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Minulý měsíc se v tisku objevi-
ly informace o prodeji pozemků 
v centru města třem společnostem 
na komerční účely. Zatímco v přípa-
dě plochy mezi Priorem a lázněmi 
město za 1 m2 inkasuje 350 korun, 
v prostoru zadního traktu Palacké-
ho ulice vycházelo z částky 1 000 
korun za 1 m2. Veřejnosti víc na oči 
se tak dostaly principy a ceny, kte-
rými se město při prodeji pozemků 
řídí už několik let. 

Určujícím dokumentem pro stano-
vení ceny je takzvaná cenová mapa, 
kterou zastupitelé nechali zpracovat 

v roce 2004 a která usneseními Rady 
a Zastupitelstva města Chomutova 
vešla v platnost 31. 1. 2005. Šlo o ak-
tualizaci tehdy platné cenové mapy 
tak, aby byly odstraněny některé 
disproporce v ocenění a aby ceny 
odpovídaly tržní hodnotě pozemků. 
Příslušná pracovní komise, která byla 
sestavena ze zastupitelů za politické 
strany ODS, KSČM, SZ, jednoho neza-
řazeného zastupitele a dvou zaměst-
nanců odboru správy majetku města, 
do návrhu promítla cenu okolních po-
zemků, vzdálenost od centra, okolní 
vybavenost, dosah inženýrských sítí, 

Slovo primátorky

Cenová mapa je vodítkem pro zastupitele i zájemce
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Vážení spoluobča-
né, jak víte, pracuje-
me již řadu měsíců 
na projektech, které 
našemu městu za-
jistí velké finanční 
prostředky z fondů 
Evropské unie. Když 
jsme se do těchto 

projektů rozhodli pustit, měli jsme 
samozřejmě spoustu nápadů, jak 
bychom mohli dotace EU využít, 
ale naše plány jsme nakonec museli 
usměrnit přesně podle toho, jak jsou 
konkrétní dotační tituly vypsány. 
Výsledkem je nakonec chystaná 
výstavba sportovního a kulturního 
centra na Zadních Vinohradech, jak 
jsme vás už mnohokrát informovali. 
Pokud by se nám nepodařilo na tento 
projekt získat prostředky z Evropské 
unie, nikdy bychom se do tak odváž-
ného plánu nemohli pustit. I když 
naše město hospodaří velmi slušně 
a každoročně si může dovolit velké 
investice, nový zimní stadion, letní 
stadion, nové kino a další stavby by 
byly nad naše finanční možnosti. Ta 
příležitost je právě teď a nebude se 
zřejmě opakovat. O to nepochopi-
telnější je, že se jedna nově vzniklá 
politická strana rozhodla tuto pří-
ležitost zhatit. Jejich zástupci prý 
dokonce napsali až do Bruselu, jen 
aby město o možné finanční dotace 
připravili. Své jednání mohou vy-
světlovat jak chtějí, ale důsledkem 
prostě bude, že pokud se jim jejich 
cíl zdaří, město zkrátka už nikdy 
nezíská tak velké peníze. Je tohle 
prospěšné pro občany Chomutova? 
Já jsem přesvědčena, že ani náhodou! 
Schovávat se za občany a sebrat jim 
přitom možnost získat prostředky na 
další rozvoj jejich města je podle mě 
spíše nezodpovědné. 

Hezký den Vám přeje 

                            Vaše Ivana Řápková

využitelnost a vhodnost k založení 
stavby. Město tak bylo rozděleno 
do devatenácti zón s cenou od 
100 Kč/m2 za prakticky nevyužitel-
né vodní plochy, močály a skládky 
po cenu 2 500 Kč/m2, která platí 
pro náměstí v historickém centru 
Chomutova. Stanovování cen pod-
le cenových map je přitom běžnou 
praxí i ve většině ostatních měst. 

Výsledná mapa je základní veřej-
nou nabídkou pro občany, investo-
ry a další zájemce. Pro zastupitele 
je závazná. Avšak město ve zvlášť 
odůvodněných případech při jed-
nání o prodeji může na základě 
záměru a konkrétních podmínek 
s cenou hýbat, konečné rozhodnutí 
je ale opět na zastupitelstvu, jakož-
to nejvyšším orgánu města. 

Příkladem je zadní trakt Palacké-
ho ulice, kde má být vybudováno 
parkoviště. Město jedná s investo-
rem o snížení ceny zhruba na po-
lovinu. Důvodem je nevyužívaná 
a zchátralá betonová nástupní 
rampa k zadním vchodům panelo-
vých domů, k jejímuž odstranění 
na vlastní náklady se chystá zavá-
zat případný nový majitel pozem-
ků. Přestože ještě stále probíhá 
soudní jednání na určení vlastní-
ka rampy, město na zabezpečení 
jejího stavebního stavu vynaložilo 
téměř čtyři sta tisíc korun. Opačný 
postup město zvolilo v případě po-
zemku u supermarketu Billa, který 
spadá do zóny s cenou 250 Kč/m2. 
Zde Chomutov využil vyšší nabíd-
ku kupce a prodal pozemek za 
350 Kč/m2. Naopak v případě po-
zemků u Komerční banky se kupní 
cena od cenové mapy neliší.    (sk)
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Ještě před rokem byla Kadaňská 
ulice rušnou průtahovou komunika-
cí plnou děr a výfukových zplodin 
zejména z nákladní dopravy. V prv-
ní fázi ji ulevilo dokončení obchva-
tu Chomutova směrem k hranicím 
s Německem, ve druhé pak oprava 
samotné silnice z peněz kraje. Její 
proměnu ještě letos završí rekon-
strukce chodníků, autobusových 

Proměnu Kadaňské završí 
rekonstrukce chodníků

zastávek a vybudování nových par-
kovacích stání.

Investor, tedy město Chomutov, na 
akci uvolnil čtrnáct milionů korun, 
z nichž bezmála polovinu získal 
z dotací. Stavební firma, která vzešla 
z výběrového řízení, dostala za úkol 
opravit úsek od železničního přejez-
du po kruhový objezd u Globusu.     
                          (Pokračování na str. 4)

Obdivovatelé krušnohorského 
lidového umění budou moci v bu-
doucnu zhlédnout výstavy, které 
podrobně a především poutavou 
formou dokumentují předměty li-
dového umění, uměleckých řemesel, 
hraček a artefaktů hornické kultury 
regionu. Projekt, na kterém spolu-
pracují zástupci Chomutova a ně-
meckého města Annaberg-Buchholz, 
bude stát celkem tři miliony eur. 
Přípravy projektu finišují.

„Jde o dlouhodobý projekt, je-
hož první etapa byla dokončena 
v červnu roku 2006. Probíhala kata-
logizace předmětů a práce na vytvo-
ření koncepcí výstav pro prezentace 
v Annabergu-Buchholzi a Chomuto-
vě,“ informovala primátorka Chomu-
tova Ivana Řápková.

Poslední pracovní setkání před-
stavitelů obou měst, oblastního 
muzea Chomutov a Podkrušno-
horského zooparku se uskutečnilo 
25. července. „Zahájili jsme přípravy 
podkladů tak, aby mohla být podána 
žádost do dotačního programu EU. 
Plánované stálé expozice a speciál-
ní výstavy v obou městech obohatí 
vzájemné kontakty a ukáží, jak moc 
společného máme z minulosti,“ při-
pomněla primátorka.

Předmětem jednání je i práce na 
volbě vhodné marketingové strate-
gie, která upozorní na stálé expozice 
a navazující aktivity v obou městech 
a zdůrazní tak přeshraniční charakter 
a vzájemné kořeny krušnohorského 
lidového umění a kultury.

Rozsáhlé a hodnotné sbírky 
předmětů krušnohorského lidové-

Projekt lidového umění dostává konkrétní obrysy

ho umění získalo město Annaberg-
-Buchholz od švýcarské sběratelky 
Dr. Eriky Pohl-Ströher. Tato sbírka 
bude z větší části prezentována 
v srdci města Annaberg-Buchholz. 
V Chomutově pak budou umístěny 
některé předměty sbírky doplně-
né ze sbírek českých oblastních 
muzeí.

Vedle Oblastního muzea Chomu-
tov, ve kterém pro toto téma bude 
uzpůsobena a upravena místnost, 
vytvoří Podkrušnohorský zoopark 

sousedícím skanzenem s názvem 
Stará Ves další významný komplex 
na téma lidové kultury. „V rámci 
tohoto projektu budou mimo jiné 
zrekonstruovány historické objekty 
a budou zde živou formou znázor-
něna témata lidového umění a lidové 
kultury,“ informovala primátorka.

Těžiště Staré Vsi tvoří například 
roubenka, stodola a dřevařská díl-
na, špejchar, kovárna, stezka křížů, 
expozice zvonařství a v neposlední 
řadě také větrný mlýn.            (pama)
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Horský Pension – Restaurant – Jízda na koni – Vznášedlo
Hledáte restauraci s klidným prostředím?
Zveme Vás k pohodové re laxaci , dobře se naj í te a rádi se vrát íte ! WiFi zdarma .

Hledáte vhodné prostory pro fi remní akce?Hledáte vhodné prostory pro fi remní akce?  
Využ i j te sa lonek vybavený techn ikou , o přestávkách 
pobyt na čerstvém vzduchu .

Hledáte zpestření ve volném čase?Hledáte zpestření ve volném čase?  
Vyzkouše j te adrena l inové vznášed lo nebo j í zdu na kon i . 

Hledáte ubytování a odpočinek?Hledáte ubytování a odpočinek?  
Př i jeďte k nám, př í jemné , útu lně vybavené poko je v 
novém pens ionu .

V rámci zhodnocování bytového 
fondu přistoupilo město Chomutov 
v roce 2005 k postupné výměně oken 
za plastová. Začalo se jedním z bloků 
na Palackého ulici a nyní má nová 
okna zhruba čtyřicet procent měst-
ských bytů. „Přihlížíme hlavně ke 
stáří a skutečnému stavu oken. Když 
jde o větší blok, snažíme se přednost-
ně okna vyměnit na zatěžované stra-
ně domů,“ vysvětlila postup města 
pracovnice odboru rozvoje, investic 
a majetku města Soňa Skalická. Jak 
dodala, město má pro tento účel ome-
zené finanční zdroje, které přednost-
ně pocházejí z vybraného nájemného. 
Doplňkovým zdrojem jsou dotační ti-
tuly, jen ve výjimečných případech se 
výměna „sveze“ s rekonstrukcí domu 
v rámci investiční akce. Čerstvým 
příkladem domů, v nichž došlo k na-
hrazení dřevěných oken plastovými, 
je Starý dvůr – Riegrova 3653-58 (na 
snímku). Připravuje se výměna oken 
v sídlišti Za Zborovskou a v domě 
Vršovců 1096.                 (text a foto: sk)

Na posledním jednání se o problématice živě diskutovalo.                  (foto: sk)
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Komunální odpad a nerudovská 
otázka „Kam s ním?“, „Jak a proč 
třídit odpad?“, „Má to vůbec smy-
sl?“, „Lze snížit náklady na místní 
poplatek?“ Přestože se na tyto otáz-
ky se v Chomutovských novinách 
odpovídalo již několikrát, vyvolává 
tato problematika neustále další do-
tazy čtenářů. 

Každý občan včetně nemluvňat 
vyprodukuje za rok průměrně až 
200 kg odpadu. Pokud si toto číslo 
vynásobíme počtem obyvatel naše-
ho města, dostáváme se na poměrně 
horentní objem odpadu i finančních 
nákladů vynakládaných na jeho li-
kvidaci. Proto jsou na místě i další 
otázky, „Jak předcházet produkci 
odpadu?“, „Jak se zapojit do jeho 
dalšího využití a jak šetřit i svoji 
peněženku?“

Skladba domovního odpadu v pro-
centech hmotnosti představuje 22% pa-
píru, 13% plastů, 9% skla, 3% nebez-
pečného odpadu, 18% bioodpadu 
a 35% zbytkového tuhého domovního 
odpadu. Z těchto čísel je tedy patrné, 
že více než polovina všech produ-
kovaných odpadů je separovatelná 
a znovu použitelná, kdy po provede-
ní recyklace z již použitých materiálů 
vznikají nové výrobky.

Ve městě Chomutov má separa-
ce odpadů v systému odpadového 
hospodářství nezastupitelné místo 
a dlouholetou tradici (již od roku 
1996). V současné době je na území 
města Chomutova k dispozici pro 
občany 660 nádob na tříděný od-

Vy tříděný od pad v tu nác h 2003 2004 2005 2006 2007

PAPÍ R 226 ,0 328 ,6 41 8 ,1 489,7 611 , 9

S KLO 124 ,4 1 9 6 ,7 250, 9 30 6 , 9 265 ,4

PLASTY 81 , 2 1 07,7 137,0 1 6 6 , 5 224, 5

KOV Y - - 1 89,4 1 95 , 9 141 , 5

B I OO D PAD - - - 1 67,7 2 11 ,7

Objem vytříděného odpadu stále roste
pad. Dalších 153 nádob je umístěno 
ve školských zařízeních a téměř 
200 nádob na tříděný odpad využíva-
jí chomutovské firmy. Systém třídění 
odpadů umožňuje občanům města 
separovat papír (modré nádoby), sklo 
(zelené nádoby na barevné sklo a bílé 
nádoby na čiré sklo) a plasty (žluté 
nádoby). Které odpady do které ná-
doby patří a nepatří, znázorňuje při-
ložená tabulka. Nejnovější tříděnou 
komoditou je tzv. biologicky rozlo-
žitelný odpad, tedy odpad ze zeleně, 
zejména listí, trávy, drobných větví, 
pilin atd., na který jsou do vybraných 
lokalit pravidelně přistavovány spe-
ciální kontejnery.

Náklady spojené s odpadovým 
hospodářstvím města převyšují 
částku 28 milionů korun, které jsou 
hrazeny z rozpočtu města Chomu-
tova. Občan přispívá na likvidaci 
komunálního odpadu v letošním 
roce místním poplatkem ve výši 
426 korun na osobu. Město tedy 
činnost odpadového hospodářství 
dotuje 7 miliony korun, tzn. že 
každému občanovi přispívá částkou 
138 korun. Nad rámec se samozřejmě 
z městského rozpočtu dokrývají ná-
klady za dlužníky a neplatiče, které 
v žádném případě nejsou řádným 
plátcům rozpočítávány. Nedoplatky 
jsou po dlužnících vymáhány daňo-
vou exekucí či soudním exekutorem. 

Tím, že se město zapojilo do sys-
tému třídění komunálních odpadů, 
získává rovněž odměnu od společ-
nosti EKO-KOM a.s. odpovídající výši 

DO
KONTEJNERU 

NA
P L A S T S K L O P A P Í R 

sešlápnuté PET 
láhve, plastové fólie, 

polystyren, isté
kelímky, istý igelit 
(sá ky, fólie), isté
plastové nádoby, 
výrobky z plast

ANO 

vícevrstvé obaly 
(tetrapak) 

isté láhve od nápoj ,
sklen né nádoby, sklo, 

veškeré sklen né
st epy, tabulové sklo 

tisk (noviny, 
asopisy), 

kancelá ský papír, 
reklamní letáky, 

knihy, sešity, karton, 
rozložené krabice, 

lepenka, isté
papírové obaly (nap .

sá ky) 

NE PVC (linoleum), 
pneumatiky, guma, 

molitan, kabely, 
textil, zne išt ný

plast, plast s p ím sí
kov , novodurové 
trubky, obaly od 

nebezpe ných látek 
(motorové oleje, 

chemikálie, barvy), 
zne išt né obaly 

zrcadla, drát né sklo, 
žárovky, zá ivky, 

porcelán, keramika, 
obrazovky, autoskla, 

zátky lahví 

papír s p ím sí jiných 
materiál , vícevrstvé 

obaly, tetrapak, 
zne išt ný nebo 

mastný papír, 
voskový papír, 

papírové kapesní ky 

barevné bílé

objemu vytříděných komodit. V sou-
časné době tyto příjmy představují 
cca 1,5 milionu korun ročně, a jsou 
použity jednak na dotování, tedy 
snížení výše místního poplatku, tak 
na zlepšení systému odpadového 
hospodářství a budování nových 
sběrných míst.

Povinnost třídit odpady vyplývá 
ze zákona o odpadech a plánu od-
padového hospodářství ČR. Zodpo-
vědným spoluobčanům, kteří tyto 
pravidla dodržují a mají zájem o své 
životní prostředí, patří pochvala za 

skutečnost, že množství vytříděné-
ho odpadu se každoročně zvyšuje. 

Nejčastější argumenty, že netří-
dím, protože to nemá smysl, z dů-
vodu, že svozová firma stejně vše 
smíchá do jednoho vozidla a odveze 
na skládku, jsou liché a nepravdivé. 
Nádoby na separaci jsou sváženy 
zvlášť a jednotlivé komodity jsou 
ještě dotříďovány. 

Větším zapojením se občanů 
do třídění a separace odpadů lze 
i ušetřit. Města mají povinnost sta-
novit výši poplatku za popelnice 
podle skutečných nákladů obce 
předchozího roku na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu. 
Znamená to tedy, že pokud budu 
více třídit odpad, vhazuji méně do 
své popelnice na směsný odpad 
a ta nemusí být tak často vyvážena, 
což sníží náklady na sběr a svoz 
netříděného odpadu a zlevní místní 
poplatek.                                        (jmš)

Prostor pro pěší mezi Jitřenkou 
a školou v ulici Akademika Heyrov-
ského prochází komplexní rekon-
strukcí. Část prostoru přilehlá ke 
škola dostala novu tvář na přelomu 
loňského a letošního roku a ještě 
před jeho koncem projde obměnou 
i část před nákupním střediskem.

Prostor před Jitřenkou dostává novou tvář
Zde budou v první fázi vybourány 

zídky záhonů a také fontána včetně 
šachty. Dále bude odfrézován asfal-
tový povrch, který následně nahradí 
zámková dlažba. Prostranství bude 
orámováno a rozčleněno záhony 
a trávníky. Také sem bude vsazeno 
několik herních prvků, které doplní 

Statutární město Chomutov, stejně 
jako mnoho dalších měst v republi-
ce, přistoupilo k jednostrannému 
zvýšení regulovaného nájemného 
ve svých bytech, a to s účinností 
od 1. ledna 2009. Toto zvyšování 
je dáno zákonem č. 107/2006 Sb., 
a následně každoročním sdělením 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 
kde jsou stanoveny maximální 
přírůstky měsíčního nájemného. 
„Jedná se vlastně o realizaci záměru 
státu postupně zrušit v městských 
bytech regulaci nájemného, které 
v žádném případě nemůže pokrýt 
nutné náklady na údržbu bytového 
fondu. To ostatně mnoho nájemníků 
pociťuje na vlastní kůži, když neú-
spěšně požadují opravy v bytech či 
domech, v nichž jsou nájemcem,“ 
vysvětluje náměstkyně primátorky 
Jana Vaňhová, která má bytovou 
politiku města na starosti.

Z uvedených důvodů se město 
Chomutov rozhodlo zvýšit od No-
vého roku regulované nájemné na 
19,49 Kč za m2 obytné plochy. Pro 
porovnání uvádíme výši nájemného, 
jak regulovaného, tak smluvního, 
v některých městech Ústecké-
ho kraje. Ceny jsou platné pro 
byty dřívější 1. kategorie: Děčín 

Nájemné v městských bytech: 
Chomutov se drží při zemi 

(počet obyvatel 53 938) – regu-
lované nájemné již v městských 
bytech není, pouze smluvní ve výši 
20,68 Kč/m2; Kadaň (počet obyvatel 
18 136) – regulované nájemné od 
1. 1. 2009 ve výši 19,69 Kč/m2, 
smluvní není; Klášterec nad Ohří 
(počet obyvatel 15 600) - regulované 
nájemné ve výši 17 Kč/m2; Litoměři-
ce – (počet obyvatel 25 687) – regu-
lované nájemné od 1. 1. 2009 ve výši 
19,81 Kč/m2, smluvní dražbou 
a pohybuje se ve výši 50 – 80 Kč/
m2. ; Most (počet obyvatel 67 583) 
– regulované nájemné od 1. 1. 2009 
ve výši 21,20 Kč/m2.

Ve vyšších cenových hladinách 
se pohybuje nájemné či platby do 
fondů oprav u jiných majitelů by-
tového fondu – SBD Chomutov má 
minimální platby ve výši 22 Kč/m2 
a maximální 35 Kč/m2 bez ohledu 
na město a lokalitu; ČEZ – v Klášter-
ci nad Ohří 22,20 Kč/m2 a v Kadani 
24 Kč/m2; v domech SVJ v Chomuto-
vě platí vlastníci v průměru kolem 
23 Kč/m2, v panelových domech na 
sídlištích i více.

Z uvedeného přehledu je patrné, 
že i v mnoha menších městech je 
stanoveno vyšší regulované nájem-
né než v Chomutově.                     (sk)

V řadě domů Společenství vlast-
níků jednotek (dále jen SVJ) jsou 
i nadále městské byty. Některé 
z nich Statutární město Chomutov 
zamýšlí prodat. Jejich nájemce proto 
v nejbližších dnech písemně osloví, 
aby si v termínu do 31. října 2008 
vyřídili žádost o odkoupení svého 
bytu za současných výhodných 
podmínek. Byty těch nájemců, kteří 
uvedené výzvy nevyužijí, přejdou 
do vlastnictví CHOMUTOVSKÉ BYTO-
VÉ a.s., kterou si město zřídilo, a bu-
dou jejími nájemci. V případě, že si 
pak dodatečně budou chtít svůj byt 
odkoupit, dojde tak již za podmínek 
stanovených touto společností. „Ná-
jemci by na výzvu měli ve vlastním 
zájmu reagovat a koupit si byt za 
cenu stanovenou městem. Ta bude 
rozhodně nižší. Chomutovská byto-
vá totiž následně nebude moci ze 
zákona nabídnout jinou cenu, než je 
tržní. Vzhledem k tomu, že Chomu-
tovská bytová bude akciovou společ-
ností, jednalo by se o nedovolenou 
podporu soukromého vlastnictví,“ 
upozorňuje náměstkyně primátorky 
Jana Vaňhová.

Uvedené sdělení se bude týkat 
nájemců, kteří městu nedluží na ná-
jemném a podepsali protokol se sou-
hlasem změny nájemného. Ostatní 
nájemci, mimo bytů na svépomoc, 
přejdou do vlastnictví CHOMUTOV-
SKÉ BYTOVÉ a.s., automaticky.    (sk)

Sdělení nájemcům

N O V I N K A
Objednání na agendy Czech Point : 

SMS na tel. 736 695 600

ve tvaru např. CP REZ T 0605 1035

T  – rejstří k trestů 
Z – živnostenský rejstří k
N   – katastr
O  – obchodní rejstří k

stávající, dětmi oblíbenou prolézač-
ku ve tvaru pyramidy. Bezpečnost 
provozu na herních prvcích zvyšuje 
gumová dlažba pod nimi. Řešená 
plocha bude vybavena městským 
mobiliářem, jako jsou lavičky 
a odpadkové koše, a také hodinami. 
Rekonstruovány budou i chodníky, 
které z plochy ústí do okolních ulic.

Dominantou prostoru i nadále 
zůstane fontána, ovšem tu původ-
ní, pocházející ze sedmdesátých 
let minulého století, nahradí úplně 
nová, složená z betonového základu 
a čtyř kamenných bloků o rozmě-
rech zhruba 1,8 x 1,2 metru. Také 
její technologické zázemí bude úpl-
ně nové a bude vybudováno v pod-
zemí se vstupem ukrytým v zeleni.

Celá druhá fáze rekonstrukce 
bude město stát čtrnáct milionů, 
přičemž čtyři z nich pocházejí 
z dotačních titulů. V současnosti 
ještě není ukončeno výběrové řízení 
na zhotovitele. Akce proběhne na 
podzim, tak aby byla dokončena 
před závěrem roku.                        (sk)

V dubnových Chomutovských 
novinách informoval odbor doprav-
ních a správních činností v článku 
nazvaném Průkazy profesní způso-
bilosti řidiče aktuálně o některých 
změnách, které tento nový doklad 
provází. Tento článek tyto předcho-
zí informace navazuje.

Na Chomutovsku odbor doprav-
ních a správních činností magis-
trátu předpokládá výdej přibližně 
2 000 průkazů profesní způsobilos-
ti řidiče (PPZŘ). Ke konci července Ke konci července 
odbor eviduje přes 1 200 podaných odbor eviduje přes 1 200 podaných 
žádostí o jejich výměnu. Vedle odů-žádostí o jejich výměnu. Vedle odů-
vodněných žádostí se však objevují vodněných žádostí se však objevují 
i takové, kterým nelze vyhovět. Jed-i takové, kterým nelze vyhovět. Jed-
ná se především o špatně informo-ná se především o špatně informo-
vané řidiče menších firem a řidiče, vané řidiče menších firem a řidiče, 
kteří jezdí v zahraničí.kteří jezdí v zahraničí. Zejména těm 
jsou určeny následující informace.

Původní osvědčení o profesní 
způsobilosti řidiče (OPZŘ) v po-
době, které řidiči–profesionálové 
znají, již nejsou vydávána a jejich 
platnost postupně končí. Do 30. 9. Do 30. 9. 
2008 si proto držitelé dosavadních 2008 si proto držitelé dosavadních 
OPZŘ musí požádat o vydání PPZŘ. OPZŘ musí požádat o vydání PPZŘ. 
Učinit tak musí nejpozději v posled-Učinit tak musí nejpozději v posled-

Informace k vydávání Průkazů profesní způsobilosti řidiče
ní den platnosti jejich OPZŘ. V pří-ní den platnosti jejich OPZŘ. V pří-
padě podání žádosti po 1. 10. 2008 padě podání žádosti po 1. 10. 2008 
nelze takto PPZŘ vydat.nelze takto PPZŘ vydat. Při podání 
žádosti o vydání PPZŘ totiž slouží 
OPZŘ jako doklad o absolvovaném 
školení. Pokud již tedy řidiči pro-
padl termín školení (na OPZŘ je to 
vyznačeno v kolonce s datem „platí 
do“) znamená to, že školení platné 
není a na základě takového dokladu 
již nelze PPZŘ vydat.

Po přechodnou dobu jsou PPZŘ na 
žádost vydávány řidičům, kteří zís-
kali řidičské oprávnění v řidičských 
skupinách, takto:

pro C1 do 10. 9. 2009,do 10. 9. 2009,
pro D1, D1E, D, DE od 1. 10. 2007 od 1. 10. 2007 

do 10. 9. 2008,do 10. 9. 2008,
pro sk. C1E, C, CE od 1. 10. 2007 od 1. 10. 2007 

do 10. 9. 2009.do 10. 9. 2009.
Náležitosti žádosti o vystavení 

PPZŘ, které řidič předkládá:
– řidičský průkaz
– 1 ks průkazkové fotografie,
– doklad o zaplacení správního 

poplatku 200 Kč (úhrada v pokladně 
přízemí magistrátu),

– doklad o absolvovaném školení, 
resp. platný původní OPZŘ

K podání žádosti se musí řidič do-
stavit osobně, a to do 3. patra budovy 
magistrátu, kancelář č. 313. Úřední 
hodiny jsou Po a St 8.00 – 17.00 hod.; 
Út a Čt 8.00 – 10.00 hod. Po před-
ložení uvedených náležitostí bude 
žadateli přímo na místě zpracována 
elektronicky žádost a tu jen potvrdí 
svým podpisem. Právě z důvodu 
elektronického zpracování nelze žá-
dost předem, mimo úřad, vyplnit.

Při podání žádosti po 1. 7. 2008 je je 
nutné počítat s dobou výroby nového nutné počítat s dobou výroby nového 
PPZŘ,PPZŘ, která může dle správního řádu 
činit až 30 dní.až 30 dní. Zároveň již příslušné 
úřady nebudou vydávat tzv. „dočasné 
PPZŘ“, jako tomu bylo do 30. 6. 2008. 
Proto odbor doporučuje všem žadate-
lům o PPZŘ, aby své žádosti podávali 
v dostatečném předstihu před kon-
cem platnosti původních průkazů, 
aby nedocházelo k situacím, kdy 
řidiči skončila platnost původního 
profesního průkazu a zároveň ještě 
neměl vydán nový. V případě poli-
cejní kontroly by byl řidič posuzován 
jako osoba, která nepředložila poža-
dovaný doklad (nikoliv jako osoba, 
která není držitelem dokladu).     (pp)

Série slunečných dnů s teplotami okolo třiceti stupňů se příznivě pojevila 
také na návštěvnosti Městských lázní v Chomutově. Řada návštěvníků kvito-
vala možnost relaxace na přilehlé travnaté ploše, kde těla slunečním paprs-
kům nastavily také Michaela s Xenií.                                                           (foto: sk) 
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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.  (r)

Viktoriánské folklorní slavnosti 
patří k chomutovskému létu už čtyři 
roky. Je až s podivem, jaké renomé 
v prostředí charakteristickém zpřetr-
hanými kořeny obyvatel si národopis-
ný festival získal. Vystupující soubory 
se se zájmem publika setkávaly všu-
de, kde během čtyř dní vystupovaly. 
„Je tu zřejmý posun k lepšímu, i když 
to obvykle trvá roky, než se podobná 
akce lidem dostane pod kůži,“ opatrně 
hodnotí přízeň veřejnosti Jaroslava 
Macháčková, vedoucí pořádajícího 
souboru Krušnohor. Spolu s ním na 
čtvrtém ročníku slavností vystoupil 
i druhý domácí soubor Skejušan 
a také tradiční účastník Dyleň 
z Karlových Varů. Ze zahraničí při-
cestovaly soubory Belica z Bulharska 
a Dancitis z Lotyšska. Moravský folk-
lor reprezentoval Valašský Vojvoda 
z Kozlovic. 

Možností, jak se prezentovat 
veřejnosti, měla šestice souborů 
spoustu – vystupovaly v zahradní 
restauraci u divadla, v atriu SKKS, 
v kostele sv. Ignáce, ale i na volných 
prostranstvích, například u bývalé 
Delvity, u Prioru nebo na náměstí 
1. máje. „Nejexotičtější vystupení 
podle mého názoru předvedla Be-
lica, to už zavánělo tureckým vli-
vem. Navíc ho ozvláštnili Brazajou, 
jakousi ptako-ovčí postavou, která 
na Nový rok obchází domy a chrání 
před vším zlým. Nejlíbivější zase 
podle ohlasů byl Valašský Vojvoda 
z Kozlovic. Úroveň moravského 

Během čtyř dnů se veřejnost s lidovou hudbou, písněmi a tancem setkávala na mnoha místech města

Slavnosti představily rozmanité formy folkloru

folkloru je vysoká, líbí se všude 
na světě,“ vyzdvihuje úroveň hostů 
Jaroslava Macháčková. 

K pohodové atmosféře značnou 
měrou přispělo i počasí. Jaroslava 
Macháčková z vlastní zkušenosti 
ví, že okolo svátku sv. Viktora vět-
šinou neprší. Ale spoléhat se na to 
nedá. „Působí to až magicky. I letos 

Milostný tanec rejdar v podání členů Valašského Vojvody z Kozlovic. Děvče 
při něm před chlapcem „rejdovalo“ a snažilo se mu zalíbit.               (foto: sk)

nám pánbůh hrozil mrakama, ale 
nakonec počasí vydrželo. Však také 
první vystoupení Skejušanu bylo ja-
kousi prosbou směrem tam nahoru,“ 
usmívá se J. Macháčková. V domácím 
prostředí čeká Krušnohor letos ještě 
jedna velká akce. Soubor slaví dvacet 
let činnosti, proto na 3. října chystá 
galavystoupení v divadle.                (sk)

Koupání, občerstvení, pohoda, 
muzika. Tyto faktory se v sobotu 
9. srpna na Kamencovém jezeře se-
jdou určitě. Pokud „ten nahoře“ dá 
a pošle k tomu nějaké ty sluneční 
paprsky, pak si návštěvníci Kamen-
čáku 2008 za padesátikorunové 
vstupné bezpochyby užijí příjemné-
ho prázdninového dne.

Akci pořádá Správa kulturních 
zařízení Chomutov už popáté 
a také tentokrát ji připravila podle 
osvědčeného schématu. Především 
do Chomutova pozvala čtrnáct hu-
debních interpretů ze široké škály 

Kamenčák 2008: zábava pro všechny
hudebních stylů. Ruch na obou 
pódiích začne ve 13 hodin, kdy na 
menším vystoupí Jindra Kejak a na 
větším úspěšná „x-faktorová“ sku-
pina All X. Dále se představí David 
Kraus, Natural, Baby Grace, Melouni, 
Uraggan Andrew&Reggae Orthodox, 
Jablkoň, Svítání, Kumbalu a Ta Jana 
z Velké Ohrady. Exotiku dodají svou 
keltskou hudbou Irové The Hogs 
a latinskoamerickými rytmy Ku-
bánci Son Caliente. Hlavní hvězdou 
dne bude rocková legenda Olympic, 
který vystoupí od 22 hodin. Program 
na Kamencovém jezeře ale poběží již 

Město Chomutov uvedlo do prode-
je další propagační předměty, které 
ovšem mohou velmi dobře posloužit 
v praktickém životě. Všechny jsou 
k dostání v Městském informačním 
centru v Chelčického ulici a na ně-
kterých dalších prodejních místech. 
Především je to podrobný plán sou-
městí Chomutov - Jirkov v měřítku 
1:5 000. Je zpracován jako atlas na 
téměř čtyřiceti mapových stranách 
a několika dalších stranách doplň-
kových mapek a informací. Oproti 
podobným se liší hlavně tím, že 
jsou v něm uváděna i čísla popisná 
jednotlivých budov. Stojí 110 korun.

Druhou novinkou, kterou uvítají 
především příznivci cykloturistiky, 

Nové předměty poslouží v praktickém životě
je mapa okolí města nazvaná Kolem 
kolem Chomutova. Jedna z jejích 
stran zahrnuje oblast na severový-
chod od města až k Teplicím, druhá 
pak oblast jihozápadně od města až 
po Karlovy Vary. Zobrazeny jsou tu 
nejen cyklotrasy i s kilometráží, ale 
také turistické trasy a významné 
památky. Mapa stojí 70 korun.

Posledním zde avizovaným před-
mětem je pohled Kamencového 
jezera, které z břehu přes plastiku 
lochnesky zachytil fotograf Fran-
tišek Snížek, jehož předchozí po-
hlednice Staré Vsi byla v celostátní 
soutěži o nejkrásnější turistickou 
pohlednici hodnocena jako druhá 
nejlepší.                                              (sk) 

od 11 hodin, kdy bavič a pohotový 
improvizátor Petr Stolař odstartuje 
soutěž rodinných týmů. V předvečer 
akce a zcela v jejím duchu bude na 
Letním kině už v pátek promítnut 
film Jiřího Menzela Rozmarné léto 
na motivy stejnojmenného románu 
Vladislava Vančury.

Jednatelka pořádající Správy kultur-
ních zařízení Věra Flašková má obavy 
o počasí, jak vzpomíná, bezchybné 
bylo jen jednou. „Pokud vyjde, tak to 
bude příjemný den,“ tvrdí a současně 
prosí obyvatele z okolních ulic o shoví-
vavost ke zvýšené hladině hluku.  (sk)

Velmi dobré hodnocení si za 
pár týdnů provozu vysloužily ná-
vštěvnické karty 3K. Jedná se o tři 
typy elektronických karet, jejichž 
prostřednictvím získá držitel vol-
né vstupy do nejvyhledávanějších 
turistických cílů v regionu nebo 
zajímavé slevy na služby například 
ve sportovních zařízeních nebo re-
stauracích.

Karty jsou určeny především 
individuálním turistům, rodinám 
nebo skupinám například kamará-
dů, kteří chtějí plnohodnotně prožít 
pár dní v severozápadních Čechách. 
Nejvíc institucí zapojených v pro-
jektu sídlí v Klášterci nad Ohří 
a Kadani, ovšem řada jich je v dal-
ších městech regionu, taktéž v Cho-
mutově. Zde se může držitel karty 
zdarma vykoupat v Kamencovém 
jezeře nebo zajezdit si na koni na 

Volný čas na Chomutovsku 
lze teď prožít výhodněji

Ranči U Matěje, kde získá i deseti-
procentní slevu na služby restaura-
ce a penzionu, na jízdu na čtyřkolce 
nebo let na vznášedle. Stejnou slevu 
získá i na vyhlídkový let z pesvic-
kého letiště, na služby lázeňského 
domu Salve nebo na konzumaci 
v restauraci Don Diego.

Kartu Individual lze získat za 
290 Kč (dvoudenní) a 550 Kč (pě-
tidenní), kartu Rodina (pro maxi-
málně dva dospělé a dvě děti) za 
750 a 1 300 Kč a kartu Zábava, sport 
za 690 a 990 Kč. Všechny karty při-
tom obsahují služby a atrakce ve 
výrazně vyšší hodnotě, než je jejich 
cena. Koupit je lze na řadě míst za-
pojených do systému, v Chomutově 
například v Městském informačním 
centru v Chelčického ulici. Dosaži-
telné jsou také přes domovský web 
projektu www.3k-karta.cz.           (sk)

Kromě pravidelných jízd Lokálky Amálky a Safari expresu připravuje Pod-
krušnohorský zoopark v Chomutově pro návštěvníky Pohádkové safari. 
Jedná se o jízdy Safari expresu ve večerních hodinách s pohádkovou atmo-
sférou. Děti i jejich rodiče uvidí po cestě spoustu pohádkových postaviček, 
např. na rybníce vodníka s rusalkami nebo zástupce pekla a nebe. Jízdy se 
uskuteční 8., 9., 15. a 16. srpna, vždy od 19 hodin. Předprodej funguje na 
horní bráně PZOO.                                                                 (text: map, foto: archiv)

Pod poetickým názvem Doteky 
křídel andělských se skrývá výsta-
va fotografií a obrazů, která bude 
vernisáží zahájena zítra, ve čtvrtek 
7. srpna v 16 hodin v kostele sv. 
Ignáce. Velkoformátovými fotogra-
fiemi a obrazy se zde veřejnosti 
prezentuje Chomutovačka Vlasta 
Fišrová, svého času také redaktorka 
Chomutovských novin.

Celá její tvorba působí pohodo-
vě, „slunečně“. Výstava tak ještě 
umocňuje klid, který z důstojného 
prostoru kostela dýchá. Jak autor-
ka přiznává, má ráda teplé barvy, 
naopak s černou téměř nepracuje. 
Tento soulad platí jak pro malová-
ní, tak pro fotografování. Snímky 
mají motivy přírodní, pozorovatele 
na první pohled upoutá především 
série medově zabarvených, étericky 

Deset výher pro luštiteleDeset výher pro luštitele
Kupon s tajenkou křížovky 

zveřejněné v magazínu Cho-
mutovských novin doručilo do 
redakce 195 luštitelů. Z nich 
jsme vylosovali deset výherců, 
šest žen a čtyři muže. V redakci 
Chomutovských novin dostanou 
sadu předmětů s tématikou 
Chomutova, z nichž je přede-
vším třeba jmenovat Vlastivědu 
Chomutovska nebo baňatý ke-
ramický hrnek. Štěstí se usmálo 
na Janu Rathnerovou, Vlastu Janu Rathnerovou, Vlastu 
Tlachovou, Vlastu Hautovou, Tlachovou, Vlastu Hautovou, 
Jaroslavu Skoupou, Jiřinu Ře-Jaroslavu Skoupou, Jiřinu Ře-
čínskou čínskou (všechny z Chomutova), 
Miroslavu JárovouMiroslavu Járovou (z Jirkova), 
Jiřího Kučeru, Antonína Čermá-Jiřího Kučeru, Antonína Čermá-
ka, Vladimíra Forejtaka, Vladimíra Forejta (všichni 
z Chomutova) a Jaroslava ŠaršuJaroslava Šaršu 
(z Jirkova). Kvůli dovolené v re-
dakci si mohou pro ceny přijít 
až počínaje 11. srpnem, ještě 
předtím však budou vyrozuměni 
dopisem.                                     (sk)

Křídla andělská našla azyl u sv. Ignáce
zamlžených. „Záměrně jsem hledala 
sklíčko, přes které bych zkusila fo-
tit. Jedno ´kouzelné´ jsem si našla 
v lese a díky němu teď mám zlatý 
svět,“ okomentovala je Vlasta Fišro-
vá. Jiné, ale podobně harmonicky 

působící náměty má její malířská 
tvorba. Intuitivní malbou nejčastěji 
zobrazuje slunce, anděly, ale také 
světlo, vesmír, energii. Výstava 
v kostele sv. Ignáce potrvá do 
29. srpna.                                         (sk)

KONCERTYKONCERTY

•        6., 13., 20. a 27. 8. KONCERTY DECHOVÝCH HUDEB.6., 13., 20. a 27. 8. KONCERTY DECHOVÝCH HUDEB. Pravidelné středeční 
koncerty Staročeské dechovky a Hornického dechového orchestru Severo-
českých dolů. Altán v městském parku od 17.00  hodin. 

•        29. a 30. 8. CUMBAJŠPÍL.29. a 30. 8. CUMBAJŠPÍL. Hudební festival, účinkují Sheep On Drugs, Please 
The Trees, Midi lidi, Do sashka! , Meniak, Klimborim, Ravelin 7, Definitivní 
ententýk, Tesla sound system, Pyrocatharsis, Ivory Gate a další. Městský 
park.  

•        31. 8. COUNTRY FESTIVAL. 31. 8. COUNTRY FESTIVAL. Přehlídka country kapel. Atrium SKKS od 15.00 
hodin. 

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY

•        KAMENČÁK 2008.KAMENČÁK 2008. Prázdninová akce na Kamencovém jezeře od 11.00 ho-
din.

•        OBNAŽENI. OBNAŽENI. Performance, tanec, divadlo, koncert skupiny Quite Quiet. Kostel 
sv. Ignáce, atrium SKKS od 19.00 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY

•        MARTIN TOMÁŠEK - INSTALACE. MARTIN TOMÁŠEK - INSTALACE. Galerie Špejchar, výstava potrvá do 30. 8.
•        VLASTA FIŠROVÁ – DOTEKY KŘÍDEL ANDĚLSKÝCH.VLASTA FIŠROVÁ – DOTEKY KŘÍDEL ANDĚLSKÝCH. Výstava fotografií a ob-

razů v kostele sv. Ignáce. Vernisáž 7. 8. od 16.00 hodin, výstava potrvá do 
29. 8.

•        AFRIKA A ORIENT RAINERA KREISSLA. AFRIKA A ORIENT RAINERA KREISSLA. Výstava v muzeu na historické rad-
nici potrvá do 4. 10.

•        VERONIKA VOLFOVÁ – KRÁSY NAŠÍ PŘÍRODY.VERONIKA VOLFOVÁ – KRÁSY NAŠÍ PŘÍRODY. Výstava fotografií ve výstavní 
síni knihovny od 12. 8. do 4. 9.

•        PRAŽSKÉ JARO A CHARTA 77 V LOTYŠSKU.PRAŽSKÉ JARO A CHARTA 77 V LOTYŠSKU. Výstava v muzeu v bývalém 
jezuitském gymnáziu potrvá do 13. 9.

•        CHOMUTOVSKÝ STAROSTA JUDR. ERNST STORCH. CHOMUTOVSKÝ STAROSTA JUDR. ERNST STORCH. Oblastní muzeum na his-
torické radnici, výstava potrvá do 31. 8.

•        JITKA DOČKALOVÁ&VÁCLAV LAHMER - TOULKY EVROPOU. JITKA DOČKALOVÁ&VÁCLAV LAHMER - TOULKY EVROPOU. Fotografie v ga-
lerii Na schodech v SKKS.

•        SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM BOLEBOŘ 2008. SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM BOLEBOŘ 2008. Výstava děl z mezinárodního sym-
pozia v atriu SKKS potrvá do 30. 9.

•        VIII. BIENÁLE VÝTVARNÝCH PRACÍ. VIII. BIENÁLE VÝTVARNÝCH PRACÍ. Práce výtvarníků Malířského společen-
ství, výstava v galerii Lurago potrvá do 27. srpna.

KINAKINA

Kino Oko (začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Oko (začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).
                6. 8.  PENELOPE
                7. 8.  VÁCLAV
                8. 8.  NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
   9.  –   10. 8.  LET´S DANCE 2 STREET 

DANCE
              11. 8.  LÁSKA ZA ČASŮ CHOLE-

RY
 12.  –  13. 8.  LÁSKA ZA ČASŮ CHOLE-

RY
 14.  –   15. 8.  EDITH PIAF
 16.  –   17. 8.  MOJE BORŮVKOVÉ NOCI
             18. 8.  SLÍDIL

 19.  –  20. 8.  DOSTAŇTE AGENTA 
SMARTA

 21.  –  22. 8.  BATHORY
 23.  –  25. 8.  FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ
             26. 8.  PAŘÍŽI, MILUJI TĚ
              27. 8.  KUNG FU PANDA. Od 

17.00 hod. 
              27. 8.  WANTED
 28.    - 29. 8.  BOBULE
             30. 8.  JAK UKRÁST NEVĚSTU
              31. 8.  HANCOCK
   1.  –     2. 9.  NEUVĚŘITELNÝ HULK

Letní kino (začátky představení ve 22.00 hodin, není-li uvedeno jinak).Letní kino (začátky představení ve 22.00 hodin, není-li uvedeno jinak).

   6.  –     7. 8.  FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ
                8. 8.  ROZMARNÉ LÉTO
 10.  –   11. 8.  BOBULE
 12.  –  13. 8.  GONE BABY GONE
 14.  –   15. 8.  TEMNÝ RYTÍŘ
             16. 8.  TAKOVÁ NORMÁLNÍ RO-

DINKA
              17. 8.  SLÍDIL
 18.  –  20. 8.  BATHORY
              21. 8.  EDITH PIAF

             22. 8.  LEMMY
             24. 8.  ÚTĚK DO DIVOČINY
             25. 8.  INDIANA JONES A KRÁ-

LOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ 
LEBKY

             26. 8.  KUNG FU PANDA
              27. 8.  STALO SE
 28.  –  29. 8.  WANTED
             30. 8.  HANCOCK
              31. 8.  VALL - I



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

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

Uzávěrka inzertní strany dalšího čísla CHN: 27. 8. v 10.00 hod.
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STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Městská policie Chomutov
V souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii vypisuje 

výběrové řízení na pozici 

strážník Městské policie Chomutov
V současné době Městská policie Chomutov potřebuje posílit výkon 

služby v rizikových částech města, ve směnách v nepřetržitém provozu 
a hledá strážníky - bezúhonné občany ČR starší 21 let, tělesně a duševně 
způsobilé k výkonu povinností a oprávnění dle zákona o obecní policii. 

Možný nástup v říjnu 2008.Možný nástup v říjnu 2008.

PožadujemePožadujeme: 
• Úvodní pohovor na personálním odd. MěPo Chomutov 
• SŠ vzdělání ukončené maturitou 
• Znalost jednacího jazyka - český jazyk 
• Řidičský průkaz sk. „B“ 
• Psychotesty u vybraného policejního psychologa ( hradí zájemce) 
• Fyzické testy 

Výhodou: Výhodou: 
• Znalost cizího jazyka 
• Zbrojní průkaz 
• Reference bývalých zaměstnavatelů 

Doklady nutné dodat s přihláškou: Doklady nutné dodat s přihláškou: 
• Vyplněný osobní dotazník 
• Životopis
• Výpis z rejstříku trestů – ne starší 3 měsíců 
• Doklady,které osvědčují další znalosti 

Další informace lze získat na tel. č. 474 637 458, paní Iva Ejim nebo 
osobně na Městské policii Chomutov, Chelčického 155.

Žádosti přijímáme od 12. 8. do 10. 9. 2008.

Přihláška do soutěže 
„Za ještě krásnější Chomutov“
Přihlašuji se do soutěže v kategoriiPřihlašuji se do soutěže v kategorii (zakroužkujte nebo označte křížkem) 

1.1. Nejhezčí okno nebo balkon domu Nejhezčí okno nebo balkon domu (do této kategorie patří květinová 
výzdoba oken, balkonů, lodžií nebo teras domů viditelná z veřejných 
ploch města)

2.2. Nejhezčí předzahrádka domuNejhezčí předzahrádka domu (do této kategorie patří zahradnická či 
květinová výzdoba předzahrádek nebo částí zahrad před domy vidi-
telná z veřejných ploch města) 

3.3. Nejzajímavější nápadNejzajímavější nápad (do této kategorie patří jakýkoliv zajímavý, ne-
všední výtvor, který je součástí zahrad)

Jméno, příjmení ..................................................................................................................  

Datum nar.: ...........................................................................................................................

Adresa soutěžícího ...........................................................................................................

Tel. : .................................................  Adresa, č. patra nebo popis místa, kde je

umístěn předmět soutěže:..............................................................................................

Podmínky soutěže:Podmínky soutěže:                            

1. Do soutěže se může přihlásit pouze fyzická osoba užívající zahradu, 
byt, dům nebo jeho část nacházející se ve správním území města Cho-
mutova.

2. Přílohou přihlášky bude barevná fotografie předmětu soutěže 
o rozměru 13x18 cm opatřená na rubové straně jménem a příjmením 
soutěžícího a datem pořízení fotografie

3. Vítěz soutěže bude i se svým vítězným kouskem uveřejněn v Chomu-
tovských novinách. 

4. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci MMCh, členové hodnotící ko-
mise a jejich nejbližší příbuzní.

5. Soutěž probíhá v období od 1.6.2008 do 30.9.2008. Přihlášené objekty 
do soutěže musí být k vidění v tomto soutěžním období.

Přihláška musí být doručena v písemné podobě nejpozději do do 
30. 9. 200830. 9. 2008 prostřednictvím pošty nebo osobně podáním do podatelny 
vyhlašovatele na adrese Magistrát města Chomutova - ORIaMM, Zborov-
ská 4602, 430 28 Chomutov. Obálka musí být opatřena názvem soutěže 
„Za ještě krásnější Chomutov“.

V každé kategorii budou vyhodnoceny čtyři nejlepší objekty a vítězům 
budou předány tyto ceny:

1.1. místo:místo: přenosný barevný televizor + zahradnické potřeby
2.2. místo:místo: přenosný barevný televizor + zahradnické hnojivo
3.3. místo:místo: fotoaparát + ozdobné květináče
4.4. místo: místo: 3 kg sladkostí jako cena útěchy a květina v květináči
5.5. místo (cena útěchy): místo (cena útěchy): 2 kg sladkostí a řezaná kytice

Hodnotit zaslané objekty bude hodnotící komise v průběhu měsíce říj-
na 2008. Ceny osobně předá primátorka statutárního města Chomutova 
Ing. Mgr. Ivana Řápková.

(Dokončení ze str. 1)
Chodníky dostanou nový asfalto-

vý povrch, obrubníky po obou jejich 
stranách budou vyměněny, všechny 
přechody budou bezbariérově upra-
veny. Vozovka bude zúžena ve pro-
spěch nových parkovacích míst, 
kterých po celé délce ulice vznikne 
osmdesát, z toho šest pro imobilní 
spoluobčany. Některé parkovací plo-
chy a také všechny okraje křižovatek 
a autobusové zálivy budou ohra-

Proměnu Kadaňské završí rekonstrukce chodníků

ProdejProdej

• Prodám pánskou cyklistickou přil-• Prodám pánskou cyklistickou přil-
bu zn. Haven,bu zn. Haven, velikost XL, modro-čer-
ná. Nikdy nenošená, nevhodný dárek. 
Původní cena 1 190 Kč, nyní 790 Kč. 
Tel. 606 648 742.

• Prodám zahradní ostružiny• Prodám zahradní ostružiny 
z vlastní zahrady, velké plody, vhodné 
na zavaření i zamražení. Natrhám na 
objednávku. Tel. 605 806 665.

• Prodám aktovky• Prodám aktovky, půl roku používa-
né. Dívčí – vzor Barbie, chlapecká – vzor 
ninja. Cena dohodou. Tel. 605 461 694.

• Prodám novou svářečku EINHEL • Prodám novou svářečku EINHEL 
– 100 A, 230 V včetně 300 ks elektrod 
do průměru 2,5 mm za 1 950 Kč. Spě-
chá. Tel. 731 037 127.

• Prodám bytové dveře 2/3 sklo,• Prodám bytové dveře 2/3 sklo, šíře 
80 a 70 cm, levně. Tel. 728 382 896.

• Prodám sklenice Omnia 720 • Prodám sklenice Omnia 720 
a 315 ml a 315 ml á 100 ks a sklenice na závit 
720 ml 100 ks a 315 ml cca 250 ks. Cena 
dohodou – levně. Tel. 723 751 085.

• Prodám 100 ks polystyrenových • Prodám 100 ks polystyrenových 
desekdesek na zateplení – 10 cm. Cena 
5 000 Kč (50 Kč/ks), vlastní odvoz. 
Tel. 732 445 149.

• 2x světlá bříza lakov. nást. na skříň • 2x světlá bříza lakov. nást. na skříň 
prod. za 500 Kč. Volat! Ne SMS. Děkuji. 
Tel. 605 704 239.

• Prodám rozkládací dvousedačku • Prodám rozkládací dvousedačku 
– mikroplyš, šedý melír, zachovalá. 
Za 1 500 Kč. Tel. 474 659 850, večer.

• Prodám pračku Romo • Prodám pračku Romo bez ohřevu, 
rozměry 40x40x64 cm, za 250 Kč. Za-
chovalá. Tel. 474 657 455.

• Prodám sedací soupravu 3+1+1 • Prodám sedací soupravu 3+1+1 
medové barvy, rozkládací, jako nová, 
super stav, samet, původní cena 12 000, 
nyní 2 000 Kč. Tel. 603 259 114.

• Prodám el. bojler, 80 l,• Prodám el. bojler, 80 l, dobrý stav. 
Cena 400 Kč. Tel. 732 701 599.

• Prodám Renault 11, r. v. 86,• Prodám Renault 11, r. v. 86, ben-
zín, STK konec květen, pojízdný. Cena 
3 000 Kč. Tel. 606 183 583.

• Prodám Mazdu 626,• Prodám Mazdu 626, r. v. 95, letní 
alu kola, zimní kola, garážov., centrální 
zamyk., el. ovlád. oken, klimatizace. 
Cena do 50 000 Kč. Tel. 737 366 260.

• Prodám autosedačku zn. Chicco• Prodám autosedačku zn. Chicco 
„vajíčko“, 0 – 13 kg, černo-béžová, 
v záruce, pův. cena 1 900 Kč, nyní 
1 000 Kč. Tel. 774 202 585.

• Nabízím dosny – kany,• Nabízím dosny – kany, oranžový 
květ, výška 30 – 40 cm, cca 30 – 40 ks, 
levně. Tel. 728 382 896.

• Prodám čtyři letní pneumatiky• Prodám čtyři letní pneumatiky 
185/65, R14 s plechovými disky, vhod-
né na Citroën Xsara a Xantia. Cena 1 500 
Kč. Tel. 777 212 316.

• Prodám mandl nepoužitý,• Prodám mandl nepoužitý, skleník, 
kredenc, gauč rozkládací, peřiňák, skří-
ně, stolek. Tel. 732 125 579.

• Prodám starožitný šicí stroj• Prodám starožitný šicí stroj 
s poklopem, zdobený, zn. Pfaff, funkční. 
Dále kachlová kamna, obdélníková, ze-
lená, rozebraná. Tel. 739 551 232.

• Prodám havarovaný Renault 19, • Prodám havarovaný Renault 19, 
1,8GT, červený, neodhlášený s dokla-
dy a SPZ. Technická do 11/09. Cena 
10 000 Kč, spěchá. Tel. 739 551 232.

• Prodám Fiat Bravo 1,4,• Prodám Fiat Bravo 1,4, benzín, r. v. 
96, dobrý stav, el. okna, rádio, 2x airbag, 
fial. met., centrál, komplet letní i zimní 
kola. Cena 42 500 Kč. Tel. 724 959 915.

• Prodám starožitný šicí stroj• Prodám starožitný šicí stroj 
s poklopem zdobený zn. Pfaff, kachlo-
vá kamna rozebraná, černou zdobenou 
knihovnu z r. 1920. Tel. 739 551 232.

• Prodám dvougaráž 220/380 V,• Prodám dvougaráž 220/380 V,
 v Otvicích u rybníčka. Cena dohodou. 
Tel. 608 158 639.

BydleníBydlení
• Vyměním státní byt v CV 2+1• Vyměním státní byt v CV 2+1 za byt 

3+1 s balkonem, může být 2. kategorie. 
Tel. 736 241 687.

• Prodám družstevní byt 3+1 • Prodám družstevní byt 3+1 
v centruv centru Chomutova. Cena 500 000 Kč. 
Tel. 728 725 539.

• Pronajmu byt 2+1 v Chomutově,• Pronajmu byt 2+1 v Chomutově, 
3. patro, slušným lidem, do tří osob. 
Tel. 723 798 475.

• Prodám byt 2+1, Václavská ul.,• Prodám byt 2+1, Václavská ul., 
osobní vlastnictví, částečná rekon-
strukce, cena k jednání 750 000 Kč, 
dohoda. Tel. 731 468 505.

• Nabízím podnájem 1 místnosti• Nabízím podnájem 1 místnosti 
a kuchyně společná. Cena 3 500 – 4 000 
Kč měsíčně. Ženě možno i s dcerou nebo 
důchodkyni do 55 let. Podmínka zaměst. 
nebo důchodce. Spěchá. Osobní návštěva 
víc napoví. Tel. 720 128 737, jen volat.

• Prodám byt 3+1 v Hutnické ul.• Prodám byt 3+1 v Hutnické ul. 
nejvyšší nabídce. V osobním vlastnic-
tví, po celkové rekonstrukci, volný 
po dohodě, jen vážným zájemcům. 
Tel. 731 116 868.

• Prodám družstevní byt 4+1• Prodám družstevní byt 4+1 na 
Kamenném vrchu. Cena v jednání. 
Tel. 724 657 421.

• Podnikatelka koupí byt• Podnikatelka koupí byt v osob-
ním vlastnictví 2+1 velký nebo 3+1. 
Tel. 724 657 421.

• Prodám byt 2+1 s balkonem• Prodám byt 2+1 s balkonem v blíz-
kosti nemocnice, Haškova ulice. Cena 
dohodou. Tel. 724 657 421.

• Prodám byt 2+1 v Chomutově,• Prodám byt 2+1 v Chomutově, 
osobní vlastnictví, 56 m2, balkon, 
sklep, 2. patro v cihlovém domě, po 
částečné rekonstrukci. Klidná lokalita 
– Haškova ul. (u polikliniky), do centra 
města 10 min. chůze. Byt je bez závad, 
udržovaný, ihned k bydlení. Cena 
k jednání 690 000 Kč – dohoda. 
Tel. 776 162 046.

ničeny drobnými plochami zeleně. 
Přestože v důsledku stavby dojde k 
pokácení několika stromů, nová vý-
sadba je v dostatečné míře nahradí. 
Na okrajích bočních ulic Na Průhoně, 
Sokolská, Palachova a Fügnerova bu-
dou vybudovány přechody pro chod-
ce, čímž dojde k propojení pěších 
tras z městského centra do Globusu. 
Podrobný itinerář oprav v tuto chvíli 
ještě není znám, jisté ale je, že akce 
musí být dokončena ještě letos.  (sk) 

OstatníOstatní

• Pronajmu dlouhodobě velkou • Pronajmu dlouhodobě velkou 
garážgaráž s elektřinou za hřbitovem 
u zastávky MHD (kordy) od srpna. 
Tel. 721 038 042.

• Zdarma odvezu nefunkční počítač, • Zdarma odvezu nefunkční počítač, 
TV a podobně. Tel. 724 902 854.

• SŠ vdova, štíhlá, menší, hledá sluš-• SŠ vdova, štíhlá, menší, hledá sluš-
ného přítele,ného přítele, zdravého, abst., nekuřáka, 
zajištěného, vzdělaného i šikovného. 
Věk 58 – 62 let. Tel. 776 530 338 – SMS.

• Kdo daruje či levně prodá• Kdo daruje či levně prodá kuch. 
linku 2 m a nádobí? Zařizuji chatu. 
Tel. 602 164 275.

• Muž 42 let hledá přítelkyni• Muž 42 let hledá přítelkyni bez 
závazků. Tel. 724 941 723.

• Koupím housle, violu, violoncello, • Koupím housle, violu, violoncello, 
kontrabas, kontrabas, vše i staré a poškozené. 
Tel. 604 737 990.

• Hledá se německý ovčák,• Hledá se německý ovčák, 
2 roky starý, slyší na jméno Ben. Utekl 
29. 6. 08. V případě, že byste ho viděli, 
volejte na tel. 608 029 249.

• 45/160/58 hledá muže• 45/160/58 hledá muže pro společ-
ný život. Nejlépe zahrádkáře, který je 
sám. Nabídku ponechte v redakci.

• Muž 35/165/64 hledá přítelkyni• Muž 35/165/64 hledá přítelkyni do 
40 let, děti nevadí. Jsem pohodář, vod-
nář. Tel. 724 941 723.

• Hledám zručného truhláře důchod-• Hledám zručného truhláře důchod-
ce, ce, který by mi pomohl při různých pra-
cích na chatě, na které sám nestačím. 
Děkuji. Tel. 739 551 232.

• Je mi samotnému smutno, • Je mi samotnému smutno, a tak 
bych rád poznal štíhlejší hodnou 
dívku, co mě udělá opět šťastným. Já 
28 let, 170 cm, 65 kg, z Chomutova. 
Tel. 731 752 527.

• Hledám pronájem garáže• Hledám pronájem garáže v oko-
lí Luny, nebo i koupě. Vážný zájem. 
Tel. 737 225 130. 
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Chomutovské noviny

Teplé poslední červencové dny 
znamenaly pro hokejisty KLH Cho-
mutov nástup na led, tedy začátek 
závěrečné fáze přípravy na novou 
sezonu 1. ligy. Od konce té předchozí 
se v klubu událo mnoho zajímavého.

„Po sezoně jsme si s vedením klu-
bu sedli a řekli si, co vlastně chceme 
dál – jestli nadále každý rok hrát 
finále a nic víc, nebo jestli chceme 
jít do extraligy. Jsem rád, že celé 
představenstvo se shodlo, že chce-
me postoupit,“ odůvodnil nebývalé 
změny trenér Martin Pešout. Razant-
nější přístup činovníků klubu si 
především vyžádal podstatné změ-
ny v kádru. Přibylo do něj osmnáct 
nových jmen, naopak čtrnáct hráčů 
ho z nejrůznějších důvodů opustilo, 
mezi nimi i dlouholeté opory Milan 
Kostourek, Roman Chatrnúch, Petr 
Polodna, Radek Šíp, Ladislav Boušek 
nebo Luboš Horčička. Poslední dva 
ovšem za jistých okolností mohou 
v příští sezoně chomutovský dres 
obléknout. Mezi příchozími je něko-
lik hokejistů, kteří by výkonnostně 
měli prvoligový průměr výrazně pře-
sahovat. Hodně si trenéři i fanoušci 
slibují především od finského bran-
káře Jana Lundella, dosavadní bran-
kářské jedničky IFK Helsinky. Přes-
tože by se měl stát největší hvězdou 
mužstva, „hvězdné manýry“ jsou mu 
cizí: „Rozhodně se tak necítím, mým 
cílem je hrát ve prospěch týmu 
a snažit se být úspěšný.“

Klub investoval miliony do nákupu posil, tou největší by měl být finský brankář Jan Lundell, usiloval i o vítěze z Nagana Martina Ručinského

Hokejový Chomutov si stanovil nejvyšší cíle, finále už ho neuspokojí
Dalšími velkými posilami by měli 

být i bývalý reprezentant Zdeněk 
Skořepa, který v nejvyšší české sou-
těži nasbíral 256 kanadských bodů 
a dvojnásobek startů, dále Petr Míka, 
který hrál nejen extraligu za Slavii 
Praha, Karlovy Vary a Vítkovice, 
ale jako první hráč v Chomutově si 
vyzkoušel i prestižní kanadsko-ame-
rickou NHL, nebo třeba chomutovský 
odchovanec Jiří Gombár, který prožil 
několik povedených sezon v Litvínově 
a naposledy patřil k tahounům Mladé 
Boleslavi. Ty všechy by zastínil olym-
pijský vítěz Martin Ručinský, o jehož 
příchod klub tvrdě usiloval. Člen 
zlaté generace českého hokeje dostal 
od Chomutova pohádkovou nabídku, 
která kromě kontraktu v řádu milio-
nů korun obsahovala i klubové akcie 
a možnost po skončení kariéry v klu-
bu pracovat na manažerském postu. 
Ručinský se nakonec rozhodl pro 
pražskou Spartu, ale celé „námluvy“ 
mezi ním a KLH Chomutov způsobily 
v hokejovém prostředí pořádný po-
prask. Marketingově zajímavé může 
být i působení Kanaďana Charlieho 
Giffina, který se zkouší do výběru 
trenéra Pešouta prosadit. Mladý útoč-
ník dosud působil v americké univer-
zitní soutěži v dresu St. Lawrence. 
„Moc se těším. Možnost hrát za 
Chomutov vidím jako velkou výzvu, 
protože mám kolem sebe hráče, ke 
kterým mohu vzhlížet a kteří mě 
v hokejovém vývoji mohou posunout 

dál,“ řekl Charlie Giffin a prozradil, 
že když před osmi lety poprvé na-
stoupil proti evropskému mužstvu, 
bylo to právě proti Chomutovu! Stalo 
se tak na turnaji kategorie PEE-WEE, 
neoficiálním MS hráčů do 14 let, kde 
pod hlavičkou Chomutova pravidelně 
startuje republikový výběr. 

Ke změnám nedocházelo pouze 
v kádru, ale i v realizačním týmu. Na-

Jan Lundell (vlevo) a Charlie Griffin na tiskovce s novináři.               (foto: sk)

příklad klub angažoval specialistu na 
trénování brankářů Daniela Makóni-
ho, pod jehož taktovkou absolvovali 
letní přípravu nejen chomutovští 
brankáři, ale i gólmani dalších klubů 
3K a slovenského Martina. Posílení 
se dočkala i organizační složka KLH, 
kde dlouhodobě neobsazenou funkci 
sportovního manažera vzal trenér 
juniorů Milan Kašpárek. Ctí pro cho-

mutovský hokej pak bylo jmenování 
generálního manažera klubu Milana 
Vackeho do výkonného výboru Čes-
kého svazu ledního hokeje. „Pro nás 
je to dobré, že se Chomutov v hokejo-
vém prostředí zviditelní, a pro Mila-
na je to i odměna za práci, kterou tu 
odvádí. Hlavně mám na mysli projekt 
3K, od kterého se učí celá republika,“ 
zdůraznil Martin Pešout.

Hokejová diplomacie je důležitá 
věc, ovšem zápasy vyhrávají hráči. 
Ti chomutovští se na mimořádně dů-
ležitou a zajímavou sezonu v těchto 
dnech připravují dvakrát denně na 
ledě, k čemuž občas přiberou i po-
silovnu. O herním stylu má Martin 
Pešout jasno: „Bude agresivní. To, co 
hraje Slavie nebo Karlovy Vary, a to, 
co jsme se snažili hrát už po mém 
příchodu. Prostě neustále do útoku, 
tlačit soupeře, minimálně se s ko-
toučem vracet dozadu, zakončovat 
z různých pozic. Malinko upustit od 
českého kombinačního hokeje, nao-
pak dodat tam prvky, které přinášejí 
góly a vzruch před brankou. Na to lidi 
chodí.“ K cílům KLH v nadcházející se-
zoně dodal: „Ambice máme nejvyšší, 
takže je nám všem jasné, že budeme 
pod tlakem. Na druhou stranu když 
se vymění víc než polovina mužstva, 
tak je zřejmé, že to hned nepůjde. Ten 
stroj se musí nejdřív rozeběhnout. 
Proto prosím fanoušky o trpělivost. 
Mužstvo se změnilo proto, že chceme 
naplnit i jejich sen.“                           (sk)

Za další mimořádně úspěšnou 
sezonou se ohlížejí mladí boxeři 
VEKIBOXu Chomutov. Opět v ní zís-
kali mistrovské tituly v kategoriích 
kadetů i juniorů a potvrdili tak 
pozici lídra českého mládežnického 
boxu.

„Vyhrát je těžké, ale obhájit ještě 
těžší,“ připomíná známou pravdu 
trenér Vladimír Šťastný. „Kluci vě-
děli, že budu slavit padesátku, tak 
mi před sezonou řekli, že to vyhra-
jou, že to pro mě udělají. A fakt to 
tak dopadlo! Udělali mi obrovskou 
radost.“ Výchozí pozice přitom ne-
byla nijak zvlášť růžová. V baště 
českého boxu Ústí nad Labem se 
v odpovědi na chomutovské úspě-
chy před sezonou spojily oddíly 
SKP Sever a BK Barkas, v úvodu 
samotné soutěže se pak chomutov-
ské družstvo muselo vyrovnat se 
sérií zranění svých opor. Situace 
se postupně lepšila a VEKIBOX jako 
dobře seřízený a promazaný stroj 
začal své soupeře drtit. V oblastní 
lize, která je nejvyšší českou mlá-
dežnickou soutěží, nakonec zvítězil 
s obrovským náskokem. „Obhájit 
titul v obou kategoriích najednou 
– to se v historii českého boxu ještě 
nikomu nepovedlo,“ zdůrazňuje 
Vladimír Šťastný. Z jedenácti kol 
jeho svěřenci vyhráli v součtu obou 
kategorií osm, ve třech případech 
obsadili druhé místo. Jedno z kol 
v listopadu viděli i chomutovští 
sportovní fanoušci. Nepochybně 
jim v paměti utkvělo vítězství Ole-
ga Sofrančuka, který soupeři uštěd-
řil bleskové K.O. 

VEKIBOX Chomutov vládne 
českému mládežnickému boxu

Konečné pořadí ligy mládeže Konečné pořadí ligy mládeže 
– kadeti: 1. VEKIBOX Chomutov 99 b.,– kadeti: 1. VEKIBOX Chomutov 99 b., 
2. SKP Sever + BK Barkas Ústí n. L. 
59 b., 3. BK Baník Most 40 b... (10 
družstev); junioři: 1. VEKIBOX Cho-junioři: 1. VEKIBOX Cho-
mutov 71 b.,mutov 71 b., 2. SKP Sever + BK Bar-
kas Ústí n. L. 58 b., 3. BK Baník Most 
43 b... (10 družstev). 

Ve prospěch Chomutova vyznívá 
i bilance na mistrovství republiky, 
které je jediným kolbištěm, kde se 
utkávají zástupci všech tří oblastí 
ligy. VEKIBOX do boje vyslal osm 
borců a všichni přivezli medaili 
– Oleg Sofrančuk zlatou, Jan Kováč 
a David Horváth stříbrnou a Jan 
Lukáč, Radek Giessmann, Lukáš 
Bartoš, Richard Balog a Otto Löwy 
bronzovou. Skvostná bilance sa-
mozřejmě nezůstává bez odezvy 
u trenérů mládežnického národní-
ho týmu, kteří si obvykle polovinu 
reprezentantů vyberou v Chomu-
tově. A mladí chomutovští boxeři 
je ještě nezklamali, úspěšní byli 
v Dánsku, Itálii, Německu, Maďarsku 
i na Slovensku. Například na dosud 
poslední reprezentační akci v Polsku 
vybojoval Sofrančuk zlato, Kováč 
a Giessmann skončili druzí. 

„Na to, v jak skromných podmín-
kách se připravujeme, je naše bilan-
ce doslova neuvěřitelná. Pochválit 
musím všechny kluky. I ty, kteří 
k utkáním nenastupují, ale dělají 
těm lepším sparingpartnery. To je 
pro konečný výsledek také ohromně 
důležité,“ dodává Vladimír Šťastný, 
který stejně jako loni od Českého 
svazu boxu obdržel titul nejlepší 
trenér mládeže.                               (sk)

Nabídku sportovního vyžití pro 
obyvatele i návštěvníky Chomutova 
letos na jaře rozšířilo motokárové 
Karting centrum BUNO v Nových 
Spořicích. Zájemci si zde mohou 
nechat adrenalin do krve vyplavit 
při jízdě v motokárách, na minibike 
nebo na čtyřkolce. 

Areál je v provozu celoročně, 
protože kromě hlavní, půl kilomet-
ru dlouhé dráhy a podstatně menší 
dráhy dětské nabízí také kryté zá-
vodiště. Pět motokár přímo vybízí 
k závodění a návštěvníci toho také 
využívají, zvlášt když mají k dispo-
zici časomíru s přesností na tisíciny 
sekundy, která jim také prozradí časy 
v jednotlivých kolech nebo celkový 
rychlostní průměr. Nejrychlejší časy 
se na měsíc vyvěšují na nástěnku.

I při značné rychlosti, která na 
rovince může činit až 70 km/hod., 
se závodníci o bezpečnost bát ne-
musejí. „Stroj jede tak rychle, jak 
jezdec sešlapuje plynový pedál. 
Zatím se tu nikomu nic nestalo a to 
riziko je opravdu minimální,“ tvrdí 
provozovatel, bývalý jezdec závodů 
do vrchu Milan Novotný a svá slova 
dokládá fakty: „Dráha je obložená 
svázanými pneumatikami, všechny 
motokáry dobře brzdí a jsou chráně-
ny bezpečnostními rámy, návštěvní-
kům půjčujeme přilby. Na dráhu 
pustíme i odrostlejší děti, ale pokud 
jim není patnáct, musejí s sebou mít 
zákonného zástupce. Čtyřkolka se 

V motokárách se vyřádí závodníci všech věkových kategorií 

dá ovládat i dálkově, takže v případě 
potřeby jí lze omezit rychlost nebo 
ji úplně zastavit. Nejrizikovější jsou 
minibajky, na nich méně šikovným 
hrozí śilniční lišej .́“

Klientela je prý široká, od dětí 
v doprovodu rodičů až po důchodce. 
Převažují muži, ale ani ženy nejsou 
výjimkou. „Je to jako droga. V prá-
ci můžu mít blázinec, ale tady se 
bezvadně odreaguju,“ líčí Markéta 
Braunová, která si chodí zazávodit 
dvakrát týdně a potvrzuje tak, že 
adrenalinové opojení chutná i že-
nám. Mezi častými návštěvníky jsou 
i lidé z prostředí automobilového 

O dramatické souboje nebývá nouze.                                                          (foto: sk)

sportu, například pětinásobný mis-
tr ČR národní formule 1400 Tomáš 
Chabr. Pro veřejnost Karting cent-
rum BUNO pořádá i závody, jejichž 
nejúspěšnější účastníky odměňuje 
cenami. Postaráno je také o ty, kteří 
zrovna volant v ruce nesvírají – 
v areálu funguje občerstvení a krytá 
dráha má i své hlediště. Zajímavostí 
a efektním doplňkem venkovního 
závodiště je zase estakáda silnice 
I/7 k hraničnímu přechodu Hora 
Svatého Šebestiána, která ho ve výš-
ce několika desítek metrů křižuje 
a částečně i chrání před přímým 
sluncem a deštěm.                          (sk)


