VARHOLKA
   3.   –     4. 9.   HEZKÉ SNY
    5.   –     6. 9.   PŘEDTUCHA
    7.   –     8. 9.   KVASKA
    9.   –   10. 9.   FANTASTICKÁ 4

  11.   –   12. 9.   MOST DO ZEMĚ THERABITHIA
               13. 9.   SVĚRACÍ KAZAJKA
 14.   –   15. 9.   KLETBA ZLATÉHO VĚKU
               16. 9.   DANNYHO PARŤÁCI 3
  17.   –   19. 9.   PROKLETÍ DOMU SLUNEČNIC

                 6. 9.   MISS POTTER
    7.   –     8. 9.   FANTASTICKÁ 4

Kino Praha (začátky představení v 17.00 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Praha (začátky představení v 17.00 hodin, není-li uvedeno jinak).

Kino Oko (začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Oko (začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).

               13. 9.   NEXT
 14.   –   15. 9.   DANNYHO PARŤÁCI 3

Loni v září se otevřely veřejnosti 
prostory nové galerie. Po rekon-
strukci obřadní síně v historické 
radnici bylo její předsálí promě-
něno v galerii, která je zaměřena 
na tvorbu umělců z Chomutovska. 
„I když je ve městě galerií hned 
několik, scházela tu stálá expozice, 
v níž by prezentovali svou práci ti, 
kteří tvoří právě u nás,“ obrací se o 
více než rok zpět primátorka Ivana 
Řápková, která vznik galerie inicio-
vala. „Šikovných umělců je u nás víc 

Art galerie má za sebou první rok
než dost a důstojný prostor, kde by 
mohli veřejnost seznámit se svými 
pracemi, si zaslouží. Přízemí radni-
ce považuji pro tento účel za velmi 
vhodné prostředí. Navíc nám šlo o 
to, aby to byla expozice prodejní, 
protože možností koupit si origi-
nální umělecké dílo není mnoho.“ 

Otevírací doba městské Art galerie 
je od pondělí do pátku od 9.30 do 
17.00 hodin (s pauzou 12.00 – 12.30) 
a v sobotu od 9.00 hodin. Vstup je 
zdarma.                                               (lm)

Chomutov se podesáté připojuje 
ke Dnům evropského dědictví. Proto 
o víkendu 8. a 9. září od 9 do 17 hodin 
zpřístupní všechny kulturní památky, 
aby si je zdarma mohli prohlédnout 
obyvatelé i návštěvníci města.

Po oba dny bude otevřen bývalý 
jezuitský areál, v němž zájemci 
mohou vidět expozice oblastního 
muzea, hvězdářskou věž, kde kaž-
dou celou hodinu budou probíhat 
prohlídky s průvodcem, galerii 
Lurago, galerii Špejchar a kostel 
sv. Ignáce. Zajímavá je i prohlídka 
historické radnice. Kromě expozic 
oblastního muzea, kde v té době 

Dny evropského dědictví otevřou
dveře chomutovských památek

ještě bude možno zhlédnout mi-
mořádně cennou sbírku portrét-
ních miniatur, a přilehlého kostela 
sv. Kateřiny budou přímo na radnici 
otevřeny veřejnosti běžně nepřístup-
né místnosti primátorky, včetně ora-
toře slečen, z níž je jedinečný výhled 
do kostela sv. Kateřiny, a klenotnice 
vyzdobená nástěnnými malbami 
z roku 1590. Do výčtu památek je za-
řazen také Trojičný sloup na náměstí 
1. máje, městská věž a trojice kostelů 
– Nanebevzetí Panny Marie, sv. Ducha 
v Hálkově ulici a sv. Barbory v Lipské 
ulici. Poslední dva budou otevřeny 
jen od 13 do 17 hodin.                    (sk)

Ve třetím srpnovém týdnu se sku-
pinka tří středoškoláků z Chomuto-
va spolu s pracovníkem PZOO Kar-
lem Strakou vydala do litevského 
města Ukmergé. Jeli tam na pozvání 
místního městského úřadu, aby se 
jako reprezentanti našeho města 
účastnili mezinárodního tábora 
pro mladé přírodovědce a ekology. 
Spolu s Litevci a Slovinci poznávali 
přírodu v okolí Ukmergé a učili se 
komunikovat se svými zahranič-
ními kolegy anglicky na témata 
ochrany přírody. Mimo jiné zažili 
celodenní pěší túru do Selkava, 
sjížděli řeku Šventoji na kanoích, 
poznávali litevský venkov i způsob 
života v souladu s přírodou. Jedním 
z jejich úkolů bylo po celou dobu 
dokumentovat nejrůznější přírodni-
ny a na závěr připravit multimediál-
ní prezentaci. Podle slov samotných 
studentů se zástupci našeho města 
mezi ostatními mladými lidmi ne-
ztratili. „Těch pár dnů v Litvě nám 
potvrdilo, že jsme schopni se spolu 
s lidmi z dalších zemí Evropské 
unie domluvit na společných pro-
jektech a spolupracovat“, řekl třeba 
Luboš Jirkovský z Chomutovského 
soukromého gymnázia. Všichni 
účastníci věří, že snad Chomutov 

Z Chomutova do Evropy přes litevské Ukmergé

nezůstane pozadu za Ukmergé 
a příští rok uspořádá podobnou 
akci zase u nás. Student Tomáš 
Kuhn si myslí, že by lidé z ostat-
ních zemí unie měli poznat naše 
město a jeho okolí. „Když jsme v 

Litvě prezentovali Chomutov, bylo 
vidět, že ostatní účastníci byli pře-
kvapeni jak našimi památkami, tak 
i přírodou a určitě by bylo fajn, kdy-
by mladí lidé z ciziny poznali život 
i jinde než třeba v Praze.“    (pama)

S nadcházejícím podzimem přichá-
zí Správa kulturních zařízení opět 
s nabídkou divadelních představení, 
která připravila pro předplatitele abo-
nentních vstupenek, ale i pro ostatní 
příznivce divadla. Při sestavování 
této nabídky vycházela dramaturgie 
SKZ z osvědčeného modelu posled-
ních let a vsadila na lehčí, nenáročný 
žánr. Všech šest představení, která 
se odehrají na jevišti městského di-
vadla, jsou komedie.

Sérii zahájí 27. září hra Bez před-
sudků, označovaná jako komedie 
pro odvážné diváky a ještě odváž-
nější herce. Excelují v ní Jana Paulo-
vá a Pavel Zedníček.

10. října se v černé komedii Kor-
nelovy vdovy představí čtyři ženy, 
Miriam Kantorková, Milena Stein-
masslová nebo Jana Šulcová, Mi-
chaela Dolinová a Radka Stupková.

Poslední říjnový čtvrtek přijde 
na řadu úspěšné představení Tři na 
lavičce, šance pro vyzrálé herectví, 
kterou plně využili Květa Fialová, 
Petr Nárožný a Ladislav Trojan.

Jak napovídá název komedie Po-
stel plná cizinců, která je na progra-
mu 6. listopadu, půjde o ztřeštěnou 
situační komedii. Účinkují v ní mimo 
jiné Dana Morávková, René Přibil, 
Markéta Plánková, Kryštof Rímský 
a Miloslav Mejzlík.

Lahůdkou by měl být Don Quijote 
o týden později. Slibují to jména 
autorů i aktérů. Úprava klasické-
ho textu pochází z autorské dílny 
Milan Lasica – Július Satinský a na 

Pro předplatitele je přichystáno šest představení

jevišti ho předvede neméně známá 
dvojice, Jiří Lábus a Oldřich Kaiser, 
jimž zdatně sekunduje Kaiserova 
dcera Karolína.

Poslední představení bude ve 
čtvrtek 6. prosince patřit Divadel-
ní společnosti Josefa Dvořáka. Její 
protagonista si „střihne“ klasiku 
českého dramatu, Tylova Stra-
konického dudáka. Pochopitelně 
svým osobitým způsobem, který 

je zárukou, že se diváci rozhodně 
nebudou nudit. 

Pro ty, kteří by si chtěli pořídit 
abonentní vstupenku na všechna 
představení, je tu informace ze 
Správy kulturních zařízení: od po-
čátku tohoto týdne se prodávají 
v pokladně divadla, a to každý den 
od 8 do 14 a v pondělí a ve středu do 
17 hodin. Informace je možné získat 
na telefonním čísle 474 686 303.   (lm)

Mateřské centrum Kolibřík, které 
nabízí program i poučení mamin-
kám (případně tatínkům) s malými 
dětmi, čeká nepříznivá změna. 
Opustila je provozní vedoucí, která 
zde pracovala na absolventském 
pracovním místě, dotovaném úřa-
dem práce. Tato pozice je časově 
omezena a její doba vypršela. 

„Musíme hledat novou cestu,“ říká 
Petra Bělohlavá, předsedkyně ob-
čanského sdružení Na Louce, které 
je zřizovatelem centra. „Abychom 
Kolibříka i nadále udrželi, pravdě-
podobně se vrátíme k dřívějšímu 
modelu – program, úklid a vše ostat-
ní opět převezmou rodiče. Jenže ti, 
kteří nám pomáhali na začátku, už 
většinou řeší jiné problémy, protože 
jejich děti povyrostly a tak se obra-
címe k rodičům na mateřské dovole-
né, kteří se k nám chystají.“ 

Program na září, který obsahuje 
cvičení, výtvarné aktivity a před-
nášky, je sice připraven (zájemci 
ho mohou najít na mujweb.cz/
www/mckolibrik), ale další vývoj 
je podle Petry Bělohlavé nejistý. 
Pomoci může každý, protože pro-
gram Kolibříka se skládá z toho, 
co kdo nabídne, vymyslí a zreali-
zuje. Maminky a tatínkové, kteří 
mají chuť být aktivní, mohou přijít 
12. září v 16.30 hodin do Mateřské-
ho centra Kolibřík ve Václavské ulici 
čp. 4185, případně se zkontaktovat 
na telefonním čísle 775 190 411.   (r) 

Kolibřík potřebuje pomoc

Žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami najdeme v každé škole. 
Nemusí se vždy jednat o děti se 
zdravotním postižením nebo zne-
výhodněním, jako jsou zraková, slu-
chová, tělesná postižení, narušená 
komunikační schopnost a specifické 
poruchy učení nebo chování, ale 
také o žáky nadané.

Třídy pro tyto žáky jsou zřizo-
vány s cílem, že je třeba pomoci 
těm, kteří jsou nějakým způsobem 
znevýhodněni. V těchto třídách je 
snížený počet dětí, používají se 
různé speciální pomůcky, jiné me-
tody a postupy. Vyučuje zde peda-
gog se speciální kvalifikací, který 
rozpozná skutečné vědomosti, do-
vednosti a znalosti žáka. Vychází 
z toho, v čem je úspěšný, motivuje 

Startovní čára není pro všechny stejná
ho k činnosti, vysvětlí mu, v čem 
spočívají potíže, citlivě vnímá jeho 
reakce a zamezuje stresujícímu 
prostředí. 

Cílem města Chomutova jakožto 
zřizovatele základních škol je zajis-
tit pro všechny školáky srovnatelné 
podmínky. Proto se od září otevřely 
třídy pro žáky se zdravotním po-
stižením nebo znevýhodněním na 
základní škole ve Školní ulici. Peda-
gogický sbor tu na začátku školního 
roku přivítal 10 dětí se zdravotním 
postižením či znevýhodněním. Jde 
o pokračování zavedeného trendu, 
po devět let tu byla třída dyslektic-
ká. Jak připomněla ředitelka ZŠ ve 
Školní ulici Vlasta Marková, v příš-
tím školním roce se počítá s dalším 
rozšířením speciální výuky.       (vm)

Ne všechny děti mají pro zvládnutí výuky stejné předpoklady

Chomutovským divákům opět předvede své umění řada známých herců, na 
archivním snímku Jana Stryková (vlevo) a Jitka Smutná.                     (foto: sk)

Walter MarkelWalter Markel je duchovním ot-
cem vybudování chomutovského 
zooparku. Byl to právě on, kdo 
přišel v 70. letech minulého století 
s myšlenkou navázat na tradici 
chomutovských zoologických sbí-
rek v městském parku a prosadit 
vybudování lesoparku v prosto-
ru mezi Kamencovým jezerem 
a otvickými nádržemi. Již tehdy 
vytvořil koncepci, která je dodr-
žována dodnes – tedy zoologická 

Seriál o držitelích Ceny Jiřího Popela z Lobkovic

Markel zoopark založil i vedl
zahrada zaměřená na faunu Eura-
sie a skanzen Krušnohoří. Walter 
Markel byl také v letech 1975 až 
1980 prvním ředitelem Lesoparku 
(dnešního Podkrušnohorského zo-
oparku) a rovněž jedním z těch, 
kteří se rozhodli navázat na zdejší 
tradice jezdeckého sportu a založit 
Tělovýchovnou jednotu Lesopark. 
Dnes je pan Markel čestným čle-
nem Unie českých a slovenských 
zoologických zahrad.           (pama)

Oblastní muzeum v Chomutově 
pátrá po průsvitné pubertální dívce 
jménem Twiggy s nevinnýma doši-
roka rozevřenýma očima, falešnýma 
jako její řasy. Podle šatů se jedná 
o dříve narozenou osobu. Tato dív-
ka byla očitým svědkem „roztanče-
ných“ šedesátých let.

Staňte se muzejními badateli a po-
kuste se pomoci při tvorbě zajímavé 
výstavy na téma Chomutov v období 
roztančených šedesátých let. Bude-
me vděčni za poskytnutí informací, 
fotografií i dobových předmětů. Vý-
stava se bude zabývat převážně mó-
dou a bytovým designem. Součástí 
výstavy bude i doprovodný program 
pro školy. Pomozte nám zprostřed-
kovat dětem toto zajímavé období. 
Zkuste jim společně s námi sdělit, 
jak jste se v mládí oblékali, jak jste 
trávili svůj volný čas a podobně.

Výstava v Oblastním muzeu 
v Chomutově bude zahájena 8. listo-
padu. Do tohoto data budeme velmi 
ochotně schraňovat vaše podněty 
a informace. Přihlásit se můžete na 

Pomozte muzeu v pátrání!

tel. č. 474 651 251 (sekretariát) nebo 
474 653 069 (pí. Brůnová, sl. Páca-
lová). Za spolupráci předem děkuje 
realizační tým výstavy.                   (r) 
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(Dokončení ze str. 2)
Jesle jsou pro rodiče otevřené, 

ti se mohou kdykoli do jejich akcí 
zapojovat. Kapacita jeslí je 10 dětí, 
v současné době je naplněna z po-
loviny. Zájemci o umístění dětí do 
jeslí se mohou domluvit na telefon-
ním čísle 474 659 270. Děti lze rov-
něž umístit do jeslí s předstihem, 
zapsáním do pořadníku. Jak jejich 
vedoucí podotkla, už nyní evidují 

Po řadě dalších měst vzniká i v Cho-
mutově klub, jehož činnost je za-
měřena na nemocné Parkinsonovou 
chorobou. Tato nemoc, která se 
projevuje buď samovolným třasem 
nebo naopak křečovitou ztuhlostí, je 
způsobena postupným odumíráním 
určitých nervových buněk v mozku. 
Ovšem nikoli těch, které mají vliv na 
duševní schopnosti, takže v této ob-
lasti je na tom parkinsonik stejně jako 
jeho zdravý protějšek. Přesto projevy 
nemoci vyvolávají v laické veřejnosti 
zkreslené představy o úpadku osob-
nosti či dokonce demenci.

„Tento předsudek je jedním z dů-
vodů, proč parkinsonici svou nemoc 
snášejí těžce. Izolují se od ostatních, 
upadají do pasivity a jsou náchylní 
k depresím. Proto jim chceme nabíd-
nout prospěšnou aktivitu,“ vysvětluje 
Jan Ďurďák, člen výboru Společnosti 
Parkinson, který má v rámci společ-
nosti na starosti práci v českých klu-
bech a zakládání nových. 

Společnost Parkinson zakládá klub

… revokovala své usnesení … revokovala své usnesení 
z 9. července 2007, týkající se pří-z 9. července 2007, týkající se pří-
růstku nájemného v bytech majetku růstku nájemného v bytech majetku 
města. města. V souladu se zákonem o jed-
nostranném zvyšování nájemného 
radní na svém minulém jednání 
projednali zprávu o maximálním 
přírůstku nájemného ve většině 
bytů o 1,90 Kč/m2, ze stávající část-
ky 16,48 Kč na 18,38 Kč. Po projed-
nání předmětné zprávy však bylo 
zjištěno, že Chomutov už není veden 
ve skupině obcí s počtem obyvatel 
nad 50 000 obyvatel, ale ve skupině 
10 000 – 49 999 obyvatel, což zna-
mená i jinou, nižší kategorii pro zvy-
šování nájemného. Od 1. ledna 2008 
tak vzroste nájemné ve většině bytů 
v majetku města o 1,10 Kč, tedy na 
17,58 Kč/m2. 

…projednala a schválila nové …projednala a schválila nové 
znění smluvních vztahů se společ-znění smluvních vztahů se společ-
nostmi Elektrowin, a.s., Ekolamp, nostmi Elektrowin, a.s., Ekolamp, 
s. r. o. a Asekol, s. r. o. a pověřilo s. r. o. a Asekol, s. r. o. a pověřilo 
primátorku města podpisem no-primátorku města podpisem no-
vých smluv. vých smluv. Úpravu textů smluv si 
vyžádaly změny v rámci přechodu 
na novy způsob sběru a zpraco-

Rada města Chomutova...
vání tohoto odpadu. Chomutov 
spolupracuje s provozovateli ko-
lektivních systémů zpětného od-
běru použitých elektrozařízení od 
roku 2006. Hlavním přínosem této 
spolupráce pro město je úspora 
nákladů za likvidaci této složky 
komunálního odpadu, které jsou 
hrazeny kolektivním systémem. 
Obci navíc bude za sběr jednotli-
vých skupin elektrozařízení vyplá-
cena odměna, která bude navýšena 
o nově stanovené bonusy.

…projednala a schválila přípravu …projednala a schválila přípravu 
a odevzdání projektů do Operač-a odevzdání projektů do Operač-
ního programu životní prostředíního programu životní prostředí 
a uložila vedoucím odborů a ře-
ditelům organizací zřizovaných 
městem, aby zajistili dokumentaci 
a další potřebné materiály. Z Ope-
račního programu životní prostře-
dí bude město moci čerpat dotace 
až do výše 95 % nákladů. Náměty 
projektů, které jsou zatím na úseku 
projektů k dispozici: oblast odpadů 
(10 projektů), oblast zeleně a půdy 
(11 projektů) a oblast energetických 
opatření (7 projektů).                  (lm)

„V našem klubu se mohou pravi-
delně setkávat, zacvičit si, rovněž 
se chodí plavat, organizujeme po-
sezení s neurology, psychology či 
fyzioterapeuty. Z našich zkušeností 
víme, že samotný vzájemný kon-
takt mezi parkinsoniky je značnou 
psychickou vzpruhou.“ Společnost 
Parkinson má kluby v různých 
městech v Čechách. Na severu je to 
například Děčín a Most. „Chomutov 
byl dosud bílým místem na naší 
mapě,“ uzavřel J. Durďák. Byl, ale už 
není, protože právě dnes v 15 hodin 
v DPS Merkur se koná první setkání 
chomutovských parkinsoniků. 

Zájemci mohou kontaktovat přímo 
J. Ďurďáka na telefon 774 443 557 
nebo najít další informace na adrese 
parkinson–cz.net.                               (lm)

Po prázdninové přestávce je tu 
opět soutěž, jejímž prostřednictvím 
připomínáme zákoutí Chomutova 
v podobě, která už existuje právě jen 
na fotografiích. Obrazové svědectví 
pochází z knihy Jaroslava Pachnera 
se stejným názvem jako naše rubrika 
a je v prodeji v knihkupectví DDD 
v Ruské ulici. Ale lze ji získat i jinak. 
Jeden z těch, kdo pozná místo na 
fotografii, ji obdrží od nás. Tentokrát 
jde o téměř sto let starý obrázek 
z centra a po minulé hádance, kterou 
rozluštilo jen málo čtenářů, by tato  
měla patřit mezi lehčí. Odpovědi 
zasílejte na adresu redakce, případ-
ně e–mailovou adresu (obě v tiráži 
novin na poslední straně). Rovněž je 
možné vhazovat je do schránky Cho-
mutovských novin u zadního vchodu 
do historické radnice z Chelčického 
náměstí nebo je doručit osobně do 
redakce (dveře č. 46).                            (r) 

Zmizelý Chomutov – poznáte?

Chomutovský magistrát se cíleně 
a soustavně věnuje zvyšování kva-
lity svých služeb pro občany. Tato 
aktivita nezůstala bez odezvy ani 
na mezinárodní úrovni. V minulém 
roce byl Chomutov, jako jediný 
reprezentant veřejné správy, dele-
gován za ČR na mezinárodní konfe-
renci kvality ve veřejné správě do 
finského Tampere. Projekt komuni-
kace s občany prostřednictvím SMS 
zpráv zde vzbudil uznání a úřad 
v tomto nastoupeném trendu pokra-
čuje. V letošním roce připravil a do 
soutěže o Evropskou cenu kvality 
pro veřejnou správu (EPSA) přihlá-
sil Koncept PB. 

„Tajemství“ zkratky (z angl. Phone 
Book – telefonní seznam) odhaluje 
další soubor elektronických služeb 
pro klienty, jak je od dubna magis-
trát zavádí. Znamená to, že jsou 
vhodné úřední úkony převáděny na 
soubory jednoduchých znaků, které 
si klienti mohou uložit do seznamu 
v mobilech. Po odeslání na známé 
číslo magistrátu 736 695 600 je ta-
kový úkon zahájen (často zpracován 

Magistrát opět soutěží o Evropskou cenu kvality 
pomocí počítačového programu) 
a proveden. Občanovi tak zcela od-
padá nutnost osobní návštěvy úřa-
du. Konkrétně: Zájemce o řidičský 
průkaz si vybere autoškolu, ve které 
chce absolvovat výcvik. Na uvedené 
číslo odešle SMS se svým jménem, 
rodným číslem a kódem vybrané 
autoškoly. Magistrát vyhotoví výpis 
z jeho karty řidiče a sám ho doručí 
přímo vybrané autoškole. 

Novinkou od října letošního roku 
zřejmě bude, že cena SMS odeslaná 

klientem již bude zahrnovat i správ-
ní poplatek za daný úkon. Pokud do-
jde k dohodě s operátory mobilních 
sítí, půjde opět o naprosté prvenství 
Chomutova v rámci ČR. 

Druhým vhodným úředním úko-
nem je ověření stavu bodů zapsa-
ných řidiči–přestupci. Tato služba 
byla zavedena v květnu, přesto ji 
k dnešnímu dni využilo o 15% více 
klientů. Jednoduché návody jsou 
umístěny na webových stránkách 
města.                                        (br/lm)

Představujeme zařízení organizací města...
případy, že maminky vědí předem, 
kdy nastoupí do práce a zapisují své 
děti už na rok 2008. Co se týče věku, 
jeho spodní hranice téměř není ome-
zena. „Pokud dítě není kojené, může 
být u nás, nyní k nám například 
nastupuje osmiměsíční klučina. Děti 
jsou u nás do tří let, pak už na ně če-
kají mateřské školy,“ uzavřela krát-
ké představení Dětského stacionáře 
a jeslí Václava Dušková.              (lm)

1. místo – Bez názvu (Martin Zrůstek) 2. místo – Dvojí plazení (Marta Morávková) 3. místo – Nikdy nepouštěj pádlo! Pivo se neutopí. (Daniel Andel)

5. místo – Pozdrav z vln od turecké riviéry 
(Jana Novotná)

4. místo – Já v Margat de Mar (M. Tupá)

Výherci soutěže Foto na letní témaVýherci soutěže Foto na letní téma
1. cena:1. cena: sada skleniček na víno s pískovaným znakem města, dárkové balení vín s etiketou města 
– Martin Zrůstek; 2. cena:2. cena: sada skleniček na víno s pískovaným znakem města, Vlastivěda Cho-
mutovska, DVD s historickými fotografiemi Chomutovska – Marta Morávková; 3. cena:3. cena: Vlastivěda 
Chomutovska, DVD s historickými fotografiemi Chomutovska – Daniel Andel; 4. cena: 4. cena: Vlastivěda 
Chomutovska – Michaela Tupá; 5. cena:5. cena: Vlastivěda Chomutovska – Jana Novotná.
Jako upomínku na léto pak všech pět vítězů dostane také sadu dvou ručníků a k tomu pár drob-
ností z produkce města. Ceny si mohou vyzvednout do konce září v redakci Chomutovských 
novin, na historické radnici v kanceláři č. 46. Pořadí na dalších místech: 6. Michal Foit, 7. Jan 
Gaisler, 8. Emilie Kupilíková, 9. Jan Kdolský, 10. Tomáš Dlask. 
Celkem soutěžilo 25 snímků od 14 autorů.                                                                                                (r)

Každoroční fotosoutěž na téma léto zná svého 
vítěze, ale neodpustím si komentář, který vzpo-
mene všechny účastníky, kteří si dali tu práci 
a poslali nám do redakce svoje snímky. 

Uprostřed článků je těch několik usměvavých 
obličejů na pláži, záběry spoře oděných těl 
a vlny rozbouřeného moře příjemným zpestřením. 
Nevím, jaký klíč zvolili při hodnocení kolegové, 
ale já jsem hodnotila čistě emotivně, nezatíže-
na znalostmi o technice focení. Snažila jsem se 
ocenit nápad, takže západ slunce „kýč jak bič“ 
jsem vyřadila hned na začátku. Následovala ho 
série pohádkových fotografií, šumící vodopád 
a most v noci. V další kole nás opustila kapra-
dinka, žabka a kočička z října 2006 a včelka 
z listopadu. Podzimní kandidáti opravdu nemohli 
vyhrát soutěž o letní foto. Trojici manželských 
párů, které si užívají (zřejmě bez dětí) dovolenou 
u moře, jsem se pro jejich rozzářené obličeje, ze 
kterých je cítit léto a bezstarostnost, snažila pro-
pašovat na přední místa. Kolegům se dovolená s 
partnerkami zřejmě nevyvedla a fotografie v nich 
nevyvolaly vůbec nic a katapultovali páry na ko-
nec bodového sloupce. Stejně tak babičku, která si 
užívá Řecka. Ano působí trochu dětinsky v rozpus-
tilé póze a krátkém oblečku, ale proč si nezařádit 
i v jejím věku. Zřejmě poznamenaná kampaní za 
zdravě vypadající tělo, tím nemyslím 50 kg kostru, 
jsem dala vysokou známku fotografii, která zachy-

Defilé snímků ze soutěže Foto na letní téma: slunce, vlny, pohoda, úsměvy...

cuje barokní bohyni v plavkách s výraznou celu-
litidou v plavkách. Chlapci zřejmě za ideál krásy 
považují těch 50 kg a od nich paní nedostala ani 
bod. Ale na slečně v plavkách uprostřed vlnobití 
se spontánním úsměvem jsme se shodli. Vítězem 
pro mě byly vyplazené jazyky pěti dětí v trávě, 
protože tohle je přesně to léto, jak si ho pamatuji. 
U babičky, s kamarády, spousta smíchu, stavění 
bunkrů. Moře nám vůbec nechybělo. Pořadí vítězů 
vidíte na této stránce a doufám, že při pohledu na 
ně se vám vybaví víc emocí, než jen líbí, nelíbí a v 
měsíci září se vám vrátí vzpomínka na teplý letní 
vzduch, vodu, ať už sladkou nebo slanou, a vaše 
přátele, se kterými jste strávili letošní léto.

                                                               Iva Josífková,
                                          členka hodnotící komise
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Americká společnost se sídlem v Chomutově hledá vhodné 
kandidáty na pozici:

PROCESS ENGINEER

Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte a kontaktujte pro další informace personální oddělení.
Kontakt: Bc. Martina Boháčková, personální oddělení, Parker Hannifin Industrial s.r.o., Chomutov.

tel: 474 400 152, email: mbohackova@parker.com

Náplň práce:
zavádění nové výroby a implementace nových metod

aktivní spolupráce na zefektivňování výrobních linek

řešení technických problémů ve výrobě

dohled nad kvalitou výroby

implementace systému pro mapování materiálových nedostatků 
(kanban, apod.)

�

�

�

�

�

Požadujeme:

VŠ vzdělání technického směru

praxe v oblasti strojírenské výroby

zkušenosti v oblasti analýzy procesů

AJ na komunikativní úrovni

pokročilá znalost práce na PC (MS Office, AutoCad)

znalost Lean procesů výhodou

komunikační a organizační dovednosti

týmový přístup, analytické a systémové myšlení

�

�

�

�

�

�

�

�

Nabízíme: 
Nabízíme práci ve stabilní mezinárodní společnosti, v korektním náročném prostředí, které  
Vám umožní Váš rozvoj a zajistí dlouhodobou jistotu zaměstnání.
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„Měníme společnost z dobré v nejlepší“

Místo výkonu činnosti: 
Chomutov�

PARKER_INZERCE_92x100_PE.indd 1 20.8.2007 15:52:20

VZDĚLÁVACÍ AGENTURA VZDĚLÁVACÍ AGENTURA 
G E NG E N
pořádá

měsíční večerní kurzyměsíční večerní kurzy

Podvojné účetnictví I.   2 200,– Kč
Podvojné účetnictví II. 2 200,– Kč
Daňová evidence            2 200,– Kč
Mzdové účetnictví         2 200,– Kč
Základy obsluhy PC      2 200,– Kč
Windows, Word, Excel   2 400,– Kč

Informace a přihlášky:Informace a přihlášky:
tel./fax:

474 663 283, 606 489 081

ZDARMAZDARMA:
studijní materiál

PRO NEZAMĚSTNANÉPRO NEZAMĚSTNANÉ
10% sleva
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Zpracování životopisu, základy práce 
s počítačem, poradenství při výběru no-
vého zaměstnání, profesní rekvalifikační 
kurzy, to je jen malý výčet aktivit, které 
nabízí projekt „Cesta do práce“. 

Cílem projektu je umožnit vybrané 
cílové skupině – osobám dlouhodobě neza-
městnaným a osobám v ohrožení sociálním 
vyloučením (zdravotní postižení, vyšší věk, 
nízká, popř. žádná kvalifikace, péče o dítě 
do 15 let) lepší přístup k dosažení vhodné-
ho pracovního a společenského uplatnění. 
Z počtu 73 osob, které byly vybrány do 
prvního ze tří cyklů projektu, získalo 

ProdejProdej

• Prodám houpací křesloProdám houpací křeslo a kamna 
Petry a demižón neopletený 10 l. 
Tel. 728 878 398.

• Prodám cca 15 ks zasklených Prodám cca 15 ks zasklených 
špaletových oken,špaletových oken, velmi zachovalé, 
nebo vyměním za cokoliv. Rozměr 
110x139 cm. Tel. 602 846 052.

• Prodám el. odšťavovač ovoceProdám el. odšťavovač ovoce, 
fritézu, cestovní sušičku prádla. 
Tel. 602 846 052.

• Prodám dvě starší el. pračkyProdám dvě starší el. pračky 
Romo Fulnek, funkční. Za cenu el. 
motoru. Tel. 602 846 052.

• Prodám trubkové lešení,Prodám trubkové lešení, podláž-
ky, spojky. Okres CV, obec Málkov. 
Tel. 602 846 052.

• Prodám použité dlaždiceProdám použité dlaždice te-
raso. 30x30 cm – 100 kusů. Vhod-
né do zahrady, cena dohodou. 
Tel. 723 657 178.

• Prodám zánovní mrazničkuProdám zánovní mrazničku 
Calex, objem 50 l, cena 1 000 Kč. 
Tel. 723 846 285.

• Prodám chladničku Prodám chladničku Gorenje, 11 let 
stará, za 4 000 Kč. Tel. 607 736 853

• Prodám pultový mrazákProdám pultový mrazák 
objem 180 l. Cena 3 000 Kč. 
Tel. 602 243 534.

• Prodám 2 ks střešní nosič Prodám 2 ks střešní nosič 
na kola,na kola, typ Thule uzamykatelný, 
vhodný na všechny typy osobních 
aut, velmi dobrý stav. Cena 2 000 Kč. 
Tel. 723 722 456.

• Prodám Škoda Favorit.Prodám Škoda Favorit. Rok výro-
by 1993. Najeto 92 tis. km. Tel. 603 
740 272.

BytyByty

• Koupím byt 1+1/2+1 v CV.Koupím byt 1+1/2+1 v CV. RK 
nevolat. Tel. 608 700 576.

• Koupím byt 2+1Koupím byt 2+1 nebo 1+1 
v Chomutově. Tel. 474 749 570, 
604 960 938.

• Koupím byt 1+1Koupím byt 1+1 v Chomutově 
v osobním vlastnictví nebo druž-
stevní, platím hotově. Ne od RK. 
Tel. 605 003 268.

• Koupím byt 2+1 nebo 3+1Koupím byt 2+1 nebo 3+1 
v osobním vlastnictví a garáž. 
Tel. 608 115 599.

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

• Podnikatel hledá v Chomutově Podnikatel hledá v Chomutově 
2+1, 3+1. 2+1, 3+1. Rychlé jednání, RK nechci, 
děkuji. Tel. 606 368 622.

• Vyměním byt 1+1 za byt 2+1Vyměním byt 1+1 za byt 2+1 
s balkonem, obojí na Dehtochemě. 
Dohoda. Tel. 732 701 599.

• Vyměním byt 2+1 bez bal-Vyměním byt 2+1 bez bal-
konu za byt 3+1 nebo menší 4+1konu za byt 3+1 nebo menší 4+1 
v Chomutově. Ne Písečná a Kamenná. 
Tel. 724 223 292.

• Pronajmu byt 3+1 na Březe-Pronajmu byt 3+1 na Březe-
necké,necké, stavební úpravy, oddělený 
záchod a koupelna, 3. patro, výtah, 
parkoviště. Tel. 603 778 343.

• Pronajmu dlouhodobě velký byt Pronajmu dlouhodobě velký byt 
1+11+1 v řad. domě u Luny po rekon-
strukci. Nájemné včetně ener. a kab. 
TV 5 700 Kč, kauce 10 000 Kč. Pod-
mínkou nekuřák. Tel. 603 572 611.

• Dlouhodobě pronajmu luxusní Dlouhodobě pronajmu luxusní 
1+1, 1+1, cihla, v centru Chomutova, po 
rekonstrukci, zařízený, vše nové, 
nízké provozní náklady. Vhodné pro 
manažery.  Tel. 602 180 723.

• Prodám zatep. dr. byt 3+1+2b. Prodám zatep. dr. byt 3+1+2b. 
Březenecká.Březenecká. Nová kuchyň, podlahy, 
štuky. Volný od listopadu 2007. Cena  
750 tis. Kč. Při rychlém jednání sleva. 
Tel. 776 792 812.

• Prodám družstevní byt 1+1  Prodám družstevní byt 1+1 
v Chomutověv Chomutově na Zahradní. Čás-
tečná rekonstrukce, slušný vchod. 
Cena 220 tisíc Kč. RK nevolat! 
Tel. 723 806 256.

PronájemPronájem

• Pronajmu chatu na Svahové. Pronajmu chatu na Svahové. 
Týdenní i víkendové pobyty, kapaci-
ta až 10 osob. Tel. 737 063 832.

• Pronajmu garáž v JirkověPronajmu garáž v Jirkově – Er-
věnice, vytápěná s elektrikou, cena 
dohodou. Tel. 723 502 717.

• Pronajmu garáž u Globusu.Pronajmu garáž u Globusu. Cena 
dohodou. Volejte po 19. hodině. 
Tel. 736 460 194.

KoupěKoupě

• Koupím domek v dobrém stavu, Koupím domek v dobrém stavu, 
se zahradou, do 30 km od Chomuto-
va. Do 550 000 Kč. Tel.: 777 608 328.

23 účastníků zaměstnání. Sedmnáct účast-
níků využilo možnost zvýšit si kvalifikaci 
absolvováním profesního rekvalifikačního 
kurzu. 

Sedmnáct účastníků absolvovalo dlou-
hodobé praxe u zaměstnavatelů, které jim 
umožnily ověřit si své předpoklady pro 
profesi, o kterou by měli zájem. 

Účastníkům projektu jsou k dispozici 
čtyři poradkyně, jejichž úkolem je přede-
vším napomáhat v orientaci na trhu práce. 
Klienti v případě potřeby spolupracují 
s kvalifikovaným psychologem. Bezplatný 
přístup k internetu pro vyhledávání infor-

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
oj
e

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.

840 11 22 33

Potřebujete půjčit peníze? 

Pomůžeme vám! 
...nyní i bez potvrzení příjmu! 

Informace tel.: 476 223 070, 
GSM 736 604 695, 603 203 495,
e–mail: jikon–info@karneval.cz, osobně Litvínov, 

Žižkova 488 (naproti poliklinice)

mací, zpracování životopisů a kontakty se 
zaměstnavateli zabezpečuje účastníkům 
E–centrum v Chomutově a Mostě. 

Projekt „Cesta do práce“ je financován 
z prostředků ESF (Evropského sociálního 
fondu) a státního rozpočtu ČR. Tyto pro-
středky umožňují přispívat zaměstnava-
telům po dobu 3 měsíců krytí mzdových 
nákladů (do výše 75 % nákladů) na zaměst-
naného účastníka projektu. Realizátorem 
projektu v regionech Chomutov a Most je 
vzdělávací společnost ASISTA, s.r.o. Cyk-
lus pro 72 účastníků z okresů Chomutov 
a Most začal 3. 9. a 4. 9. 2007.                     (PI)

P ihlášky musí být zaslány do 15. zá í 2007 na adresu: Magistrát m sta Chomutova - OSMM, Zborovská 4602, 

430 28 Chomutov, nebo ve stejném termínu odevzdány p ímo na podateln  MMCh ve Zborovské ulici.  

CenyCeny 

Nejhez í okno: 

500, 400, 300 K

Nejhez í balkon:

1 000, 800, 600, 400, 

300 K

Nejhez í výzdoba 

rodinného domu:

1 200, 1 000, 800 K

Nejhez í výzdoba 

obytného domu:

1 500, 1 200, 1000 K

Nejlépe upravené okolí 

domu na ve ejném 

prostranství:

1 200, 1 000, 800, 600, 

400 K .

Podmínky sout že

• Do sout že se m že p ihlásit každý obyvatel Chomutova. Pokud vlastníka kv tinové výzdoby p ihlásí n kdo jiný, musí 
mít jeho souhlas a cenu obdrží pouze vlastník. 

• Ze sout že jsou vylou eni zam stnanci MMCh a lenové komise životního prost edí, kte í budou leny hodnotící komise. 
• U obytného domu (panelového nebo jiného) a u ve ejného prostranství se m že p ihlásit jednotlivec nebo jednotlivci 

z jednoho ísla popisného, kte í se na výzdob  podílejí, nebo p edseda SVJ i jiný zástupce samosprávy domu. 
• Sout žící musí souhlasit s vyfocením kv tinové výzdoby. 
• Sout žící musí souhlasit s uve ejn ním svého jména v p ípad  výhry.
• Sout žící, který získá cenu, ji p evezme osobn  na radnici m sta, p ípadn  k jejímu p evzetí zplnomocní svého zástupce. 

P ihláška do sout že o nejhez í venkovní kv tinovou výzdobu

P ihlašuji se do sout že v kategorii (zakroužkujte nebo ozna te k ížkem):
1.  Nejhez í okno

2.  Nejhez í balkon

3.  Nejhez í výzdoba rodinného domu (min. 2 okna nebo balkon a okno)
4.  Nejhez í výzdoba obytného domu (min. 4 okna nebo 4 balkony nebo jejich kombinace)  
5.  Nejlépe upravené okolí domu na ve ejném prostranství 

Jméno, p íjmení .....................................................................................................................

Ulice a íslo domu ............................................................................  Patro v dom  ....................

Společnost ASISTA odstartovala Projekt „Cesta do práce“

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: 12. 9. v 10.00 hod.

• Koupím housle, violu i staréKoupím housle, violu i staré 
a poškozené. Tel. 604 737 990.

• Koupím garáž v centru Chomu-Koupím garáž v centru Chomu-
tovatova nebo na Domovině. Tel. 602 
180 723.

OstatníOstatní

• Hledám šikovnou a hodnou paní Hledám šikovnou a hodnou paní 
či slečnu k občasnému hlídání školá-
ka. Tel. : 721 467 561.
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Poskytování bytů dle varianty C
D ne 09. 1 0. 2007 v 15 ,00 hodin se koná v zasedací místnosti  č.  18 v přízemí budovy Magistrátu města 
Chomutova , Zborovská 4602 veřejné výběrové řízení bytů na opravu na vlastn í náklady.

BYTY NA SVÉPOMOC – oprava bytu na vlastní náklady
Domovn í s p ráva QAR K – u l . Kost n ic ká

U l ice čp. + č. bytu Vel i kost Vy volávací cena Náklady na opravu

J i ráskova 4187/ 9 1 + 3 33 550,– Kč 99 20 0,– Kč

Domovn í s p ráva QAR K – u l . N a Běl i d le

Kadaňská 3752/ 6 1 +2 14 120,– Kč 1 58 9 0 0,– Kč

Leg ionářská 3880/1 0 1 +2 13 050,– Kč 1 61 20 0,– Kč

Palackého 4448/4 1 +2 15 765,– Kč 186 000,– Kč

Partyzánská 3770/3 1 + 3 1 5 170,– Kč 208 50 0,– Kč

Beethovenova 3893/ 5 1 +2 12 11 0,– Kč 176 0 0 0,– Kč

K . B u riana 3581/4 1 +2 11 930,– Kč 243 50 0,– Kč

Selská 3766/ 7 1 +2 12 835 ,– Kč 273 0 0 0,– Kč

Domovn í s p ráva DOS PRA – u l . B řezenec ká

Kamen ná 5092/1 1 +4 20 340,– Kč 129 40 0,– Kč

Pod B řízam i 5227/ 5 1 +2 14 340,– Kč 11 9 9 0 0,– Kč

Proh l íd ky n ab í zenýc h byt ů u mož n í uvedené domovn í s p rávy.

Registrace zájemců o byt na svépomoc se koná dne 09. 10. 2007 v době od 13 do 15 hod i n
v kanceláři  OS M M , 2 . patro, č.  dv. 233 .

Zá jemci o zís ká n í bytu formou veřej ného výběrového řízen í j sou povi n n i ,  ved le povi n ností uvedených v 
čl .  6 „ Pravidel pro přidělová n í bytu v ma jetku města C hom utova“, při reg i straci před ložit p latný obča ns ký 
prů kaz a potvrzen í peněžn í ho ú stavu o za placen í d ražebn í j i stoty ve výši 10 % vyvolávací ceny bytu .

Číslo účtu – 6015 – 626441/ 0100 ( uveden í pom lčky N UTN É ! ) ;  va ria bi l n í sym bol – 22220910 ; s pecifický 
sym bol – rod né čís lo

     Železárny Chomutov, a.s  St edisko knihovnických 
     Personální odd lení   a kulturních služeb 
     Pí. Paterová    Palackého 4995/85 
     tel. 474 612 889          Chomutov 

       Pond lí 14:30 - 16:30 hod. 
       (druhé patro Modrý salonek) 

NABÍDKA PRO KLIENTY 
Poukázky do lékáren (antikoncepce) 
P ísp vek na masáže 
P ísp vky na o kování
O kování proti papilomaviru – d ložní ípek
Ozdravné pobyty po ádané MŠ, ZŠ, SŠ, SOU a OU 
Stomatologická prevence – pro d ti balí ek produkt  Walmark
Program pro gravidní ženy – DVD + p ísp vek na vit. p ípravek 
Slevy ve vybraných za ízeních 

NOVINKY OD ZÁ Í
Akce klient p ivede klienta – stávající pojišt nec získá za každého nového 

pojišt nce poukázku do lékárny v hodnot  300,- K  a zárove  tuto 
poukázku obdrží i nový pojišt nec.

P ísp vek pro d ti na kurzy plavání. 
P ísp vky na rehabilita ní cvi ení. 

Mimo ádné preventivní o kování proti klíš ové encefalitid .

OP T PLAVÁNÍ ZDARMA 
Každý tvrtek hodina plavání zdarma v dob  plavání pro ve ejnost

(vstup po p edložení pr kazky ZP M-A). 
www.zpma.cz                                         info@zpma.cz
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Statutární město Chomutov pravidelně vydává mě-Statutární město Chomutov pravidelně vydává mě-
síční kalendář kulturních, společenských a spor-síční kalendář kulturních, společenských a spor-
tovních akcí na území města. tovních akcí na území města. Zájemci o propagaci 
své akce v tomto kalendáři mohou vždy do 15. dne 
v měsíci předat informace o akci na následující měsíc na 

historické radnici Silvii Škubové (kancelář č. 29) nebo poštou na 
adresu: Statutární město Chomutov - Odbor kancelář primátorky, 
k rukám Silvie Škubové, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, případ-
ně elektronicky na s.skubova@chomutov-mesto.cz. Podmínkou je 
uvedení názvu akce (stručný popis), datum, hodina a místo konání 
a také telefonický kontakt na organizátory.  (r)

V chomutovském Squash a fitness 
centru v Cihlářské ulici se konalo 
squashové soustředění. V deseti 
vyučovacích hodinách se patnáct 
účastníků z řad dětí i dospělých na-
učilo základům této hry, pokročilej-
ší se v ní zdokonalili. Diplomovaný 
trenér 2. třídy, absolvent FTVS UK 
Praha, který spolu s dalšími trenéry 
soustředění vedl, byl zárukou kvalit-
ní výuky. Soustředění bylo zakonče-
no turnajem, při kterém si účastníci 
ověřili získané dovednosti. Organi-
zátoři děkují městu Chomutov za 
finanční podporu projektu.        (lip)

Výuku vedli odborníci

Nezvyklou podívanou slibuje být 
3. ročník soutěže v hodu chladnými 
zbraněmi. V areálu TJ VEROS v Bez-
ručově ulici ji v sobotu 8. září od 
9 hodin pořádá Společenství Keltů. Sou-
těže se má zúčastnit patnáct až dvacet 
vrhačů z celé republiky, kteří se utkají 
v hodu nožem na pevný a pohyblivý 
terč, v hodu sekerou a v disciplíně 
kombinující obě zbraně. Mimo soutěž, 
pro zábavu účinkujícím i divákům, se 
bude házet na rychlost. 

„Většinou se tyto aktivity provo-
zují ve westernových městečkách. 
Kdysi s nimi začali trampové, ale 
postupem času se z toho vyvinula 
sportovní disciplína. V USA dokon-
ce existuje vrhačská škola,“ uvedl 
Josef Švec, jeden z organizátorů 
chomutovského měření sil. Jak 
dodal, uvažuje s kolegy o tom, že 
by v Chomutově příští rok uspořá-
dali mistrovství Evropy. To letošní 
se totiž ve stejném termínu jako 
soutěž na VEROSu koná v Německu 
a zúčastnit se, ale i na výzvědy, tam 
jedou čtyři nejlepší čeští závodníci. 
„Češi se šampionátu účastní poprvé. 
Vše tam nafotí a zdokumentují a pak 
se rozhodneme, zda se k pořádání 
přihlásíme,“ doplnil Josef Švec.  (sk)

Na hřišti VEROSUu budou 
svištět sekery a nože

Výhrou 13:11 (5:4) na hřišti ne-
příjemných Modřan odstartovaly 
poslední srpnovou neděli národní 
házenkářky SK Chomutov NH další 
prvoligovou sezonu. Přestože v té 
předchozí vybojovaly devátý mis-
trovský titul, období jednoznačného 
kralování chomutovského družstva 
ženské části ryze českého sportu 
skončilo. „Jako nikdy dříve jsme 
si museli navyknout na porážky, 
kterých se nám dostávalo pomalu 
od kdekoho,“ s nadsázkou okomen-
toval manažer klubu Vojtěch Čihař 
tři prohry a remízu v základní části 
a dramatický průběh play off, kdy 
v každém kole Chomutov venku pro-
hrál a jen díky vítězstvím vyšším 
rozdílem na domácím hřišti postu-
poval a nakonec i obhájil titul.

„Celá sezona nebyla úplně nejlep-
ší. Potýkali jsme se s absencí Jarky 
Čihařové, čímž se nám rozpadlo 
silné útočné trio, které spolu s ní 
tvořily Češková a Benešová. Bylo 
moc dobře, že se aspoň na závěr 
vrátila a v nejdůležitějších zápasech 
nám pomohla,“ poznamenal mana-
žer klubu. Trenérka Pavla Vaňková 
musela víc stavět mladé hráčky 
a v tomto trendu se odvíjí i začátek 
nového ligového ročníku. Kádr nyní 
tvoří brankářky Kůrková a Zavadilo-

Národní házenkářky SK Chomutov NH slevují z cílů

vá, obránkyně Kirschnerová, Vlková, 
Mimrová, Bláhová, Hlubiňáková 
a Košatová a útočnice Benešová, 
Čihařová, J. Myslíková, Kostková, 
Možiešiková a Pavlišová. Chybí 
střelkyně Radka Češková (na archiv-
ním snímku vlevo), která oznámila 
ukončení kariéry ze zdravotních 
a rodinných důvodů. „Všichni věříme, 
že její rozhodnutí je jen dočasné. 
Každopádně jsem s ní domluvený, 
že na jaře nám minimálně v play off 
pomůže,“ mírní Vojtěch Čihař obavy 
z náhlého odchodu legendy celé 
národní házené. „Je jasné, že začíná 

docházet ke generační obměně. Poma-
linku slevujeme z ambicí, začínáme to 
brát s rozumem. Pro letošní sezonu si 
dáváme za cíl bojovat o medaile.“

Ať už sezona dopadne jakkoliv, 
slavit se v Chomutově bude. A to 
hned v sobotu 6. října, na kdy klub 
připravuje velkolepé oslavy deseti 
let existence SK Chomutov NH, no-
vého subjektu, který se od roku 1997 
o zdejší ženskou národní házenou 
stará. Program s názvem Šampion-
ky Chomutovu aneb Co je ve sportu 
deset let...? bude koncipován pro 
celé věkové spektrum diváků, od 
předškoláků po pamětníky. V areálu 
v Cihlářské ulici bude probíhat po 
celý den a v jeho rámci vystoupí 
i řada známých umělců, například 
Luděk Sobota, Milan Pitkin, Mojmír 
Maděrič, Kamil E. Gott nebo skupina 
Maxim Turbulenc.     (text a foto: sk) 

Softbalisté SC 80 Beavers Chomu-
tov mají před sebou závěr sezony. 
V základní části 1. ligy skončili až tře-
tí, za pražskými mužstvy Spectrum 
a Radotín. „Nejde to tak dobře jako 
dřív,“ pokrčil rameny nejzkušenější 
hráč chomutovské sestavy, nadhazo-
vač Lubomír Vrbenský. „Když prohra-
jeme, tak jen těsně. Ale dáváme málo 
bodů.“ Chomutovští doplácejí na 
absence způsobené zraněními, chybí 
především klíčoví hráči pro vnitřní 
pole. Nedá se přitom čekat, že by se 
do play off situace zlepšila.

První kolo vyřazovací části – čtvr-
finále – začne už o nastávajícím 
víkendu. V sobotu a v neděli Cho-
mutov hostí šestou Slavii VŠ Plzeň. 
„Na Plzeň si věříme, v základní 
části jsme ji čtyřikrát porazili. Když 

Beavers dvakrát před play off
postoupíme, čeká nás loňský mistr 
z Radotína,“ uvedl Lubomír Vrbenský. 
O dalším soupeři už přemýšlí i chy-
tač Jan Přibyl: „V této situaci je Rado-
tín možná mírný favorit, ale stále z 
nás má respekt. Šance jsou padesát 
na padesát. Bude záležet na tom, jak 
se vyvine holandská liga. Možná nás 
přijede posílit Roman Matuška.“

Neméně důležité měření sil Beavers 
absolvovali minulý týden v Liberci, 
kde se účastnili Poháru vítězů pohá-
rů. Do uzávěrky našich novin měli 
stoprocentní bilanci, postupně pora-
zili 12:0 belgické Frameries Athletics, 
15:0 chorvatskou Medvednicu MRKA 
Medvedi a 1:0 holandské Centrals EHS, 
právě s již zmíněným Matuškou v se-
stavě. Tím si s předstihem vybojovali 
postup do play off turnaje.             (sk)

Měsíc provozu má za sebou ska-
tepark na Kamenném Vrchu. Město ho 
nákladem 5,5 milionu korun nechalo 
vybudovat na místě zchátralého letní-
ho kina, aby mládeži poskytlo důstoj-
né místo pro sportovní vyžití.

Předchozího účelu areálu vtipně 
využívá koncepce skateparku. Jeho 
hlavní prvek – dřevěný bazén – byl 
totiž vybudován v místě bývalého 
hlediště, nad kterým bylo ponecháno 
zastřešení. Celý oplocený areál zůstal 
v původním malebném dolíku obklo-
peném vzrostlým lesem a splňuje tak  
nejen sportovní, ale i rekreační účel. 
Na rozloze 4 000 metrů2 je umístěno 
devatenáct překážek ve třech úrov-
ních. Horní tvoří již zmíněný bazén, 
který je největší v České republice, 
v prostřední je street se schody 
a zábradlími, kombinace sedmi be-
tonových a tří železných překážek, 
a v dolní soubor osmi klasických 
překážek. Nejen zástupci města pro-
hlašují, že skatepark na Kamenném 
Vrchu představuje naprostou republi-
kovou špičku. „Je to jeden z nejlepších 
areálů v Česku, ještě tak maximálně 
tři jsou srovnatelné. Největší před-
ností je unikátní bazén, který je navíc 
zastřešený, v republice ojedinělý je 
i betonový street,“ zdůrazňuje Miro-
slav Nix z chomutovského sdružení 
BRS Skate. „Donedávna tu nebylo kde 
jezdit, takže tohle nám moc pomohlo. 
Rozhodně to zvedá zájem o skatebo-
arding, registruju, že plno mladých si 
pořídilo prkna.“

Areál ovšem neslouží jen skatebo-
ardistům. Využívají ho, byť v menší 
míře, i jezdci na kolečkových brus-
lích a kolech BMX. „Soužití“ těchto 
skupin přitom není potřeba nijak 
regulovat. „Jsou to senzační lidé. 
Vzájemně se respektují, vyhoví si, 
dají si přednost,“ chválí návštěvníky 
Jitka Fischerová, ředitelka Správy 
sportovních zařízení Chomutov, která 
areál provozuje. „Za měsíc fungování 
jsme nezaznamenali jediný problém, 
a to si přišlo zajezdit už téměř tisíc 
lidí.“ Bezproblémovému chodu napo-
máhá také přítomnost správce, který 
dohlíží na skatepark a jeho uživatele, 
jimž navíc poskytuje potřebný servis 
včetně prodeje základního občerstve-
ní. Vstup není nijak věkově omezen, 
ale dětem do deseti let se povoluje 

Skateboardový areál na Kamenném Vrchu patří k nejlepším v České republice

Zajezdit si přišlo už téměř tisíc lidí

jen v přítomnosti rodičů. Jezdcům 
do 15 let pak provozní řád přikazuje 
užívat přilbu, která se zde dá zdarma 
půjčit, a chrániče na kolena a zápěstí. 
Areál je v současnosti otevřen od 
12 do 22 hodin, o víkendech dokonce 
už od 10 hodin. Na chladné měsíce se 
plánuje omezení provozu. „Zástupci 
skateboardistů nás ujišťovali, že bu-
dou mít zájem jezdit i v zimě, záleží 
ale na tom, jaká bude. Případně se dá 
provozovat jen bazén, protože je pod 
střechou, a spodní část areálu by se 
zavřela,“ nastiňuje možná řešení Jitka 
Fischerová.

Kromě volné jízdy se v skateparku 
začínají pořádat různé akce, často 
i soutěžního charakteru. V pondělí 
SSZ zdarma otevřela brány areálu 
pro všechny školáky a studenty, snad 
proto, aby pro ně přechod z prázdnin 
nebyl tak bolestný. Hned tuto sobotu 
od 14 hodin na Kamenném Vrchu pro-
běhne soutěž s názvem Skate Contest 

a v sobotu 22. září se zde uskuteční 
jeden ze závodů Českého skateboar-
dového poháru.             (text a foto: sk) 


