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Optimalizace sítě základních 
škol v Chomutově je úkol, vyplý-
vající ze stále se snižujícího počtu 
školáků a tím klesající naplněnosti 
škol. Optimalizace ovšem nemu-
sí znamenat uzavření některé 
z nich. Upozorňuje na to předseda 
Komise pro výchovu a vzdělávání 
Rady města Chomutova, radní 
Pavel Karel Markvart. „Je pravda, 
že se problematikou naplněnosti 
základních škol na základě roz-
hodnutí rady města zabýváme, ale 

rozhodně odmítám fámy, které se 
v souvislosti s tím šíří,“ prohlásil. 
„Není však pravda, že by v nejbližší 
době mělo být rozhodnuto o zruše-
ní a uzavření některé základní školy 
zřizované městem. Tyto nepodlože-
né informace poškozují zejména 
školy v ulici Akademika Heyrovské-
ho a v Havlíčkově ulici, které jsou 
v těchto nepravdivých informacích 
často jmenovány.“

Komise pro výchovu a vzdělávání 
v současné době sbírá veškeré pod-

Slovo primátorky

Chystá se zrušení další školy? Ne, jsou to jen fámy!
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Milí spoluobčané, 
leden je ve většině 
domácností, ve kte-
rých mají děti, mě-
sícem naplněným 
nervozitou. Rodiče 
předškoláků vybíra-
jí, na kterou základ-
ní školu by měli 

zapsat své děti, deváťáci probírají 
seznamy středních škol a snaží 
se zjistit, kde budou mít šanci na 
úspěch při přijímacích zkouškách, 
maturanti začínají vyplňovat při-
hlášky na vysokou a všichni ostatní 
žáci a studenti se ještě naposledy 
nechávají vyzkoušet před pololet-
ním vysvědčením. Leden je ve ško-
lách měsícem, ve kterém se často 
rozhoduje o dalších osudech dětí 
a mladých lidí. Každý z nás si jistě 
přeje, aby jeho děti byly v životě 
šťastné a úspěšné, a tak jsme to 
my rodiče, kteří stojíme při svých 
dětech, nakukujeme jim přes rame-
no a snažíme se je alespoň trochu 
vést v těchto chvílích závažných 
rozhodnutí. Spoléhají se na naši 
radu a pomoc, ale i my jsme někdy 
bezradní – která škola je vlastně pro 
toho mého syna nebo moji dceru zá-
rukou budoucího štěstí a úspěchu? 
Asi bychom chtěli, aby naše děti 
mohly dělat to, co je baví a zajímá, 
ale stejně důležité je vybrat školu, 
po jejímž skončení mají naše děti 
možnost uplatnění na trhu práce. 
V našem kraji jsou to například tech-
nické obory, kde nám pořád chybí 
vzdělaní odborníci. Ale zapotřebí 
jsou i další specialisté, kteří budou 
schopni obstát v dnešní moderní 
a náročné době. Přeji všem, kteří se 
v těchto dnech rozhodují, aby měli 
při výběru šťastnou ruku.                   

Vaše Ivana Řápková

TI
P klady k tomu, aby mohla radě 

města navrhnout nějaký optima-
lizační krok. Jako jedno z řešení 
v rámci optimalizace sítě škol 
se jeví případné přijetí nabídky 
Ústeckého kraje. Ten je zřizova-
telem chomutovského Domu dětí 
a mládeže a nabídl městu, aby 
toto zařízení převzalo. „Zvažuje-
me možnost Dům dětí a mládeže 
převzít a následně ho přesídlit do 
budovy některé z chomutovských 
škol. Tím by se částečně řešil pro-
blém nízké naplněnosti a malé 
efektivity využívání stávajících 
školních budov.“ Stávající bu-
dova DDM Chomutov totiž není 
v majetku města a navíc by si její 
technický stav vyžádal vbrzku 
nemalé investiční náklady, proto 
město uvažuje pouze o převzetí 
organizace, nikoli budovy, v níž 
sídlí. DDM, stejně jako obě jmeno-
vané základní školy, přitom leží 
v lokalitě Horní Ves a toto řešení 
by mohlo vylepšit stávající využi-
telnost jejich budov. 

„Zatím je ve hře několik va-
riant, vycházejících z možnosti 
sloučení některých školských 
zařízení, ale při zachování všech 
stávajících školních budov,“ říká 
P. K. Markvart. „Z toho vyplývá, 
že Komise pro výchovu a vzdě-
lávání ani neuvažovala o zrušení 
některé ze základních škol, pou-
ze o lepším a finančně efektivním 
využití budov. Jakékoliv spekula-
ce o rušení některé ze škol jsou 
proto nepodložené,“ zopakoval 
na závěr radní Markvart.       (lm)
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Optimalizace sítě škol nemusí znamenat uzavření některé z nich

Na největším veletrhu cestovního 
ruchu v Nizozemí, který se koná 
vždy začátkem roku, mělo svůj stá-
nek, letos podruhé, i město Chomu-
tov. Vystavují zde subjekty z celého 
světa a zájem o účast na této obrov-

Na veletrhu cestovního ruchu Holanďany nejvíc zaujal větrný mlýn

Chomutov se v Utrechtu neztratil

Patron Chomutova svatý Viktor 
shlíží od počátku roku z mostu 
přes Chomutovku na vjezdu do 
historického centra města. Letos 
v srpnu to bude 283 let, kdy byl měs-
tu na žádost jeho měšťanů přidělen 
patron. Unikátem je, že Chomutov 
má na jeho patronát „exkluzivitu“ 
– je totiž jediným městem v repub-
lice pod jeho pomyslnou ochranou. 
Svatý Viktor byl prvním papežem 
afrického původu, v čele katolické 
církve stál na sklonku 2. století. Jeho 
socha v životní velikosti na mostku 
přes Chomutovku je stejně jako její 
předloha, figura světce, která zdobí 
relikviář v kostele sv. Ignáce, dí-
lem restaurátora Jaroslava Jelínka. 
V posledních letech se zábradlí říčky 
plní dekorativními artefakty, kopie-
mi barokních plastik světců a soch 
symbolicky se vztahujících k Cho-
mutovsku. Na rozdíl od ostatních 
světců však svatý Viktor díky své 
pozici patrona zaujímá mezi ostat-
ními dominantní místo uprostřed 
mostku.                     (text: lm, foto: sk) 

Brífink se zákonodárci

Poté, co vstoupila v platnost 
obecně závazná vyhláška regulující 
provozní dobu výherních hracích 
přístrojů v Chomutově na dobu od 
14 do 22 hodin, se jejich počet sní-
žil. Zatímco v listopadu 2006 jich 
bylo v 90 registrovaných hernách 
460 a o dva měsíce později 468 (v 87 
hernách), letos v lednu si o povolení 
provozu jejich majitelé nebo nájem-
ci zažádali v 422 případech.

„Je zjevné, že provozovatelé heren 
a restaurací vyčkávají a testují, jaké 
bude mít regulační vyhláška dopady 
na jejich činnost,“ komentuje tento 
vývoj vedoucí odboru ekonomiky 
chomutovského magistrátu Jan 
Mareš. „Pokles počtu výherních hra-
cích přístrojů bude ještě pokračovat, 
protože někteří provozovatelé již 
žádají o povolení přemístění nebo 
avizují, že pro další období sehnali 
pronájem pro své přístroje v jiných 
městech.“                                          (lm)

Hracích automatů je méně, 
ubývat budou i nadále

ské akci v České republice rok od 
roku narůstá. Letošního 39. ročníku 
se účastnilo 1 634 vystavovatelů 
a branami veletržního areálu prošlo 
téměř 136 tisíc návštěvníků.

                     (Pokračování na str. 3)

Jednou ze dvou pracovnic, které se v chomutovském stánku střídaly, byla 
Gabriela Novotná z městského informačního centra.

Na setkání představitelů vede-
ní města s občany, které se koná 
každý poslední čtvrtek v měsíci, se 
tentokrát kromě zástupců radnice 
a organizací zřizovaných městem 
dostaví také někteří zákonodárci 
z Chomutovska.

„Na základě požadavku občanů 
jsme oslovili všechny reprezentanty 
našeho regionu v parlamentu a po-
zvali je na nejbližší setkání,“ uvedla 
primátorka Chomutova Ivana Řáp-
ková. „Účast přislíbili tři z pěti 
zákonodárců, poslanci Jiří Polanský 
a Jaroslav Krákora a senátor Václav 
Homolka.“

V rámci brífinku bude rovněž 
prezentován další projekt v rámci 
Integrovaného plánu rozvoje města 
(IPRM), Sídliště – místo pro život, 
který počítá s rozsáhlými investiční-
mi akcemi na sídlištích Březenecká, 
Kamenná, Zahradní a Písečná.

Setkání s občany se koná 31. ledna 
v zasedací místnosti historické rad-
nice od 16 hodin.                           (lm) 

Odbor dopravních a správních 
činností uložil minulý týden první 
finanční postih řidiči, který nesplnil 
svou zákonnou povinnost a nevymě-
nil si svůj neplatný řidičský průkaz. 
Ty, které byly vydány v roce 1993 
a dříve, jsou totiž od počátku tohoto 
roku neplatné. Jejich držitelé se tak 
vystavují sankci nejen za volantem, 
ale následně i na magistrátě. 

„Policisté mají pokyny v takových 
případech udělit na místě dvoutisí-
covou pokutu a poslat provinilce k 
nám,“ uvedl vedoucí odboru doprav-
ních a správních činností Bedřich 
Rathouský (ODaSČ). „U nás zaplatí 
další tisíc.“

Prvních čtrnáct dní roku 2008 
panovalo ještě na ODaSČ období 
„hájení“, kdy probíhaly ještě výmě-
ny bez postihu, ale i tak byl zájem 

Za nevyměněný řidičský průkaz 
byla uložena první pokuta

veřejnosti minimální. „Přišlo jen 
asi dvacet lidí,“ přitom řidičských 
průkazů, které je třeba vyměnit, 
je podle našich údajů tři tisíce tři 
sta,“ podotkl B. Rathouský a dodal, 
že jejich celkový počet činil 8 800. 
Je možné, že ne ve všech případech 
jde o nedbalost, a počet těch, kteří 
k nám ještě budou muset zavítat, 
bude mnohem menší,“ připustil zá-
věrem. „Lze totiž předpokládat, že 
většina z těch, kteří k nám nepřišli, 
jsou starší lidé, kteří už jezdit ne-
hodlají, a svůj propadlý řidičák si 
prostě ponechali.“                          (lm)
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Vizitky zastupitelů aneb Získali váš mandát
Jaroslav Ko-

mínek (KSČM) 
je v zastupitel-
stvu nováčkem, 
ale v nevelkém 
opozičním klu-
bu patří mezi 
nejaktivnější . 
Z jeho řeči lze 
snadno poznat, 
že pochází 

z Moravy. „Su Brňák,“ říká o svých 
kořenech, „do Chomutova mě při-
vedla služba. Byl jsem vojákem z 
povolání.“ Komínek tedy patří mezi 
ty výjimky mezi muži, kteří se do 
zeleného oblékali dobrovolně, nad-
to už od čtrnácti let. Přestože, jak 
vzpomíná, mu to doma rozmlou-
vali, po základní škole nastoupil 
do vojenské Automobilní a tankové 
střední školy v Nitře. „V roce 1989 
jsem nastoupil do školy armády 
socialistické federace, v roce 1993 
jsem psal dopis prezidentovi, aby 
mě nechal dostudovat v zahraničí.“

Po maturitě nastoupil do vojenské 
posádky v Chomutově. Zde se se-
známil se svou budoucí ženou, s níž 
dnes vychovává dvě dcery, jedné je 
dvanáct, druhá je o deset let mladší. 
„Po zrušení posádky jsme řešili dile-
ma, jestli zůstat v armádě a opustit 
Chomutov nebo zůstat v Chomutově 
a opustit armádu. Rozhodli jsme 
se pro to druhé,“ říká J. Komínek. 
Jeho osudem jsou auta – v armádě 
měl na starosti technické (později 
logistické) zabezpečení posádky, 
jeho první kroky v civilu vedly do 
autoškoly. „Pracoval jsem tam jako 
učitel, a protože vše, co se týká aut, 

mě baví, byl jsem spokojen.“ Poté 
krátce působil ve velké cestovní 
kanceláři jako logistik a pak přišla 
zatím poslední změna. „Byl jsem 
vždy levicově a sociálně orientován, 
a tak hned po opuštění armády jsem 
vstoupil do KSČM. V roce 2006, před 
komunálními volbami, jsem dostal 
nabídku pracovat jako tajemník 
OV KSČM.“ J. Komínek je dnes mís-
topředsedou okresního výboru své 
strany. Po loňských senátních vol-
bách, v nichž uspěl komunistický 
kandidát Homolka, se navíc stal 
jeho asistentem. 

Svůj čas mimo politiku rozděluje 
mezi rodinu (volno se pokoušíme 
trávit aktivně, společně bruslíme 
na ledě i na kolečkových bruslích) 
a svůj koníček, jímž jsou, jak jinak 
– auta (o vše, co se týká automobilů, 
se zajímám už od dětství, i když 
dnes už není tolik času, stále spolu-
pracuji s autoškolou a tak si udržuji 
kontakt s odborným světem automo-
bilismu). Na tom, že volného času 
mu nezbývá mnoho, má také podíl 
vysokoškolské studium práv a své 
si jistě vyžádá i chalupa, kterou mají 
Komínkovi v Českém středohoří.

A politické či životní cíle? „Pro-
fesně jsem momentálně spokojen, 
komu se poštěstí být asistentem 
senátora? Ta práce rozšiřuje můj 
obzor a vhodně se doplňuje se stra-
nickou funkcí. Do budoucna? Nějaké 
konkrétní cíle jsem si při vstupu do 
politiky nekladl. Nikam nespěchám. 
A svůj životní cíl jsem si již splnil, 
mám spokojenou a chápající rodinu, 
která respektuje a vždy respektova-
la mé časové zaneprázdnění.“    (lm)

Aktivní politika zaměstnanosti 
(dále APZ) je nástroj ke snižování 
nezaměstnanosti a je financována 
z prostředků státního rozpočtu ČR. 
V roce 2008 bude APZ směrována 
na řešení nezaměstnanosti zejména 
obtížně umístitelných osob na trhu 
práce z řad uchazečů o zaměstnání 
v rámci státních programů, nově 
i v rámci programů financovaných 
z Evropského sociálního fondu.

Po schválení a zahájení realizace 
národních individuálních projektů 
bude úřad práce přednostně vyu-
žívat nástrojů APZ pro jednotlivé 
cílové skupiny z těchto projektů. 
Jedná se o následující 3 projekty: 
poradenské služby a rekvalifikace, 
společensky účelná pracovní místa 
a veřejně prospěšné práce. Dále 

Aktivní politika zaměstnanosti v regionu v roce 2008
Úřad práce Chomutov informuje:

pak budou v průběhu roku 2008 
využívány na realizaci APZ finanční 
zdroje z regionálních individuálních 
projektů a globálních grantů.

Úřad práce v Chomutově bude 
podporovat projekty zacílené na 
aktivní opatření na trhu práce, při 
respektování stanovených priorit, 
tzn. zaměření se na řešení neza-
městnanosti a na profesní integraci 
dlouhodobě nezaměstnaných, osob 
do 25 let věku bez kvalifikace, osob 
starších 50 let věku (zejména pak 
starších 55 let), žen vracejících se 
z mateřské dovolené nebo rodičov-
ské dovolené a osob se zdravotním 
postižením.

Zařazovat nezaměstnané do 
programů APZ v roce 2008 bude 
úřad práce prostřednictvím tvorby 

nových pracovních míst v rámci 
společensky účelných pracovních 
míst, veřejně prospěšných prací 
a chráněných pracovních míst 
a dílen, především však rekvalifi-
kačními projekty a poradenstvím, 
které provádí úřad práce za účelem 
zjišťování osobnostních a kvali-
fikačních předpokladů fyzických 
osob pro volbu povolání, pro zpro-
středkování vhodného zaměstnání, 
pro volbu přípravy k práci osob se 
zdravotním postižením a při výběru 
vhodných nástrojů APZ.

Podrobné informace o zásadách 
uplatňování aktivní politiky za-
městnanosti v regionu Chomutov 
pro rok 2008 najdete na http://
portal.mpsv.cz/sz/local/cv_info.

PhDr. Z. Hejna, ÚP Chomutov

Odborníci na sociální problema-
tiku v Chomutově stále hledají, jak 
svou práci zlepšit. Jedním z impul-
sů k naplnění těchto cílů by měl být 
větší kontakt s veřejností, jakožto 
příjemcem služeb.

„Komunitní plán Chomutova je 
zaměřen na poskytování sociálních 
služeb a možnosti jejich dalšího 
rozvoje. Pravidelně se setkáváme a 
vyměňujeme si své zkušenosti, ale 
protože sociální služby jsou zaměře-
né na nejrůznější části společnosti, 
právě veřejnost by měla být jedním 
z partnerů komunitního plánování,“ 
uvedla členka řídící skupiny Komu-
nitního plánu a ředitelka Městského 
ústavu sociálních služeb Chomutov 
Alena Tölgová. Na první letošní 
konferenci se setkají poskytovatelé 
sociálních služeb v Chomutově a její 
organizátoři by rádi mezi sebou uví-

Organizátoři konference o sociálních 
službách zvou k účasti veřejnost

Každoroční charitativní akce spja-
tá se svátkem Tří králů proběhla 
v ulicích Chomutova i letos. Vynesla 
rekordních 52 481 korun, zhruba 
o 16 tisíc korun víc než vloni. Akci 
pořádanou Českou katolickou chari-
tou v Chomutově organizoval místní 
farní úřad. Tři trojice mladých koled-
níků v centru města a před nákupní-
mi středisky zpěvem koled vybízely 
lidi k příspěvku na dva projekty. Je-
den je zaměřený na pomoc sociálně 

Ke Třem králům byli lidé rekordně štědří

slabým rodinám a lidi v nouzi u nás, 
druhý, zahraniční pomůže dětem uli-
ce v mongolském Ulánbátaru. 

Kasičky s výtěžkem sbírky se 
rozpečeťují na chomutovském ma-
gistrátu. Tentokrát se tohoto úkolu 
ujala náměstkyně primátorky Jana 
Vaňhová (na snímku vpravo), v je-
jíž kanceláři se pak výtěžek sbírky 
počítal. Na snímku vlevo v pozadí 
administrátor chomutovské farnosti 
Josef Heger.                                      (lm)

Listování kronikou města – leden 1958

Rada města projednala... Upozornění podnikatelským Upozornění podnikatelským 
subjektům na ohlašování odpadů subjektům na ohlašování odpadů 

za rok 2007za rok 2007

Každý původce odpadů, kte-
rý produkuje nebo nakládá 
za kalendářní rok s více než 
50 kg nebezpečných odpadů 
nebo s více než 50 tun ostatních 
odpadů, je povinen zasílat každo-
ročně do 15. února následujícího 
roku pravdivé a úplné hlášení 
o nakládání s odpady obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou působ-
ností příslušnému podle místa 
provozovny (tzn. Magistrátu měs-
ta Chomutova, OSÚaŽP, oddělení 
životního prostředí, Zborovská 
4602, Chomutov). Vyplývá to ze 
zákona č. 185/2001 Sb, o odpa-
dech a o změně některých dalších 
zákonů. Hlášení se podává za 
jednotlivé provozovny a obsahuje 
údaje o druzích a množství odpa-
du a způsobech nakládání s nimi. 
Formulář hlášení je uveden ve 
vyhlášce Ministerstva životního 
prostředí č. 383/2001 Sb., o po-
drobnostech nakládání s odpady, 
případně je přístupný na interne-
tových stránkách magistrátu. 

Stejnou povinnost mají ze zá-
kona i obce, které překročí uve-
dené limity. Formulář pro obce je 
uveden taktéž ve výše citované 
vyhlášce.

Případné dotazy budou zodpo-
vězeny na telefonních číslech 474 
637 938 nebo 474 637 937.        (r)

…a doporučila zastupitelstvu …a doporučila zastupitelstvu 
města schválit zapojení Chomutova města schválit zapojení Chomutova 
do nové Strategie prevence krimi-do nové Strategie prevence krimi-
nality pro roky 2008 až 2011.nality pro roky 2008 až 2011. Nový 
projekt ministerstva vnitra vychází 
z organizování prevence kriminali-
ty ve třech úrovních: státní, krajské 
a městské. Je založen na spolupráci 
institucí státní správy a samosprá-
vy, Policie ČR, neziskových organi-
zací i dalších subjektů. Nadále je 
pozornost zaměřena na děti a mlá-
dež, proto bude městská policie po-
kračovat v přednáškách a besedách 
pro předškoláky a žáky ZŠ. Strategie 
přináší možnost získat dotaci na 
projekty zaměřené na osvětlení ri-
zikových míst. Podmínkou žádosti 
o dotaci je finanční spoluúčast žada-
tele ve výši 20 procent.

…a doporučila zastupitelstvu …a doporučila zastupitelstvu 
města schválit první dvě rozpoč-města schválit první dvě rozpoč-
tová opatření roku 2008.tová opatření roku 2008. Obě jsou 
potřebná k tomu, aby byl s platností 
od počátku února měsíce řádně 
zahájen nový systém parkování ve 
městě. Je nutné koupit 11 parkova-
cích automatů v pořizovací hodnotě 
2 350 000 Kč, další rozpočtové opat-
ření je nutné přijmout v souvislosti 
s navýšením počtu zaměstnanců 
městské policie o pět civilních pra-
covníků, kteří budou obsluhovat 
odstavné parkoviště s nepřetržitým 
provozem. Jde o mzdové náklady. 
Obě změny budou hrazeny z finanč-
ní rezervy města.

…a doporučila schválit doplnění …a doporučila schválit doplnění 
Statutu Fondu rozvoje dopravní Statutu Fondu rozvoje dopravní 
infrastruktury. infrastruktury. Vznik tohoto fon-
du schválilo zastupitelstvo města 
10. října 2007. Bude sloužit k fi-
nancování investic, technického 
zhodnocení, oprav a údržby doprav-
ní infrastruktury. Změna spočívá 
v rozšíření položky Příjmy fondu, 
a to o poplatky z nuceného odta-
hu vozidel včetně manipulačního 
poplatku (nejčastěji jde o 1 000 Kč 
za dokončený odtah + manipulační 
poplatek 25 Kč za den). 

…a doporučila zastupitelstvu …a doporučila zastupitelstvu 
města schválit rozdělení finančních města schválit rozdělení finančních 
prostředků z rozpočtu pracovní sku-prostředků z rozpočtu pracovní sku-
piny LINKS na prevenci rizikového piny LINKS na prevenci rizikového 
chování na rok 2008. chování na rok 2008. Pracovní sku-
pina byla v minulém roce pověřena 
radou města dopracováním projektu 
bezpečnosti dětí a mládeže. Po jeho 
schválení radou oslovila základní 
školy ve městě. Ty si pak zažádaly 
o poskytnutí dotace na jednotlivé 
projekty. Spolufinancováno bude 
48 jednotlivých projektů různých 
forem (přednášky, projekce, pro-
žitkové programy, školení, soutěže 
a podobně). Každá aktivita má 
předem vytyčenou cílovou skupinu 
(konkrétní třída, konkrétní problé-
mová skupina žáků, učitelé, rodiče). 
Souhrn poskytnutých dotací školám 
činí 314 050 Kč. Dalších pět projektů 
bude dotovat odbor školství magis-
trátu částkou 535 000 Kč.           (lm)

Veřejné, správní a politické udá-Veřejné, správní a politické udá-
losti. losti. 

1. ledna. Vítání nového roku bylo 
dost veselé, novoroční noc byla 
tichá a klidná, mrazík kolem nuly, 
příroda byla teda k lidem vlídná, 
ale mezi lidmi bylo dost mrzutostí. 
Ráno začal ostrý vítr a začalo sněžit. 
Odpoledne bylo město liduprázdné.

7. ledna. Od západu se přihnala 
odpoledne sněhová bouře s hřmě-
ním a blýskáním. V krátké době na-
padla spousta mokrého sněhu a na 
ulicích je z toho břečka. V lesích a 
zahradách těžký sníh polámal mno-
ho stromů a nadělal velké škody.

13. ledna. V Chomutově si letos 
občané zvlášť nadávají a je už 
sto šedesát čtyři urážek na cti v 
několika dnech. Soudruh Novotný 
navrhuje, aby se zvýšila pokuta za 
tento nešvar a tím by se počet urá-
žek na cti podstatně snížil. Stejně 
by se zvýšily pokuty u přestupku 
na ochranu stavebnictví, provoz 

Letos si občané zvlášť nadávají…rázněji zakročit proti zlodějům… valcíři si nosí do práce lihoviny

restaurací, přestupky černého ob-
chodu, přestupky cenové, ochrana 
občanského soužití a poškozování 
cizího majetku. 

13. ledna. Zasedala rada místního 
národního výboru Novotný Stanislav 
náměstek předsedy a členové rady 
Frýdl Václav, Polášek Emil, Jedlička 
Josef, Zukal Jan, MUDr. Brumeisen 
Odon, Bulina Bohumil, Novák Josef, 
Olišar Josef, předsedové uličních 
výborů, předsedkyně Výboru žen 
a předsedové stálých komisí. Na 
pořadu bylo: Celkové zhodnocení 
diskuse, návrh na reorganisaci míst-
ních národních výborů, kontrola 
usnesení a organizační. Připomínek 
na dopis od uličních výborů došlo 
tři sta třicet pět, vyřízeno jich bylo 
sto sedmdesát, ostatní se musí roz-
pracovat a odeslat uličním výborům 
k diskusi. U zastávky postaven sloup 
pro elektrické osvětlení, ale není ra-
meno pro žárovku, tak jak se nějaké 
sežene, bude se tam svítit. Na pořa-

du jsou zase lázně, ale stavět se ne-
mohou, protože se musí stavět byty 
pro občany z Ervěnic. Podle diskuse 
s občany je nutno již rázněji zakro-
čit proti zlodějům, dohlédnout na 
pracovní dobu v Pražírnách, která je 
delší než zákon dovoluje a provést 
tam kontrolu, neboť do práce jsou 
přijímány jen mladé ženy a pouze 
mají-li protekci. Proto je tam nutno 
provést kádrový průzkum. Při skliz-
ni cukrovky v příštím roce je třeba 
lepší dozor, neboť velké množství 
zůstává v zemi a nebo se vůbec 
neodveze. Přešetřit případ MUDr. 
Majorové, která řekla práce neschop-
nému soudruhu Jurkovičovi aby dny 
které nebyl v práci si vzal z dovole-
né a proto je třeba informovat lékaře 
o škodlivosti takového jednání. V 
prodejně Pramenu číslo 7 u Válcoven 
se prodávají lihoviny, které si za-
městnanci kupují a nosí do závodu. 
Je proto nutno tam prodej lihovin 
zakázat.           (Pokračování na str. 4)

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍDNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pro zájemce o studium vysoké školy ČVUT Fakulty strojní v akade-pro zájemce o studium vysoké školy ČVUT Fakulty strojní v akade-

mickém roce 2008/2009 se koná v Praze ve dnech 6. a 7. února 2008.mickém roce 2008/2009 se koná v Praze ve dnech 6. a 7. února 2008.

Podrobnější informace po zpřesnění dat najdete na webové stránce 
FS ČVUT v rámci odkazu ZÁJEMCI O STUDIUM. 

V Chomutově se připravuje Den otevřených dveříDen otevřených dveří 25. 1. 2007 
od 10.00 hod. s programem: 

- promítnutí propagačního DVD
- diskuze s přítomnými proděkany (přítomnost přislíbili Prof. Ing. 

Petr Zuna, CSc. D.Eng.h.c. a Doc. Ing. Jan Vojtek, CSc.)
- prostor pro zástupce podniků (možných zaměstnavatelů, kteří 

můžou nabídnout i prohlídku podniků) 

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 u tov – 736 695 600

tali právě zástupce veřejnosti. „Její 
zájem zatím není takový, jaký jsme 
očekávali. Chtěli bychom, aby přišli 
lidé s návrhy, co by v sociální sféře 
dál chtěli a přednesli své podněty.“

Konference jejíž součástí budou 
i plány na další období, proběhne 
v pátek 1. února od 9 do 12 hodin 
v zasedací místnosti magistrátu ve 
Zborovské ulici. Bližší informace 
jsou na webových stránkách MÚSS 
- www.musscv.cz.                           (lm)

Ilustrační foto: MÚSS
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Statutární město Chomutov pravidelně vydává měsíční kalendář Statutární město Chomutov pravidelně vydává měsíční kalendář 
kulturních, společenských a sportovních akcí na území města. kulturních, společenských a sportovních akcí na území města. Zá-
jemci o propagaci své akce v tomto kalendáři mohou vždy do 15. dne 
v měsíci předat informace o akci na následující měsíc na his-
torické radnici Silvii Škubové (kancelář č. 29) nebo poštou na 

adresu: Statutární město Chomutov – Odbor kancelář primátorky, k rukám 
Silvie Škubové, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, případně elektronicky 
na s.skubova@chomutov–mesto.cz. Podmínkou je uvedení názvu akce 
(stručný popis), datum, hodina a místo konání a také telefonický kontakt 
na organizátory.  

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

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

(Dokončení ze str. 1)
„V rámci expozice České republiky se prezentova-

lo třicet pět subjektů, což je o patnáct víc než loni,“ 
bilancuje jedna ze dvou reprezentantek Chomutova 
Lenka Vaňková, referentka cestovního ruchu z odboru 
kanceláře primátorky. „Kromě většiny krajů a dvanácti 
komerčních subjektů působících v cestovním ruchu 
to bylo deset měst, z toho plná polovina z Ústeckého 
kraje.“ 

Zájem severočeských měst o prezentaci v Nizozemí je 
podle L. Vaňkové celkem pochopitelný. Česká republika 
je pro Nizozemce velmi oblíbenou prázdninovou des-
tinací. „Po projetí Německem, které je pro ně zpravidla 
jen tranzitní zemí, zakotví často hned za hranicemi, 
což je pro náš kraj výhodou.“

Stánek Chomutova byl bohatě vybaven propagačními 
materiály, doplněným dvěma DVD nosiči o Chomutově, 
které běžely na postranních obrazovkách. Tato nová 
forma prezentace se osvědčila, se stejnou pozorností 
se setkal i průvodce městem pro rok 2008. „Lidé, kte-
ří se u našeho stánku zastavovali, se ptali především 
na základní věci: jaké jsou u nás možnosti ubytování, 
především v autokempech, jaké u nás probíhají kultur-
ní akce a jaké můžeme nabídnout zajímavosti. A to vše 
náš průvodce zahrnuje,“ říká L. Vaňková. A o co byl v 
Utrechtu největší zájem? „Kromě historických Chomu-
tovských slavností, které v některých návštěvnících 
vyvolaly řadu otázek, to byla dvě tradiční lákadla, 
Podkrušnohorský zoopark a Kamencové jezero. Le-
tos poprvé jsme v rámci zooparku prezentovali také 
skanzen Stará Ves. Nejvíce pozornosti vzbudila jedna 
z jeho dominant – větrný mlýn. Není divu, Nizozemí 
je zemí větrných mlýnů, a tak se lidé dost ptali na ten 
náš,“ dodala ještě a závěrem celou akci shrnula. „Zájem 
návštěvníků o informace o našem městě ukázal, že 
v ohromně pestré nabídce měl Chomutov co nabídnout 
a rozhodně se tu neztratil.“

O tom, že stojí za to přijet se na náš větrný mlýn, ale 
i na jiné zajímavosti podívat, bude Lenka Vaňková s dal-
šími spolupracovníky přesvědčovat návštěvníky dalších 

Chomutov se v Utrechtu neztratil

V zemi větrných mlýnů vzbudil pozornost i ten chomutov-
ský ve skanzenu zooparku Stará Ves.                     (foto: rs)

veletrhů cestovního ruchu jak u nás, tak v zahraničí. Těmi 
nejbližšími jsou už za měsíc 17. ročník středoevropské-
ho veletrhu Holiday World v Praze a březnový v Berlíně. 
Souběžně s utrechtským veletrhem proběhla v Brně jedna 
z největších akcí v rámci České republiky, mezinárodní ve-
letrh turistických možností v regionech Regiontour 2008. 
Toho se Chomutov účastnil stejně jako v minulých letech 
v rámci expozice Ústeckého kraje.                                     (lm)

Na veletrhu cestovního ruchu Holanďany nejvíc zaujal větrný mlýn

Tvůrčí literární soutěž Vánoce – 
zima 2007 pro žáky základních škol 
a odpovídajících ročníků víceletých 
gymnázií Chomutovska měla svoje 
vánoční doznívání a vyvrcholení 
minulou středu v Základní škole 
v ulici Akademika Heyrovského. 
Právě odtud soutěž vzešla. Jejím 
vyhlašovatelem byla redakční rada 
školního časopisu Felix.

„Jako většina ostatních nápadů, 
i tento vzešel z redakční rady Feli-
xe, vždycky někdo s něčím přijde, 
přidá se další a za chvíli je na světě 
nějaký projekt,“ říká pedagog Josef 
Griml, který mladé novináře vede. 
„Bylo to před Vánocemi, takže šlo 
o aktuální téma.“ 

Felix toho má „na svědomí“ víc, 
v posledních letech například lite-
rární soutěž Děti vyprávějí dětem, 
v níž vzešla pohádková knížka 
a projekty Potomci velkého pohád-
káře k 200. výročí narození Hanse 
Christiana Andersena a Kouzelný 
svět loutek, který školu proměnil 
v areál plný loutek, jež do Chomu-
tova zaslali školáci z nejrůzněj-
ších koutů republiky. Vesměs jde 
o projekty celoroční, jimiž Felix 
oslovuje školy v celé zemi. Tak je 
tomu každý rok, i letos běží celo-
roční projekt, ale právě skončená 
soutěž tyto ambice neměla. „Proto-
že byla zaměřena na krátké časové 
období, rozhodli jsme se oslovit jen 
školy v regionu,“ říká J. Griml. 

Do soutěže se zapojili mladí tvůr-
ci ze základních škol z Chomutova, 
Kadaně, ze Strupčic a žáci z Gymná-
zia a SOŠ v Klášterci nad Ohří. Mladí 
autoři psali nejen povídky, ale i poe-
zii. Přišlo třicet příspěvků, vyhlašo-
vatelé pro závěrečné vyhodnocení 
nominovali k ocenění dvanáct nej-
zajímavějších prací, jejichž autoři 
si vysloužili čestné uznání. Ocenění 

Ohlédnutí za vánocemi v režii Felixe

autoři se sešli v nově rekonstruova-
né cvičné školní kuchyňce, zavoněl 
čaj, připravené bylo občerstvení 
a nadešla také chvíle pro autorské 
čtení, ve kterém někteří autoři svoje 
práce sami přečetli. Předávání čest-
ných uznání a drobných dárků bylo 
potom jen završením příjemného 
středečního odpoledne.         (jg/lm)

DIVADLO

       • 23. 1. ZASNĚŽENÁ ROMANCE.• 23. 1. ZASNĚŽENÁ ROMANCE. Představení v rámci předplatného. Měst-
ské divadlo od 19.00 hodin.

       • 23. 1. HAM, HAM. • 23. 1. HAM, HAM. Pohádka pro MŠ a ZŠ. Velký sál SKKS na Palackého 
ulici od 9.00 hodin.

       • 27. 1. O BÍLÉM HADU.• 27. 1. O BÍLÉM HADU. Pohádka pro děti i jejich rodiče. Kulturní dům 
na Zahradní od 15.00 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADY

       • 23. 1. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU.• 23. 1. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům 
na Zahradní od 17.00 hodin.

KONCERTY

       • 31. 1. RADŮZA.• 31. 1. RADŮZA. Koncert osobité písničkářky, harmonikářky a šanso-
niérky. Městské divadlo od 19.00 hodin. 

VÝSTAVY

       • MICHAL MIKO – NENÁPADNÉ MOMENTY.• MICHAL MIKO – NENÁPADNÉ MOMENTY. Výstava fotografií v galerii 
Lurago potrvá do 31. 1.

       • ZTRACENÝ POKLAD.• ZTRACENÝ POKLAD. Projekt studentek FF UK Praha. Galerie na scho-
dech v SKKS, výstava potrvá do 29. 2. 

       • VÝTVORY DĚTÍ Z MŠ RADOST A DUHOVÝ SVĚT – SNĚHÁNKY.• VÝTVORY DĚTÍ Z MŠ RADOST A DUHOVÝ SVĚT – SNĚHÁNKY. Výstavní 
síň knihovny SKKS, výstava potrvá do 1. 2.

       • DANA FOŘTOVÁ – VANČUROVÁ - BAREVNÉ SNY. • DANA FOŘTOVÁ – VANČUROVÁ - BAREVNÉ SNY. Výstava obrazů v ga-
lerii Lurago. Vernisáž 4. 2. v 17.00 hodin, výstava potrvá do 31. 1.

       • ZDENĚK TRNKA - ELEGANCE NA KOLECH. • ZDENĚK TRNKA - ELEGANCE NA KOLECH. Fotografie na téma dopravy 
a motorismu ve výstavní síni knihovny SKKS. Vernisáž 5. 2. v 16.00 
hodin, výstava potrvá do 27. 2.

KINA

            25. 1.  ZLATÝ KOMPAS – fantasy, USA
           26. 1.  RESIDENT EVIL: ZÁNIK – akční sci-fi film, USA
   1.  –    2. 2.  PAN VČELKA – animovaný rodinný film, USA.

V Domě dětí a mládeže v Jirásko-
vě ulici se konala tradiční soutěž 
v hula hop - kroužení obručí okolo 
těla. Letos se soutěž odehrávala jen 
mezi děvčaty, chlapec nepřišel ani 
jeden. Suverénní vítězkou se stala 
obhájkyně loňského prvenství Tere-
za Fulierová, která obruč udržela ve 
vzduchu plné dvě hodiny, čímž také 
překonala svůj osobní rekord. Na 
druhém místě skončila Jana Bláhová 
a na třetím Karolína Titlová, všech-
ny jsou žákyněmi 7. třídy Základní 
školy v ulici Akademika Heyrov-
ského. Kategorii mladších závodnic 
vyhrála Kateřina Fulierová, sestra 
absolutní vítězky, před Adélou No-
votnou.                                            (mer)

23.  –  25. 1.  RESIDENT EVIL: ZÁNIK – akční sci-fi film, USA. Ve čtvrtek 24. 1. 
začátek v 19.30 hodin.

            24. 1.  Filmový cyklus (nejen) pro středoškoláky: BRATŘI - psychologic-
ké drama, Dánsko. Začátek v 17.00 hodin.

26.  –  27. 1.  ZLATÝ KOMPAS – fantasy, USA
           28. 1.  NEZNÁMÁ – drama, Itálie
29.  – 30. 1.  POKOJ 1408 – horor, thriller, USA
            31. 1.  Projekt 100: NOVÝ SVĚT – artfilm, USA
   1.  –    3. 2.  GYMPL – komedie, ČR
   4.  –    5. 2. P.S. MILUJI TĚ – romantická komedie, USA
              6. 2. EDITH PIAF – drama, Francie

Jedním z mladých tvůrců, kteří 
si vyzkoušeli autorské čtení, byla 
i klášterecká Marcela Coufalová.

Na Gymnáziu a SOŠ v Klášterci nad Ohří soutěž oslovila nejvíc mladých 
literárních tvůrců a tak nebylo divu, že mezi oceněnými byla nejpočetnější 
skupina kláštereckých gymnazistů, kteří měli se svojí učitelkou Drahuší Uz-
sakovou důvody k úsměvům.

Městské divadlo přinese ve druhé 
polovině této sezony sedm diva-
delních představení. Při přípravě 
kulturní nabídky sáhla Správa 
kulturních zařízení do osvědčené 
„škatulky“ komedií. 

Hned ta první ovšem z takto 
zjednodušeného zařazení poněkud 
vybočuje. Muzikál klasika swingu 
Glenna Millera Zasněžená romance 
v sobě kombinuje skvělou muziku, 
která posluchače zavede do zlaté 
éry této hudby ve 40. letech minulé-
ho století, s prvky černého divadla. 
Režie i hlavní role se ujal principál 
pražského divadla Skelet Pavel Tráv-
níček, dále účinkují mimo jiné Jaro-
slava Obermaierová, Marcel Vašinka, 
Jan Přeučil a Martina Hudečková. 
Představení se koná právě dnes. 

11. února tu bude Láska. Tato bri-
lantní americká komedie s přívlast-
kem „hořká“ o kuriozním milostném 
trojúhelníku od své premiéry v roce 
1963 nikdy nezmizela z divadelních 
jevišť. V příběhu životního ztros-
kotance a jeho zdánlivě úspěšného 
spolužáka, mezi něž vstoupí žena, 
manželka jednoho z nich, excelují 
Ivana Chýlková, Karel Heřmánek 
a Zdeněk Žák.

Poslední březnový den zavede 
diváky do minulosti další divadelní 
představení. Titul Hříšní lidé města 
pražského je jistě každému známý, 
zbývá jen dodat, že v tomto případě 
jde o divadelní podobu kasařské 
romance Pěnička a Paraplíčko, kte-
rou příběhu vtiskl režisér známého 
seriálu Jiří Sequens. Zazní i známé 
písně z prostředí pražské galérky. 
V hlavních rolích se představí Vla-
dimír Kratina, Rudolf jelínek, Petr 
Oliva, Martin Zahálka a další. 

Pánská jízda se na scéně měst-
ského divadla odehraje 8. dubna. 

Hořká, černá, něžná, ale 
také další typy komedií

Její protagonisté z Divadla Bolka 
Polívky a brněnského Divadelního 
spolku Frída, mezi nimiž dominuje 
Jiří Pecha, předvedou, co se stane, 
když do venkovského ochotnického 
divadla přijde mladý avantgardní 
režisér s úmyslem nastudovat Če-
chovovy Tři sestry. 

Oč půjde v další komedii, která je 
na programu 24. dubna, napovídá 
už její název. Líbánky aneb Láska 
ať jde k čertu! je příběhem bývalých 
manželů, kteří se po letech setkají. 
Jednoduchá zápletka vycházející ze 
rčení „Stará láska nerezaví“ nabízí 
barvité představení s  excelentními 
hereckými výkony – zkrátka inteli-
gentní zábavu. S Jiřím Langmajerem 
účinkují (v alternacích) Ivana Jirešo-
vá a Klára Issová, Martina Válková 
a Jitka Čvančarová, Jan Teplý a Kryš-
tof Rimský. 

Propojením světa duchů s realitou 
otvírá komedie Duchu, jsi přítomen? 
v režii Tomáše Juřičky prostor inte-
ligentnímu humoru. Hlavní role 
úspěšného spisovatele, který zemře 
a musí se vyrovnat s nástrahami 
záhrobí, je příležitostí pro Vladi-
míra Čecha. Z dalších účinkujících 
je nejznámější Michaela Kuklová. 
Duchové budou po chomutovském 
jevišti rejdit 20. května.

Chomutovskou divadelní sezonu 
uzavře 3. června něžná komedie 
z divadelního prostředí Zkroť mě, 
miláčku. Valérie Zawadská a Zdena 
Herfortová a spolu s nimi Ivan Vy-
skočil a Braňo Polák odkryjí tu část 
hereckého řemesla, jež zůstává di-
vákovi skryta: intriky a vášeň, lásku 
i krocení, tajemství i emoce…

Divadelní představení začínají 
všechna v 19 hodin. Jsou určena ne-
jen předplatitelům, lístky na každé 
z nich jsou také volně v prodeji.  (lm)

Knihovnický pisálekKnihovnický pisálek
- při dětském oddělení knihovny 

SKKS Chomutov zahájil činnost Li-
terární klub pro děti a mládež od 
9 do 18 let

- klub zve ke spolupráci chlapce 
a děvčata, kteří se ve volném čase 
věnují psaní různých literárních 
útvarů – básniček, pohádek, sci-fi, 
fantasy, povídek…

- co je třeba: nadšení ze psaní, 
čas jednou za dva měsíce, zvědavé 
otázky, ochota naslouchat radám

- s čím můžete počítat: jednou 
za dva měsíce odpolední schůzky, 
předčítání napsaných prací, setká-
ní s píšícími spisovateli, novináři, 
češtináři                                             (r)

Divadelní nabídka Správy kulturních zařízení
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VE Ř EJ NÁ NABÍ DKA
ze dne 23 . 1 .  2008

BYTY NA SVÉPOMOC – oprava bytu na vlastní náklady
Domovní správa QAR K – ul . Na Bělidle

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

G rég rova 37 73/ 5 1 + 2 14 91 0, – Kč  230 50 0, – Kč

Proh l íd ky nab ízených by tů u možn í uvedená domovn í s práva .

By tem ve veřej né nab ídce se rozu m í by t ,  na kter ý nebyla pro nezájem uzavřena s m louva o nájem by tu ve veřej ném v ýběrovém 
ř ízen í .

By t bude pronajat  p r vn í m u zá jemc i , kter ý p řed uzavřen í m s m louv y o s m louvě b udoucí s loží částku , rovna j íc í se v y vo lávac í 
ceně,  uvedené ve zveřej něné nab ídce a s p l ň u je kr itér ia p latná pro účast ve veřej ném v ýběrovém ř ízen í .

Čí s lo účtu – 21 03480237/ 01 00
Va ria b i l n í sym bo l – rod né č í s lo
I nformace : p. E l i sová – tel .  474 637 263

BytyByty
• Prodám dr. byt 1+1 v centru CV. Prodám dr. byt 1+1 v centru CV. 

Cena 300 000 Kč. Tel. 728 725 539.
• Pronajmu nadstandardní byt Pronajmu nadstandardní byt 

2+1 2+1 v řadovém obyt. domě v Lidické 
ul. u Luny. Po kompl. rekonstrukci 
(nová koupelna, kuchyň, plovoucí 
podlahy). Dlouhodobý pronájem, 
podmínka – nekuřák a bez zvířat. 
Nájemné včetně inkasa a kab. tel. 
8 000 Kč. Vratná kauce 20 000 Kč. 
Tel. 606 638 215. 

• Pronajmu byt 1+1 a 2+1 v CVPronajmu byt 1+1 a 2+1 v CV, 
dlouhodobě, v klidné atraktivní 
čtvrti města. Tel. 606 923 620.

• Pronajmu byt 3+1 v Horní Vsi Pronajmu byt 3+1 v Horní Vsi 
– Jitřenka, 7. podlaží, 6 500 Kč 
+ energie, kauce. Tel. 603 763 471.

• Pronajmu byt 1+1 v ChomutověPronajmu byt 1+1 v Chomutově 
v blízkosti centra. Měsíční nájem 
3 000 Kč + služby spojené s užívá-
ním bytu (cca 3 000 Kč). E-mail: zfi-
nit@email.cz. Tel. 777 759 971.

• Pronajmu zařízenou garsonkuPronajmu zařízenou garsonku 
v CV poblíž nemocnice, klidná lo-
kalita – dlouhodobě. Nájem 2 500 
Kč + energie, tříměsíční kauce. Tel. 
607 100 783.

ProdejProdej
• Prodám Daewoo Nexia,Prodám Daewoo Nexia, r. v. 

1997, 1,5 l, bílý, dobrý stav, sporťák. 
Cena 28 000 Kč. Tel. 607 229 153. 

• Prodám Fiat Cinquecento,Prodám Fiat Cinquecento, r. v. 
1994, bílý, hezký, dobrý stav. Cena 
25 000 Kč. Tel. 607 229 153.

Na magistrátu zprovozněn CZECHPOINT Na magistrátu zprovozněn CZECHPOINT 
aneb Úřad na cestě k lidemaneb Úřad na cestě k lidem

Od ledna 2008 jsou na Magistrátu města Chomutova v provozu praco-
viště nazvaná CZECHPOINT, kde mohou občané získat na počkánímohou občané získat na počkání ověře-
né výpisy z následujících registrů:

 •       Výpis z katastru nemovitostí (KN)Výpis z katastru nemovitostí (KN)
 •       Výpis z obchodního rejstříku (OR)Výpis z obchodního rejstříku (OR)
 •       Výpis ze živnostenského rejstříku (ŽR)Výpis ze živnostenského rejstříku (ŽR)
 •       Výpis z rejstříku trestů (RT)Výpis z rejstříku trestů (RT)

Všechny uvedené výpisy jsou opatřeny úřední ověřovací doložkou 
a lze s nimi nakládat jako s veřejnými listinami.

Ověřené výstupy obdrží občané na požádání na pracovištích informač-
ního servisu v přízemí budov Zborovská 4602 a Husovo náměstí 104.

Výpisy z rejstříku trestů jsou občanům přednostně vydávány v budově Výpisy z rejstříku trestů jsou občanům přednostně vydávány v budově 
MMCH Husovo náměstí 104, naproti restauraci Hradčany.MMCH Husovo náměstí 104, naproti restauraci Hradčany.

Za vydání ověřených výpisů jsou vybírány správní poplatky ve výši:
 • výpis z KN, OR, ŽR – 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou 

další.
 • Výpis z RT – 50 Kč za celý výpis

Další informace o této službě najdou občané na internetových strán-
kách – www.czechpoint.cz.

• Prodám minibike 50 cross.Prodám minibike 50 cross. Cena 
5 500 Kč. Tel. 607 229 153.

• Prodám Opel Omega Combi Prodám Opel Omega Combi 
TD, 2,5 l, r. v. 1996, TK 2/09, tmavě 
modrá, cena 30 000 Kč. Tel. 607 229 
153. 

• Prodám čtyřkolku Loncin, Prodám čtyřkolku Loncin, r. v. 
2006, nejetá (400 km), se SPZ, cena 
28 000 Kč. Tel. 607 229 153.

• Prodám hnědou skříňku, Prodám hnědou skříňku, vhod-
nou na chatu nebo do dětského po-
koje. Rozměry 135x115x40 cm. Cena 
150 Kč. Tel. 774 150 661.

• Prodám skříňkový šicí stroj Prodám skříňkový šicí stroj 
Lucznik, nový kabel, pedál a je se-
řízen. Rozměry 90x75x45 cm. Cena 
dohodou. Tel. 774 150 661.

• Prodám lednici 350 l,Prodám lednici 350 l, dva kom-
presory, nebo vyměním za menší. Ne-
využitá, jsem sám. Tel. 721 388 297.

• Prodám černé vysoké kozačkyProdám černé vysoké kozačky, 
vel. 41, pohodlné, šir. podpatek, mo-
derní, zip, jako nové. Cena 290 Kč. 
Tel. 728 551 819.

RůznéRůzné
• Důchodce hledá brigáduDůchodce hledá brigádu – hlí-

dání a ostraha v Chomutově a okolí, 
vlastním zbrojní průkaz. Tel. 604 
183 446. 

• Důchodce hledá práciDůchodce hledá práci nočního 
strážného – vrátného. Nejlépe dvanác-
tihodinové směny. Tel. 721 388 397.

• Pronajmu chatu na Svahové.Pronajmu chatu na Svahové. Tý-
denní i víkendové pobyty. Kapacita 
až 10 osob. Tel. 737 063 832.

Oznámení Magistrátu města Oznámení Magistrátu města 
Chomutov k zákonné výměně ři-Chomutov k zákonné výměně ři-
dičských průkazů:dičských průkazů:

Občané – řidiči, kteří již nehod-
lají řídit motorová vozidla, mohou 
zaslat svůj řidičský průkaz spolu 
s vyplněným dokladem „Oznámení 
vzdání se práva na držení ŘO“ na 
adresu magistrátu. S tímto úkonem 
nejsou spojeny žádné sankce ani 
poplatky. Vzor oznámení nalezne-
te na webových stránkách města: 
www.chomutov-mesto.cz (Formu-
láře a návody; Odbor dopravních a 
správních činností)                       (r).

(Dokončení ze str. 2)
Z jatek vytéká kal a odpadky do 

Chomutovky, v létě je tam velký 
zápach a nebezpečí nemocí, proto 
nařízeno aby tam byla postavena 
čisticí stanice. Totéž je u nemoc-
nice. Národní výbor sice nařizuje 
občanům sypání chodníků, ale k bu-
dově místního národního výboru, tj. 
k radnici, cesta posypána nikdy 
není. Je zapotřebí v dnech výplaty 
zakázat čepování alkoholických ná-
pojů v blízkosti závodů.

20. ledna. Mimořádně zasedala 
rada místního národního výboru 
a měla na pořadu projednání reviz-
ní zprávy finančního odboru, zákaz 
chovu drobného hospodářského 
zvířectva v některých částech měs-
ta, bytový pořadník a organizační. 
K zákazu chování drobných zvířat 
byla rozprava, v níž bylo uvažováno 
jaký bude odpor občanů k tomuto 
nařízení a jak uvádí soudruh Polá-
šek nepopulární, poněvadž občané 

Zákaz prodeje alkoholu o výplatách? …hokejisté šmelili s hodinkami… koupelny slouží jako márnice

Listování kronikou města – leden 1958
budou poukazovat na nečistotu 
v okolí cikánských bytů, řeznictví 
a prodejen zeleniny. Naproti tomu 
soudruh Olišar za zemědělské 
družstvo poukazuje na škody, které 
držitelé drobných domácích zvířat 
dělají družstvu. Soudruh Bulina 
žádá urychlené vydání vyhlášky 
bez ohledu co na to budou říkat 
občané a soudruh Voňavka upozor-
ňuje, že ku zveřejnění vyhlášky je 
nutný souhlas prokurátora. Rada 
pak vydání vyhlášky schválila s vý-
jimkou držitelů zahrádek, kteří plní 
dodávky vajec.

31. ledna. V Chomutově zasedli 
před Lidovým soudem na lavici 
obžalovaných tři příslušníci hokejo-
vého oddílu Baník Chomutov Josef 
Musil, Ladislav Kolář a Karel Knotek. 
Při zájezdu do Švýcarska navázali 
spojení s různými živly, mezi nimiž 
byl i mezinárodní rozhodčí Müller. 
Od nich kupovali hodinky, které 
u nás prodávali a obohacovali se. 
Lidový soud v Chomutově odsoudil 
placeného funkcionáře Baníka Cho-
mutov Josefa Musila k třem letům 
vězení a k pokutě patnáct tisíc 
korun, hokejisty Karla Knotka ku 
čtrnácti měsícům podmínečně na 
tři roky a k pokutě deset tisíc korun 
a Ladislava Koláře ku dvanácti měsí-
cům vězení podmínečně na tři roky 
a k pokutě pět tisíc korun.

Obchod, stavebnictví, zemědělství.Obchod, stavebnictví, zemědělství.
9. ledna. Vydána vyhláška o záka-

zu a omezení chovu drobných do-
mácích zvířat v některých částech 
Chomutova a to ve středu města 
a v nových sídlištích úplně, v ostat-
ních částech omezeně, poněvadž 
jsou četné stížnosti na zápach od 
slepic, husí a králíků a možnost roz-
šíření nakažlivých nemocí.

28. ledna. Uliční výbor číslo 
3 v Chomutově svolal schůzi občanů 
své čtvrti. Je to Kadaňská a přilehlé 
ulice. Na této schůzi měl ředitel 
Pramene soudruh Husák odpovídat 
na četné stížnosti týkající se hlavně 
distribuce zboží. Občané si stěžo-
vali. Za poslední rok nastěhovalo 
se na Kadaňskou ulici do nově 
vystavených domů přes sto rodin. 
V důsledku toho jsou dosavadní 
prodejny stále obklopeny frontami 
kupujících, ztrácí se mnoho draho-

cenného času. Proč se nezvyšuje 
stav prodavaček? Prodejny jsou 
malé, tmavé, v prodejně číslo 28 už 
dlouho chybí sklo v okně, které ciká-
ni vytloukli, tak tam musí být staže-
na roleta, svítí se petrolejkou. Zboží, 
kterého je ve středu města dostatek, 
zde na okrajové čtvrti chybí. Chléb 
je špatný, nezáživný, nedostatečně 
propracovaný a špatně pečený. 

Pak odpovídal soudruh Husák, 
který se na schůzi dostavil později. 
Říká. Ano, uznávám oprávněnost vý-
tek, ale Pramen nemůže za to, že se 
v poslední době tak rapidně zvýšila 
koupěchtivost občanů v Chomutově. 
Pramen dostává zboží podle plánu 
vypracovaného již v minulém roce, 
Pramen by si opatřil dostatek zboží, 
ale nesmí. Nové prodejny budou 
zřízeny do dvou let, ale jsou naplá-
novány tak malé, že se není na co 
těšit. Chléb je špatný, ale Pramen 
nesmí nic dělat aby byl lepší, nemů-
že jej nechat péci u soukromníků. 
Zvýšit počet prodavačů nesmí, tak 
lidé co na nás chcete? končí sou-
druh Husák. 

Po jeho zdůvodnění proč tu není 
a nebude tak brzo pořádek, napsá-
na resoluce v níž se praví. Takovou 
obhajobu vedoucích různých ná-
rodních výborů jsme slyšeli i jinde 
a jsme přesvědčeni, že kdyby se 
takhle obhajoval nějaký tak zvaný 
„nestraník“ dopadlo by to s ním 
všelijak.

Školství, kultura, zdravotnictví.Školství, kultura, zdravotnictví.
15. ledna. Zaměstnanci státní 

banky si podali stížnost na vyba-
vení okresní nemocnice po stránce 
hygienické. Roznáška jídla se děje 
v otevřených nádobách, takže pa-
cienti dostávají studená jídla, musí 
mít vlastní příbory a ty není kde 
umýt. Čistota na záchodech a kou-
pelnách které slouží též jako márni-
ce je nedostatečná.

Uliční výbor číslo 12 si zase 
stěžuje na dlouhou čekací dobu 
v poliklinice, kde v některém obvo-
du je mnoho lidí a lékař jiného ob-
vodu nemá ani pacienta. Na to jim 
zase odpovídají z uličního výboru 
číslo 5 že mají určeného lékaře ku 
kterému nikdo nemá důvěru, taky 
k němu nikdo nejde, ale vybrat si 
lékaře nemůže.                                   (r) 
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Poskytování bytů dle varianty C
D ne 26. 2 . 2008 v 1 5 .00 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 op ravu na vlastn í náklady.

BYTY NA SVÉPOMOC – oprava bytu na vlastní náklady
Domovn í správa QAR K – ul . N a Bělidle

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

K . Světlé 379 9/1 0 +1 1 0 1 0 0, – Kč 130 1 0 0, – Kč

K . Světlé 379 9/ 3 0 +1 1 0 1 0 0, – Kč 124 40 0, – Kč

Leg ionářská 3878/ 6 1 + 2 1 5 370,– Kč 148 40 0, – Kč

Žižkovo nám . 36 64/1 1 +1 11 2 1 0, – Kč 1 81 0 0 0, – Kč

Palackého 39 62/ 20 1 +1 11 040, – Kč 133 50 0, – Kč

Palackého 4089/ 5 1 + 2 27 1 6 0, – Kč 85 50 0, – Kč

Palackého 3949/ 9 1 + 3 22 230, – Kč 136 0 0 0, – Kč

Palackého 4445/ 9 1 + 3 24 620,– Kč 111 000,– Kč

K . B u riana 359 9/4 1 + 2 14 970, – Kč 263 0 0 0, – Kč

Domovn í správa DOSPRA – ul . Březenecká

Kamen ný Vrch 5270/ 3 1 + 3 2 1 970, – Kč 1 01 76 0, – Kč

Proh l íd ky nab ízených by tů u možn í uvedené domovn í s práv y.

Reg istrace zájemců o by t na svépomoc se koná d ne 26. 2 . 2008 v době od 1 3 .00 do 14 . 45 hod .  v kancelář i  OS M M , 
2 . patro, č .  dv. 233 .

Zá jemc i o z í s ká n í by tu formou veřej ného v ýběrového řízen í j sou povi n n i ,  ved l e povi n ností uvedenýc h v č l .  6 „ Pravi del 
p ro při dělová n í by tu v ma jetku města C hom utova“, při reg i strac i před ložit p latný obča n s ký p rů kaz a potvrzen í peněžn í -
ho ú stavu o za p lacen í d ražeb n í j i stoty ve v ýš i 1 0 % v y vo lávac í ceny by tu .

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 bol – 22222602 ; s pecif ický sym bol – rod né čís lo.

Prodáváme stavební parcely v lokalitě “Filipovy rybníky” v Chomutově.
Jedná se o plochy od 450 m2 do 1 080 m2. 

Klidná lokalita – škola, školka 1000 m. Hypermarket Globus vzdálen 1 300 m.
Kontakt tel.: 739 358 061, adaz@adaz.cz
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Chomutovské noviny

Tak takovýhle rozruch chomutov-
ský hokej už léta nezažil. Devět kol 
před koncem základní části první 
ligy nečekaně došlo k nevídané tre-
nérské rošádě. Z Chomutova odešel 
Vladimír Kýhos, kterého u A muž-
stva nahradil kouč Kadaně Martin 
Pešout, a na lavičku sousedního klu-
bu usedl trenér juniorů HC Klášterec 
nad Ohří Milan Kašpárek.

Hlavní postavou kauzy je ovšem 
jednapadesátiletý Vladimír Kýhos. 
Mužstvo KLH trénoval s dvěma 
přestávkami od roku 1997, kdy klub 
odkoupil práva na ligu od Ústí n. L. 
Pod jeho vedením mužstvo patřilo 
ke špičce soutěže, dvakrát přímo 
bojovalo o extraligu, předvádělo 
atraktivní útočný hokej. Kýhos se 
právem těšil přízni fanoušků. O to 
hořčí chuť v nich zanechal Kýhosův 
náhlý odchod z Chomutova. Kouč se 
totiž nechal zlanařit Kometou Brno! 
Vážný konkurent v boji o postup 
mu nabídl nejen víc peněz, ale i del-
ší smlouvu, kromě letošní sezony 
ještě na další dvě a opci. Po zápase 
s Mostem (4:2) Kýhos na nabídku 
kývl. Svůj dosavadní klub tím v kri-
tickou dobu dostal do nesnází.

„Uškodilo nám to, protože se to 
stalo těsně před play off. Ale ze 
střednědobého až dlouhodobého 
hlediska je to dobře,“ hodnotil 
s odstupem několika dní generální 
manažer klubu Milan Vacke. „Žádný 
trenér nemůže být u jednoho muž-
stva deset let. Snad jedině Ferguson 
u Manchesteru, ale to nelze srovná-
vat. Nejsem zastáncem pravidla, že 
tři roky a dost. Klidně pět let, ale 

Vladimír Kýhos odešel do Brna, vedení KLH Chomutov pro nového kouče obratem sáhlo do Kadaně

Přes nečekanou výměnu trenérů se postupový cíl nemění

musí být schopen týmu stále dávat 
nové podněty.“ A protože podle 
vedení Kýhos už tuhle podmínku 
neplnil, pomalu si do zálohy při-
pravovalo jeho nástupce. Našlo ho 
v Martinu Pešoutovi, úspěšném mlá-
dežnickém trenérovi a naposledy 
kormidelníkovi prvoligové Kadaně. 
Jeho přesun do Chomutova byl do-
hodnut takřka okamžitě. „S Kadaní 
dlouhodobě spolupracujeme, výraz-

ně jí finančně pomáháme. Proto bylo 
jednání otázkou čtvrthodiny. Ale na 
druhou stranu posíláme do konce 
sezony dobrou náhradu v podobě 
trenéra Milana Kašpárka,“ vysvětlil 
mechanismus výměny generální ma-
nažer Vacke. A čím si ho nový muž 
na chomutovské střídačce získal? 
„Známe se dvanáct, možná třináct 
let a máme na hokej dost podobné 
názory. Patří k progresivním trené-

rům, jako jsou Jandač, Kalous nebo 
Hynek. Tedy k takovým, kteří sice 
nikdy nebyli excelentními hokejisty, 
ale zato mají moderní myšlení i me-
tody práce.“

Martin Pešout si udělal jméno 
v mládežnickém hokeji. Dvakrát zís-
kal mistrovský titul s dorostem Sla-
vie Praha, vesměs úspěšně koučoval 
reprezentační výběry hráčů do 16, 
17 a 18 let. Mezi dospělými ovšem 
ještě ostruhy nezískal, z pozice hlav-
ního trenéra vedl právě jen ve třech 
zápasech Kadaň, k níž se přesunul o 
vánoční přestávce. V Chomutově ho 
tedy nečeká lehký úkol. Zorientovat 
se v novém prostředí mu pomáhá 
nový asistent, trenér dorostenců 
Miroslav Buchal. Dosavadní asistent 
u A mužstva Vladimír Petrovka 
následoval Vladimíra Kýhose do Ko-
mety Brno. Celá transakce ovšem ne-
proběhla tak jednoduše, její součástí 
je i finanční a hráčská kompenzace 
za uvolnění trenéra. Kromě nezane-
dbatelné částky chomutovský klub 
získal i práva na vynikajícího střel-
ce Davida Appela, který má ovšem 
také nálepku problémového hráče. 
V současné době hraje v Berouně, 
kde zůstane až do konce sezony. 

Nový trenérský tandem Pešout 
- Buchal převzal mužstvo KLH 
Chomutov před těžkým zápasem 
v Hradci Králové a premiéra to byla 
neslavná, Chomutov prohrál 2:6. 
Přes trenérskou výměnu i nelicho-
tivou novoroční bilanci se na cílech 
nic nemění. „Stále platí útok na ext-
raligu. Postoupit chceme do tří let,“ 
zopakoval Milan Vacke.                (sk) 

V Městské sportovní hale v Cho-
mutově proběhl už 9. ročník Me-
moriálu Jaroslava Svobody, jehož 
pořadatelem byla Chomutovská liga 
malého fotbalu. O pohár tentokrát 
přijelo bojovat dvanáct mužstev, 
včetně obhájce loňského prvenství 
MTL.

Účastníci byli rozlosováni do čtyř 
základních skupin po třech muž-
stvech a hned po odehrání této fáze 
turnaje se s ním rozloučily celky 
Torpédo-Borec, V.S.V. Welfast, Gene-
rali 2007 i vítěz druhého ročníku, 
mužstvo Elmontis. V prvním čtvrt-
finále na sebe narazila mužstva L.A. 
Interiér a MTL. Interiér dlouho vedl 
po brance Vaňkáta, ale v poslední 
minutě se MTL podařilo gólem Jiří-
ho Kvítka vyrovnat a po následném 
penaltovém rozstřelu i postoupit do 
semifinále. Druhé čtvrtfinále mezi 
VČSA Ervěnice a ABC rozhodl v zá-
věru jediným gólem Radek Kučera 
a posunul tak ABC do semifinále. Ve 
třetím semifinále bylo jasně lepším 
mužstvem LoKo, které bylo posíleno 
o hráče Ecoinvestu Praha, účastníka 
první futsalové ligy ČR. Zdeněk Slá-
ma, Petr Pleyer a Jiří Novotný jsou 
reprezentanty ČR ve futsalu a jejich 

Reprezentanti pomohli týmu LoKo do finále, ale vítězem je ABC
Chomutovská liga malého fotbalu uspořádala ve sportovní hale devátý ročník Memoriálu Jaroslava Svobody

přítomnost byla oživením celého 
turnaje. Ve čtvrtém čtvrtfinále si 
poradil Relax s Kebekem a postoupil 
také do semifinále turnaje.

V prvním semifinále se utkali 
účastníci loňského finále. ABC dlou-
ho vedlo gólem Nádeníka, ale MTL 
vyrovnalo opět brankou Kvítka. 
V penaltovém rozstřelu byli přes-
nější střelci ABC a po roce postou-
pili znovu do boje o prvenství. Ve 
druhém semifinále se sice Relax 
dlouho držel, ale ve druhé půli si 
LoKo zajistilo bezpečný postup do 
finále. O třetí místo se zahrávaly 
jen pokutové kopy a opět se v nich 
dařilo MTL, které tak obsadilo třetí 
místo, zatímco Relax čtvrté. Finále, 
ve kterém se utkala mužstva ABC 
a LoKo, přineslo výbornou futsa-
lovou podívanou. ABC se dostalo 
po brance Vaňka do vedení, ale do 
konce prvního poločasu se podařilo 
LoKo vyrovnat brankou Novotného. 
Ve druhém poločase vstřelil vítězný 
gól Radek Kučera, a tak se o obě finá-
lové trefy ABC postaraly chomutov-
ské futsalové legendy. LoKo v čele 
s reprezentanty v závěru zápasu 
vyvinulo veliký tlak, ale ABC těsný 
náskok ubránilo a stalo se vítězem 

9. ročníku Memoriálu Jaroslava 
Svobody. 

Ceny nejlepším mužstvům i jed-
notlivcům předal otec Jaroslava 
Svobody a tím byl celý turnaj, ve kte-
rém bylo k vidění mnoho kvalitních 
a zajímavých zápasů, ukončen. 

Nejlepším střelcem se stal autor 
sedmi branek Tomáš Vávra z LoKo, 
nejlepším brankářem byl vyhlášen 
Igor Sabadoš z Relaxu a nejlepším 
hráčem Petr Pleyer z LoKo. Celý 
turnaj organizačně vedli Jiří Kupec, 
Miroslav Šrůma a Martin Jackl a řídi-
li jej rozhodčí Jaromír Novotný, Petr 
Špicar a Jiří Pištělka. Zápasy komen-
toval Ladislav Drobný mladší a zdra-
votní dozor držel Josef Oubrecht. 
Všem patří velké poděkování, stejně 
jako sponzorům turnaje.

Zápasy ve skupinách:Zápasy ve skupinách: L.A. Interiér 
- Torpédo-Borec 4:0 (branky: Mašl 
2, Vaňkát, K. Šabík), V.S.V. Welfast 
- VČSA Ervěnice 1:6 (branky: Ro-
man - Pavlásek 3, Národa, Kejzlar, 
Bednář), 1. FC Kundratice - Torpédo-
-Borec 6:4 (branky: Myšička 2, Niš 2, 
Nobst, Neugebauer - Khanh 2, Kuba, 
Recman), Kebek - VČSA Ervěnice 
0:1 (branka: Kejzlar), 1. FC Kund-

ratice - L.A. Interiér 0:4 (branky: 
K. Šabík, J. Šabík, Vaňkát, Mašl), 
Kebek - V.S.V. Welfast 2:1 (branky: 
Rákoš, Maljuk - Vild), Elmontis - LoKo 
0:5 (branky: Vávra 4, Novotný), Relax 
- Generali 2007 3:0 (branky: Černý, 
Hudák, J. Zahrádka), MTL - LoKo 1:2 
(branky: J. Kvítek - V. Kubík, Tichý), 
ABC - Generali 2007 2:0 (branky: 
Nádeník, Kučera), MTL - Elmontis 
3:0 (branky: Goth, Kovács, J. Kvítek), 
ABC - Relax 4:5 (branky: Národa 2, 
Gregor, Hořínek - Šlajchrt 2, Hudák, 
David, Vokatý).

Čtvrtfinále:Čtvrtfinále: L. A. Interiér - MTL 
1:1, na penalty 0 : 2 (branky: Vaňkát 
- J. Kvítek), VČSA Ervěnice - ABC 0:1 
(branka: Kučera), LoKo - 1. FC Kund-
ratice 8:2 (branky: Vávra 2, Novotný 
2, Sláma 2, De Stefanis, Tichý - My-
šička, Neugebauer), Relax - Kebek 
4:1 (branky: Heiland 2, Fessl , Šlaj-
chrt - Dvořák).

Semifinále:Semifinále: MTL - ABC 1:1, na 
penalty 2 : 3 (branky: J. Kvítek - 
Nádeník), LoKo - Relax 3:0 (Sláma 
2, Vávra).

O 3. místo:O 3. místo: Relax - MTL na penalty 
3 : 4.

Finále:Finále: ABC - LoKo 2:1 (branky: 
Vaněk, Kučera - Novotný).         (kup)

Sedmnáct saní se podařilo zapojit 
a rozhýbat členům Jezdeckého klu-
bu Podkrušnohorského zooparku. 
Tradiční „vláček“ měl letos oproti 
rekordnímu pokusu o deset „va-
gónků“ méně, zúčastněné děti si 
přesto jízdu v zápřahu za shirskými 
kobylami Komtesou a Georginou 
náramně užily. Pokusu na louce ve 
skanzenu Stará Ves nepřálo počasí, 
kromě menšího množství sněhu se 
na nižší účasti podepsala zejména 
mlha. „Pokud se do konce zimy pod-
mínky zlepší, jsme připraveni akci 
zopakovat,“ říká hlavní organizátor 
Roman Pislcejk. O vytvoření rekordu 
v počtu dětských saní zapřažených 
za koně se jezdecký klub pokouší 
každoročně s výjimkou nepříznivé 
loňské zimy.                                     (sk) 

Rekord nepadl, zato 
legrace bylo dost

V Městském divadle v Chomuto-
vě byla včera zodpovězena otázka, 
kdože je Nejúspěšnějším spor-
tovcem Chomutovska roku 2007. 
Dramatické bylo nejen vyhlašování, 
neboť absolutní vítěz byl prozrazen 
až v jeho závěru, ale i samotná an-
keta, protože sportovním králem se 
rozdílem jediného bodu stal softba-
lista Jan Přibyl!

Chomutovský deník vyhlásil 
a zorganizoval anketu již potřinácté 
O nejlepším sportovci nerozhodují 
branky, body nebo vteřiny, ale mí-
nění veřejnosti, novinářů, funkcio-
nářů Chomutovské sportovní unie 
a šéfů sportovních klubů. Konkrétní 
pořadí vzniklo součtem hlasů těchto 
čtyř hodnotících skupin, což zaruču-
je maximální možnou míru objekti-
vity ankety, v níž se jinak poměřuje 
nepoměřitelné.

Výsledky žádné velké překvape-
ní nepřinesly. Vítěz předchozího 
ročníku, thajboxer Jiří Žák kvůli 
zranění z elitní desítky zmizel tak 
rychle, jak se v ní loni objevil. Na-
opak na medailovou příčku poprvé 
dosáhl kadaňský pozemní hokejista 

Sportovcům na Chomutovsku vládnou softbalisté

Štěpán Bernátek, nejlepší střelec mi-
strovství světa. Jinak pořadí hlavní 
kategorie do značné míry kopíruje 
loňské výsledky. Zápasník Vojtěch 
Kukla je opět pátý, hokejista Ladi-
slav Boušek znovu čtvrtý. Softba-
listé Lubomír Vrbenský a Jan Přibyl 

se o příčku posunuli na absolutní 
vrchol.

Výsledky jednotlivých kategorií Výsledky jednotlivých kategorií 
- jednotlivci dospělí:- jednotlivci dospělí: 1. Jan Přibyl, 
2. Lubomír Vrbenský (oba SC 80 Bea-
vers Chomutov, softbal), 3. Štěpán 
Bernátek (HC Kadaň, pozemní hokej), 
4. Ladislav Boušek (KLH Chomutov, 
lední hokej), 5. Vojtěch Kukla (ASK 
VALZAP Chomutov, zápas), 6. Luboš 
Horčička, 7. Stanislav Mikšovic (oba 
KLH Chomutov, lední hokej), 8. Vác-
lav Svoboda (SC 80 Beavers Chomu-
tov, softbal), 9. Milan Doksanský (BK 
Chomutov, basketbal), 10. Radek Za-
ťko (FC Chomutov, fotbal); kolektivy  kolektivy 
dospělí: dospělí: 1. hokejisté KLH Chomutov, 
2. softbalisté SC 80 Beavers Chomu-
tov, 3. volejbalisté VEROS Chomutov; 
jednotlivci mládež:jednotlivci mládež: 1. Marcela Krau-
zová (SC 80 Chomutov, kanoistika), 
2. Simona Baumrtová (Slávie Cho-
mutov, plavání), 3. Michal Bečvář (TJ 
VTŽ Chomutov, atletika); kolektivy kolektivy 
mládež: mládež: 1. volejbalisté VK Ervěnice, 
2. hokejoví junioři HC Klášterec 
n. O., 3. boxeři VEKIBOX Chomutov; 
masters:masters: 1. Michaela Fridrychová (SC 
80 Chomutov, kanoistika).            (sk)

Chomutovské družstvo Baníku Bře-
zenecká si vede nad očekávání dobře 
v Českém poháru ve stolním tenisu. 
Bude reprezentovat nejen region, 
ale celý kraj v celostátním kole této 
prestižní soutěže. Tomu předchá-
zelo překvapivé zdolání divizních 
soupeřů z Filipova, Litvínova a Štětí. 
O tento nečekaný úspěch se postarali 
hráči Soutner, Fajfrlík, Baláž a Fürst. 
Po rozlosování dalších kol poháru se 
tak u zelených stolů střetnou cho-
mutovští hráči krajského přeboru 
II. třídy s ligovými soupeři z celé 
republiky, což je historický úspěch, 
jehož význam výrazně přesahuje 
hranice regionu.                                (lm) 

Úspěch stolních tenistů 
Baníku Březenecká

Generální manažer klubu Milan Vacke (vpravo) představuje trenéra Martina 
Pešouta (vlevo) fanouškům.  (foto: kafe)

Několikanásobný vítěz ankety L. Vr-
benský tentokrát skončil druhý.


