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V roce 2008 byl poprvé spuštěn 
program preventivních projektů 
LINKS, který umožňuje chomutov-
ským základním školám čerpat 
z rozpočtu města Chomutova 
prostředky na nejrůznější aktivity 
zaměřené na prevenci rizikového 
chování dětí. „Výhodou tohoto 
programu je, že sami školy a jejich 
metodici prevence rozhodují, na co 
se v konkrétním období zaměřit 
a jak finance využít,“ řekla primá-
torka Ivana Řápková. V roce 2008 
se do programu zapojilo sedm 

základních škol, tři školy si o pení-
ze nepožádaly. Aktivní školy město 
ocení. Obdrží sportovní potřeby pro 
žáky a také videokameru, aby své 
aktivity v dalších projektech mohly 
dobře dokumentovat a prezentovat.

„Letošní rok byl zkušební. Chtě-
li jsme vědět, jak si školy poradí 
a jestli budou finanční prostředky 
využívat efektivně. Zjistili jsme, že 
metodikové prevence si vedou velmi 
dobře a že dokážou zorganizovat 
řadu velmi zajímavých a účinných 
aktivit. I díky tomu zastupitelstvo 

Slovo primátorky

Školy uspořádaly projekty za tři sta tisíc korun
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rozhodlo o navýšení rozpočtu 
programu LINKS na rok 2009,“ 
uvedl radní Pavel Markvart, který 
stojí v čele pracovní skupiny, kte-
rá program LINKS řídí.

V rámci programu LINKS zís-
kalo sedm základních škol přes 
tři sta tisíc korun, díky čemuž 
mohly tyto školy realizovat více 
než čtyřicet nejrůznějších pro-
jektů v rámci prevence riziko-
vého chování dětí. Projekty byly 
různorodé v závislosti na tom, 
na jaké problémy se školy chtěly 
vloni zaměřit. Projekty byly urče-
ny žákům, ale některé také jejich 
rodičům a učitelům. Nešlo pouze 
o přednášky či školení. Několik 
škol uspořádalo pobyty pro tří-
dy, jejichž smyslem bylo pomoci 
s utvářením třídních kolektivů 
či řešení některých výchovných 
problémů. Jiné školy organizo-
valy projektové dny, soutěže či 
modelové projekty, vydávaly 
časopisy a podobně. 

„Školy, které se zapojily do 
programu LINKS a v roce 2008 
připravily desítky projektů, si 
zaslouží ocenění. Vím, že školy 
sehrávají velmi důležitou roli 
v oblasti boje s různými negativ-
ními jevy, se kterými se setkává-
me v našem městě. I proto jsme 
se rozhodli těchto sedm škol 
ocenit,“ uvedla Řápková. 

Město také podporuje svými 
granty Pedagogicko – psycholo-
gickou poradnu, která tak může 
ve školách realizovat své projek-
ty proti šikaně a proti rizikovému 
chování.                                        (tb)
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Vážení spoluob-
čané, začíná rok 
2009 a každý z nás 
si asi říká, jaký ten 
nový rok bude? 
Když jsem nad tím 
přemýšlela, uvědo-
mila jsem si, že le-
tos si připomeneme 

již dvacáté výročí Listopadu 1989. 
Vzpomínáte, jak se před dvaceti lety 
stal Václav Havel prezidentem? A jak 
jsme si v tehdejší revoluční euforii 
říkali, že naše země bude mít ko-
nečně po mnoha letech příležitost 
vrátit se zpět do Evropy? Uplynulo 
dvacet let a naše země je členem Ev-
ropské unie, které v tomto půlroce 
dokonce předsedá. Po těch dvaceti 
letech jsme už skoro zapomněli na 
stranické uliční výbory, které se 
vyjadřovaly k tomu, jestli někdo 
bude studovat na vysoké škole, na 
fronty na banány a mandarinky, na 
chartisty ve vězeních a kotelnách 
za to, že prosazovali dodržování 
lidských práv, i na to, jak jsme si 
museli dávat pozor, abychom ná-
hodou někde na ulici, v hospodě 
nebo ve škole neřekli to, co si stejně 
většina lidí myslela. Revoluce roku 
1989 přinesla svobodu. Můžeme 
podnikat, můžeme studovat, co 
chceme, můžeme vyrazit kamkoliv 
do zahraničí, můžeme se svobodně 
vyjadřovat ke všemu kolem nás. 
Přesto občas přemýšlím nad tím, 
zda nám těch dvacet let stačilo na 
to, abychom se naučili být opravdu 
vnitřně svobodnými lidmi, kteří se 
nebojí rozhodovat o svém vlastním 
životě a nečekat, že za nás rozhodne 
někdo jiný. Někteří filosofové jsou 
přesvědčeni, že svoboda je úděl 
moderní doby a že činit svobodná 
rozhodnutí je vlastně tím nejtěžším 
v našich životech. Letošní rok bude 
jistě těžký a složitý, ale také radost-
ný a šťastný. Záleží mimo jiné i na 
našich každodenních rozhodnutích. 
Přeji Vám, abyste se vždy rozhodo-
vali svobodně a správně! 

                          Vaše Ivana Řápková

Radní Pavel Markvart ukazuje dárky z projektu LINKS pro školy.           (foto: tb)

Radnice nadále bojuje s výher-
ními automaty. Městu se podařilo 
regulační vyhláškou vystrnadit 
z většiny heren výherní automaty. 
Majitelé heren je však nahradili 
výherními videoloterijními termi-
nály. Ty bohužel nepovoluje město, 
ale ministerstvo financí. To však 
téměř nebere ohledy na to, v jakém 
místě a kolik jich ve městě povoluje. 
„Videoterminály jsou však mnohem 
nebezpečnější pro vznik gambler-
ství než klasické výherní automaty. 
Dá se na nich podstatně více pro-

Boj proti hracím automatům neustává
hrát. Proto město nepřestává v boji 
s ministerstvem,“ řekla primátorka 
Ivana Řápková. 

Město napadalo téměř 190 roz-
hodnutí o povolení videoloterijních 
přístrojů ve městě. „Ministerstvo 
financí zamítlo všech 190 odvolá-
ní proti jejich povolení k provozu 
a žádostí města o přezkum vyda-
ných rozhodnutí. Rovněž odmítlo 
účast města při řízení o povolení 
videoterminálů,“ řekl vedoucí od-
boru ekonomiky Magistrátu města 
Chomutova Jan Mareš. 

Město se však nevzdává a jde 
dál do boje s ministerstvem. Měs-
to podá tzv. rozklad zamítnutí. 
„V podstatě jde o to, že ministr finan-
cí přezkoumá, zda jeho úředníci po-
stupovali správně. Předpokládáme, 
že i tento opravný prostředek bude 
pro město mít záporný výsledek,“ 
dodává Mareš. Ministerstvo nemůže 
vyjít Chomutovu vstříc, protože v tu 
chvíli by se na něj sesypaly žádosti 
o zrušení rozhodnutí ze všech měst 
v republice. 

Radnice se proto bude s minis-
terstvem financí nejspíše soudit. 
Město podá několik precedentních 
žalob u správního soudu. „Pokud 
je vyhrajeme, budeme požadovat, 
aby se podle rozsudků postupovalo 
i v ostatních případech. Město musí 
mít možnost zasahovat do povolo-
vání videoterminálů, protože jejich 
počet a umístění ovlivňuje nejen 
závislost lidí na hraní, ale i krimina-
litu, veřejný pořádek, zadluženost 
lidí a sociální situaci ve městě,“ říká 
primátorka Řápková. 

Videoloterijní automaty na první 
pohled vypadají stejně jako hrací 
automaty. Liší se však v tom, že jsou 
napojeny na jakýsi centrální mozek, 
který řídí výhry. Zatímco na hracím 
automatu se při jednom otočení hry 
dalo prohrát pouze několik korun, 
u videoterminálů může hráč přijít 
i o dva tisíce korun na jedno 
zmáčknutí tlačítka hracího automa-
tu. „Právě v tomto jsou terminály 
nebezpečnější. Během chvíle se dá 
prohrát celá výplata,“ dodává ve-
doucí odboru Mareš.                      (tb)

Posledním dnem minulého roku 
skončila veřejná sbírka, kterou 
zorganizovalo město Chomutov na 
podporu pozůstalé přítelkyně tra-
gicky zemřelého policisty Romana 
Jedličky. Ten zahynul při služebním 
zákroku, když zasahoval proti vra-
hovi, který zabíjel v ulicích Chomu-
tova. Během sbírky na zřízený účet 
dorazilo od občanů 78 tisíc korun, 
z nichž větší část již přítelkyně 
převzala. 

V průběhu prvního lednového 
týdne budou otevřeny zapečetěné 
kasičky, které město nechalo zří-
dit v nákupních centrech Globus 
a Kaufland v Chomutově a Tesco 
v Jirkově. O celkové výši peněžní 
částky, kterou lidé darovali, bude-
me informovat v dalším čísle cho-
mutovských novin.                        (tb)

Sbírka pro rodinu 
policisty skončila 

Šťastným rodičům prvního letošního občánka města Chomutova, kterým se 
stala Adriana Řimsová, primátorka města Chomutova Řápková popřála a pře-
dala jim finanční dar v hodnotě pěti tisíc korun a další drobné dárky. 
Malá Adriana přišla na svět 1. ledna v 15.40 hodin jako první dítě Veroniky 
a Radima Řimsových. „Po porodu vážila 3,35 kilogramu a měřila 53 centimetrů,“ 
pochlubil se pyšný otec. Jeho žena na něj prozradila, že byl porodu Adrianky 
přítomen. „Dceru si už také přebalil,“ řekla s úsměvem maminka. Primátorka si 
holčičku pochovala. „Je nádherná a navíc je to první občánek Chomutova, jak 
má být. Se správnými chomutovskými kořeny,“ řekla Řápková. Oba Adrianky 
rodiče totiž pocházejí z Chomutova a 1. září 2007 zde měli i svatbu. 
Holčička se má řádně k světu, a má také proč. Šťastný otec ji už dvakrát 
„zapil“. Na zdraví novorozence se již skleničkami „ťukalo“ v rodinném kruhu 
a s přáteli. Ještě jednu oslavu chystá šťastný otec se svými kamarády ze 
sportovního klubu.                                                                                                     (tb)

První občánek dostal dar
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Chomutov dokončil první etapu 
obnovy okolí nákupního střediska 
Jitřenka. Město do regenerace lokali-
ty vložilo sedmnáct milionů korun, 
z toho necelých šest milionů v roce 
2007, zbytek peněz pak vloni. „Díky 
této investici celá lokalita získala 
úplně jiný ráz, ze zašedlého pro-
stranství se stal barevně zajímavě 
řešený prostor, který jistě potěší 
obyvatele Chomutova,“ řekla primá-
torka Ivana Řápková. 

Lokalita Jitřenky měla charakte-
ristický ráz socialistické architek-
tury. Při obnově se hlavně změ-
nila centrální část mezi Jitřenkou 
a Základní školou v ulici Akademika 
Heyrovského. Stavební firma odstra-
nila rozpadající se záhony a dvacet 
let nefunkční fontánu. Místo nich 
vyrostla nová fontána, která je sice 
menší, ale za to má moderní techno-
logii na čistění vody. Byly vybudová-
ny nové záhony, které byly následně 
osazeny zelení. Do centrální části 
byly vhodně zakomponovány také 
herní prvky pro děti, které splňují 

Okolí Jitřenky není šedivé, ale moderní a barevné

veškeré bezpečnostní normy. Plocha 
byla osazena barevným hnědočerve-
ným vzorem ze zámkové dlažby

Město nechalo opravit chodníky, 
jeden stopadesátimetrový podél 

plotu sportovního hřiště základní 
školy byl dokonce postaven nově. 
Stavebníci odvodnili centrální plo-
chu. Velká část zeleně byla mezi 
paneláky nově vysázena.             (tb) 

Primátorka města Ivana Řápková 
a její náměstkyně Marie Štáfková 
přinesly do chomutovského dětské-
ho domova silvestrovské dárky. Již 
po několikátý rok tak dětem primá-
torka zpestřuje silvestrovskou osla-
vu něčím dobrým na zub. „Dostávají 
mlsání, které si jinak musí kupovat 
z kapesného, například brambůrky, 
krekry, colu. Ale aby dobroty byly i 
zdravé, tak se mezi nimi najde také 
kopa pomerančů, banánů a dalšího 
ovoce,“ dodává Ivana Řápková.

Z pravidelných návštěv se stala 
téměř tradice. Strůjcem návštěv je 
dobrodiní jedné ženy. „Před několi-
ka lety vyhrála v jedné soutěži veče-
ři se mnou. Přála si ale, aby v hodno-
tě té večeře dostaly děti v dětském 
domově nějaké dobroty,“ popisuje 
počátek návštěv primátorka. 

Primátorka si prošla celý domov 
a popovídala si se všemi dětmi. Ty 

Zastupitelé města Chomutova na 
základě dostupných informací zá-
sadně nesouhlasí s návrhem minis-
terstva zdravotnictví na odejmutí 
statutu Komplexního onkologického 
centra nemocnici v Chomutově. 
Onkologické centrum je vybaveno 
moderní přístrojovou technikou 
a jeho další rozvoj je zabezpečen 
stanoveným počtem lékařů a další-
ho zdravotnického personálu. Onko-
logické centrum poskytuje kvalitní 
lékařskou péči stále narůstajícímu 
počtu pacientů, a to v regionu, který 
byl a je ještě zatížen negativními 
vlivy energetického a těžebního 
průmyslu. 

„Obyvatelé regionu v minulých le-
tech trpěli těžkým průmyslem, zru-
šením statutu Komplexního onko-
logického centra by trpěli podruhé 
v podobě omezení kvalitní lékařské 
péče v době, kdy se projevují násled-
ky zhoršeného životního prostředí 
z minulých let,“ řekla hejtmanka 
Ústeckého kraje a chomutovská za-
stupitelka Jana Vaňhová. 

Zastupitelstvo uložilo náměstkovi 
primátorky Janu Řehákovi zaslat 
nesouhlasné stanovisko a žádost 

Chomutovští zastupitelé nesouhlasí 
se zrušením onkologického centra

o přehodnocení návrhu ministerstva 
zdravotnictví předsedovi vlády ČR 
a ministrovi zdravotnictví. 

Zastupitelé také vyzvali zástupce 
města a regionu v zastupitelstvu Ús-
teckého kraje, Poslanecké sněmovně 
a Senátu Parlamentu ČR k podpoře 
Statutárního města Chomutova ve 
snaze zachovat statut Komplexního 
onkologického centra v chomutov-
ské nemocnici. 

Do přístrojové techniky v posled-
ních letech bylo investováno na 
150 milionů korun. V loňském roce 
byl v nemocni instalován nový mo-
derní lineární urychlovač. Centrum 
má dva urychlovače a pro další má 
připraveny prostory. 

Centrum přijímá pacienty z jižní 
části Ústeckého kraje a z Karlovar-
ského kraje. Není výjimkou, kdy 
do chomutovského centra přijíždějí 
k léčbě pacienti z Prahy a např. také 
z Klatovska. Počet pacientů stále 
narůstá. 

„Na jeden z přístrojů přispěli také 
samotní obyvatelé města Chomu-
tova, kteří sesbírali počátkem roku 
2007 téměř padesát tisíc korun,“ řekl 
náměstek primátorky Jan Řehák. (tb)

Primátorka zpestřila dětem 
silvestrovskou oslavu

se rády pochlubily se svými dárky, 
které našly pod vánočním stromeč-
kem. „Byla jsem překvapena, kolik 
dárků děti dostaly,“ dodala primá-
torka, od níž si děti s radostí sobě 
vlastní braly přinesené dobroty.

Dětský domov vznikl v Chomuto-
vě v září roku 1985, kdy se přestě-
hoval z Hory Svatého Šebestiána, 
ale jeho historie je mnohem delší, 
sahá až do roku 1879. V současné 
době má Dětský domov v Chomu-
tově fyzicky padesát osm dětí, z 
nichž dvě jsou dlouhodobě doma. 
Je určen pro děti od tří do osmnácti, 
popřípadě až do šestadvaceti let. Je 
složen ze tří vzájemně propojených 
budov, které mají v každém patře 
jednu rodinku. Součástí domova je 
také odloučené pracoviště na síd-
lišti Kamenná, kde v třípokojovém 
bytě žije ještě jedna rodinná skupi-
na šesti dětí.                                    (tb)

Od Nového roku jsou Základní 
školy v ulicích Akademika Hey-
rovského a Havlíčkově z důvodu 
optimalizace školství v Chomutově 
sloučeny, přičemž nástupnickou 
organizací je Základní škola v uli-
ci Akademika Heyrovského. První 
moment, kdy změnu pocítí veřej-
nost, nastane už při zápisech do 
prvních tříd, které letos proběhnou 
15. a 16. ledna. Rodiče, kteří si jednu 
z obou škol vybrali pro vstup svého 
potomka na cestu za vzděláním, in-
formuje ředitel školy Miloš Zelenka.

Co se po sloučení obou škol mění Co se po sloučení obou škol mění 
pro zájemce?pro zájemce?

„Rozhodnutím zastupitelů se 
změnily spádové obvody, tak aby 
se rovnoměrněji rozložil počet dětí 
mezi školami v Horní Vsi. Ale stále 
platí, že zákonný zástupce má právo 
přihlásit dítě na školu bez ohledu na 
spádovou oblast.“

První třídy tedy budou otevřeny První třídy tedy budou otevřeny 
už jen v centrální budově v ulici už jen v centrální budově v ulici 
Akademika Heyrovského?Akademika Heyrovského?

Dvě školy se sloučily, zápis jen v centrální budově
„Ano, ale vyučující prvňáčků budou 

i z pracoviště v Havlíčkově ulici.“
Má škola dostatečnou kapacitu na Má škola dostatečnou kapacitu na 

případný vyšší zájem?případný vyšší zájem?
„Počet zájemců nelze přesněji 

odhadovat, nicméně očekáváme, 
že otevřeme tři až čtyři třídy. Byli 
bychom rádi, kdyby naplněnost tříd 
byla dvacet až pětadvacet žáků. Sou-
časných prvňáčků máme ve škole 
v ulici Akademika Heyrovského pa-
desát tři a v Havlíčkově třicet osm.“

Změní se sloučením nějak koncep-Změní se sloučením nějak koncep-
ce školy? Co rodičům nových žáků ce školy? Co rodičům nových žáků 
nabídnete?nabídnete?

„Respektujeme současný trend, 
takže nabídneme možnost cizího 
jazyka od prvního ročníku, v jeho 
druhé polovině i malou školu teni-
su. Vůbec chceme od třetího roční-
ku větší pozornost věnovat třídám 
se sportovním zaměřením, což 
u nás představuje volejbal, softbal 
a individuální sporty, abychom včas 
podchytili sportovně nadané žáky. 
Současně od příštího školního roku 

chceme posílit estetické předměty, 
estetickou linii výuky.“ 

Jak přesně budou zápisy probíhat?Jak přesně budou zápisy probíhat?
„Oproti předchozím rokům se 

ve všech chomutovských školách 
posunuly na čtvrtek a pátek, kon-
krétně proběhnou 15. a 16. ledna od 
14 do 18 hodin. Zápisy se týkají dětí, 
které 31. srpna 2009 dovrší šestý 
rok věku, a dětí, kterým byl odložen 
začátek povinné školní docházky. 
Z našich dvou budov bude zápis pro-
bíhat samozřejmě už jen ve škole 
v ulici Akademika Heyrovského.“

Máte nějaké informace o tom, jak Máte nějaké informace o tom, jak 
se s tím vyrovnávají rodiče, kteří už se s tím vyrovnávají rodiče, kteří už 
delší dobu plánovali umístit svého delší dobu plánovali umístit svého 
potomka do školy v Havlíčkově ulici?potomka do školy v Havlíčkově ulici?

„S některými už jsem mluvil. 
Řada z nich využila situace a přišla 
se podívat na tradiční Vánoční zpí-
vání, které tentokrát proběhlo před 
školou. Při té příležitosti si prohlédli 
i samotnou školu a zajímali se o její 
činnost. Ti, se kterými jsem mluvil, 
vyjadřovali spokojenost.“             (sk)

Nová parkovací místa, dětská 
hřiště, lavičky, opravené silnice 
a další úpravy ve vnitrobloku v ulici 
Zdeňka Štěpánka nevzniknou. Obča-
né z domů v ulici s nimi nesouhlasí. 
„Dali jsme jednoznačně na vůli ob-
čanů, kteří se vyjádřili v anketě, že 
si nepřejí, aby se v jejich vnitroblo-
ku dělaly úpravy,“ řekla primátorka 
města Ivana Řápková. Město proto 
investici ve výši zhruba 8,5 milionu 
korun neuskuteční. 

Projekt, podle kterého by ve vni-
trobloku vznikla parkovací místa, 
hřiště a celý vnitroblok by se zre-
konstruoval, se s občany veřejně 
projednával dvakrát. Z prvního 
projednávání vznikly připomínky, 
které se do projektu zapracovaly. 
Druhé se uskutečnilo vloni nad ak-
tualizovaným projektem. „U obou 
projednání občané s obnovou vnit-
robloku souhlasili,“ řekl Petr Svoboda 
z oboru rozvoje, investic a majetku 

Obyvatelé v anketě rozhodli: 
ve vnitrobloku se stavět nebude

města. Radnice však byla neustále 
kontaktována občany, kteří si úpra-
vy nepřáli. „Proto jsme se rozhodli 
upořádat anketu, v níž se obyvatelé 
okolních domů k projektu vyjádři-
li,“ sdělila primátorka. Anketa však 
dopadla negativně pro navrhované 
úpravy. 56 občanů bylo proti, 37 bylo 
pro. Tato akce nebude zařazena do 
investičního plánu na letošní rok. Pří-
padné znovuzapojení do investičního 
plánu mají v budoucnosti šanci ovliv-
nit sami občané, kteří by však museli 
jednoznačně říci, zda o tak rozsáhlou 
investici stojí.

V rámci této akce mělo vznik-
nout 400 metrů čtverečních nové 
komunikace, 320 metrů čtverečních 
nových chodníků, rekonstruovat 
se měly stávajících komunikace 
a chodníky. Mělo vzniknout téměř 
čtyřicet parkovacích míst, provést 
se rekonstrukce veřejného osvětlení 
a obnova zeleně.                              (tb)

Nejkrásnější fasádu nového kul-
turně společenského centra, které 
vyroste v areálu bývalých kasáren 
v rámci Integrovaného plánu rozvo-
je města, navrhla Kristýna Spous-
tová, studentka OA, SOŠG a SOU 
v Údlicích (na snímku). Ta se spolu 
s dalšími studenty zúčastnila soutě-
že, kterou vyhlásilo město v rámci 
prezentace IPRM. Nabídku zúčastnit 
se soutěže „Navrhni fasádu kulturně 
společenského centra“ dostalo přes 
sedm stovek studentů. Soutěže se 
zúčastnily samé dívky. 

Čtyři nejlepší vybrala porota slože-
ná z architekta města Jaroslava Pach-
nera, zástupce investora a vedoucího 
odboru rozvoje, investic a majetku 
města Petra Chytry, ředitele Střední 
průmyslové školy v Kadani Zdenka 
Hrdiny a projektových manažerek 
města. Soutěž radnice vyhlásila v po-
lovině září a trvala do konce října. 

Vítězka, která fasádu navrhla tak, 
aby znázorňovala využití budovy 
kulturně společenského centra, obdr-
žela z rukou primátorky města odmě-
nu ve výši pěti tisíc korun. Soutěžící, 
kteří se umístili na dalších místech, 
dostali věcné dary od města. 

Nejkrásnější fasádu navrhla Kristýna Spoustová

„Návrhy se mi moc líbily, mno-
hé byly nápadité. Škoda, že se do 
soutěže, nezapojili také chlapci. Je 
vidět, že přestože je architektura 
technickým oborem, ženy v něm 
jistě budou lépe vynikat,“ řekla 

s nadsázkou primátorka Ivana Řáp-
ková. „Na fasádě jsou náměty jako 
šachovnice, starý film, korálky. 
Všechno to má představovat bu-
doucí náplň centra,“ dodala vítězka 
Kristýna Spoustová. (text a foto: tb)

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU 
CHOMUTOV – JIRKOV

Oznámení o podávání návrhů požadovaných změn územního plánu
Magistrát města Chomutova, odbor rozvoje, investic a majetku města 

jako pověřený orgán územního plánování připravuje pořízení nového 
Územního plánu Chomutova, a proto vyzývá občany k podávání návrhů 
požadovaných změn stávajícího územního plánu.

Návrhy změn je třeba podat písemně na adresu Magistrát města 
Chomutova, odbor rozvoje, investic a majetku města, Zborovská 4602, 
430 28 Chomutov v termínu do 31. 1. 2009. Návrh musí obsahovat nále-
žitosti dle § 46 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Formulář je zveřejněn 
na webových stránkách města. Dokumentace platného Územního plánu 
sídelního útvaru Chomutov – Jirkov je uložena k nahlédnutí v kanceláři 
č. 29A v budově historické radnice MM Chomutov na náměstí 1. máje, 
v úřední dny pondělí a středa vždy od 8.00 hod do 17.00 hod, v úterý 
a ve čtvrtek od 8.00 do 15.00 hod, v pátek po předchozí domluvě na tele-
fonním čísle 474 637 427 (Ing. Petříková) nebo e-mailové adrese: l.petri-
kova@chomutov-mesto.cz. Hlavní výkres územního plánu a závazná část 
Územního plánu sídelního útvaru Chomutov – Jirkov jsou zveřejněny na 
webových stránkách města Chomutova.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
CHOMUTOVSKÝCH 
ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

A 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

pro školní rok 

2009/2010
se koná

ve čtvrtek dne 15. 1. 2009 ve čtvrtek dne 15. 1. 2009 
a v pátek dne 16. 1. 2009a v pátek dne 16. 1. 2009

vždy 
od 14:00 hod. do 18:00 hod.od 14:00 hod. do 18:00 hod.

Vedení měst Chomutova a Jirkova Vedení měst Chomutova a Jirkova 
zve občany obou měst na tématicky zaměřené 

Setkání s občany dne 29. 1. 2009Setkání s občany dne 29. 1. 2009

Téma: Městská hromadná dopravaTéma: Městská hromadná doprava
které se bude konat od 16 do 17 hodin ve velkém sále 

Kulturního domu na Zahradní v Chomutově 
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KONCERTYKONCERTY
•        13. 1. NA ZIMNÍ KOLONÁDĚ.13. 1. NA ZIMNÍ KOLONÁDĚ. Účinkují Festivalový orchestr P. Macka, 

Hudba hradní stráže Praha, Pavel Eret, Věra Eretová, Radka Fišarová. 
Městské divadlo od 19.00 hod.

•        14. 1. MUSICA FESTIVA DI PRAGA – NOVOROČNÍ KONCERT. 14. 1. MUSICA FESTIVA DI PRAGA – NOVOROČNÍ KONCERT. Účinkují Olga 
Krumpholzová – soprán, Gabriela Plachá – hoboj, anglický roh, Pavel 
Kloub – kytara. Galerie Lurago od 18.30 hod.

•        16. 1. PRAGUE SKA CONSPIRACY.16. 1. PRAGUE SKA CONSPIRACY. Kulisárna u divadla od 19.00 hod.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
•        14. 1. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. 14. 1. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na 

Zahradní od 17.00 hod.

VÝSTAVYVÝSTAVY
•        JIŘÍ ŘEZNÍČEK - FOTOGRAFIE. JIŘÍ ŘEZNÍČEK - FOTOGRAFIE. Výstava v galerii Špejchar potrvá do 17. 1. 
•        KAREL VAŠÁK, BRONISLAV PÍCKA, EMIL LAURENČÍK, MARCELA GUNÁZE-KAREL VAŠÁK, BRONISLAV PÍCKA, EMIL LAURENČÍK, MARCELA GUNÁZE-

ROVÁ - OBRAZY. ROVÁ - OBRAZY. Galerie Lurago, vernisáž 7. 1. od 17.00 hod., výstava 
potrvá do 28. 1.

•        SETKÁNÍ ČESKÝCH A NĚMECKÝCH MALÍŘŮ.SETKÁNÍ ČESKÝCH A NĚMECKÝCH MALÍŘŮ. Výtvarné práce v galerii na 
schodech v SKKS, výstava potrvá od 10. 1. do 31. 3.

•        ŽIVOT V NEPÁLU ANEB TREK POD HIMALÁJSKÝMI VELIKÁNY.ŽIVOT V NEPÁLU ANEB TREK POD HIMALÁJSKÝMI VELIKÁNY. Výstava 
fotografií ve výstavní síni knihovny SKKS potrvá do 31. 1.

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).

ProdejProdej

• Prodám ždímačku Romo• Prodám ždímačku Romo 55x32 
– válec, cena 110 Kč. Tel. 737 121 967.

• Prodám teplou prošívanou deku. • Prodám teplou prošívanou deku. 
Nové peří i sypek a brokátový potah. 
Cena dohodou. Tel. 728 369 043.

• Prodám novou pletací přízi• Prodám novou pletací přízi růz-
ných druhů, barev a kvality. Cena 
dohodou. Tel. 728 369 043.

• Prodám parní vysavač,• Prodám parní vysavač, také na 
suché vysávání. Tel. 732 230 214.

• Prodám siamská koťátka, • Prodám siamská koťátka, velmi 
mazlivá a přítulná. Jsou očkovaná 
a odčervená, naučená na kočičí zá-
chod. Tel. 775 247 303.

• Prodám velmi hezké „maturitní • Prodám velmi hezké „maturitní 
šaty“ šaty“ z tmavomodrého sametu na 
korálková ramínka, vel. 38-40. Cena 
500 Kč. Tel. 605 720 020.

• Prodám plechový disk,• Prodám plechový disk, roz-
měry 15´́  na Scenic. Cena 500 Kč. 
Tel. 474 558 205.

• Prodám autosedačku zn. Chicco• Prodám autosedačku zn. Chicco 
9 – 18 kg, polohovací, modrošedá bar-
va, pův. cena 3 900, nyní 1 500 Kč. Tel. 
607 801 479.

• Prodám třídílnou skříň světlý • Prodám třídílnou skříň světlý 
dub, dub, rok stará, 2x zašup. dveře, upro-
střed zrcad. dveře + 4x velké šuplíky. 
Roz. 220x300x60 cm, cena 8 000 Kč. 
Tel. 605 161 727.

• Prodám skútr Yamaha Neos 50,• Prodám skútr Yamaha Neos 50, 
r. v. 1998, velmi dobrý stav, najeto 
6 000 km, cena nového 48 000 Kč, nyní 
17 800 Kč. Tel. 777 680 096.

• Prodám Fiat Cinquecento,• Prodám Fiat Cinquecento, 
r. v. 1994, bílý, hezký, dobrý stav. Cena 
20 000 Kč. Tel. 607 229 153.

• Prodám minibike 50 cross. • Prodám minibike 50 cross. Cena 
5 000 Kč. Tel. 607 229 153.

BydleníBydlení
• Prodám byt 3+1 (velký)• Prodám byt 3+1 (velký) v osob-

ním vlastnictví na sídlišti Zahradní, 
2. patro, nově zrekonstruovaný dům, 
zateplený, velmi slušný vchod, dobré 
parkování. V bytě vestavěné skří-
ně, plastová okna, zasklená lodžie. 
Tel. 606 859 624.

• Pronajmu byt 1+1 • Pronajmu byt 1+1 na Březenecké. 
Tel. 605 315 548.

• Pronajmu částečně zařízený byt • Pronajmu částečně zařízený byt 
v lokalitě Horní Ves. Nejraději pro dvě 
osoby. Podmínka: bez psa, jen solidní 
jednání. Tel. 731 236 873.

• Prodám byt 4+1,• Prodám byt 4+1, osobní vlastnic-
tví, Horní Ves, pěkné, klidné prostře-
dí, plastová okna. Cena 950 000 Kč. 
Tel. 721 677 527.

• Pronajmu byt 3+1• Pronajmu byt 3+1 v centru města 
v rodinném domě. Nájemné 7 000 Kč 
+ energie, vratná kauce 2 nájmy. Možno 
i pro firmy. Tel. 777 741 371, 608 403 565.

• Prodám rodinný dům v Křimo-• Prodám rodinný dům v Křimo-
vě-Strážkách.vě-Strážkách. Cena 1 349 000 Kč. 
Tel. 731 122 731.

• Prodám byt 1+1 v Jirkově.• Prodám byt 1+1 v Jirkově. 
Tel. 731 122 731.

• Hledám byt pro podnikatelku. • Hledám byt pro podnikatelku. 
Slušné jednání. Tel. 724 657 425.

• Hledám dům v centru Chomutova. • Hledám dům v centru Chomutova. 
Slušné jednání. Tel. 724 657 425.

              8. 1.  STRACH(Y) ZE TMY. STRACH(Y) ZE TMY. Animovaný, mysteriózní artfilm, Francie.
              9. 1. REPO: GENETICKÁ OPERA. REPO: GENETICKÁ OPERA. Horor/muzikál, USA.
10. –   11. 1. ARTUR A MINIMOJOVÉ.ARTUR A MINIMOJOVÉ. Rodinný animovaný film, Francie, USA. 

Od 17.00 hod.
10. –   11. 1. ANGLICKÉ JAHODY. ANGLICKÉ JAHODY. Drama, ČR.
12. –   14. 1. JUNO. JUNO. Komedie/drama, USA, Kanada.
            15. 1. Projekt 100: NĚCO Z ALENKY.Projekt 100: NĚCO Z ALENKY. Animovaný fantasy film, Českoslo-

vensko, Švýcarsko, Německo, Velká Británie.
            16. 1.  UMÍRAJÍCÍ ZVÍŘE. UMÍRAJÍCÍ ZVÍŘE. Erotické drama, USA.
 17. –   19. 1.  REMBRANDTOVA NOČNÍ HLÍDKA.REMBRANDTOVA NOČNÍ HLÍDKA. Historické drama, Velká Britá-

nie, Německo, Francie, Polsko. V sobotu a neděli začátky v 17.00 
a 19.15 hod.

20. –   21. 1.  NEBEZPEČNÝ CÍL. NEBEZPEČNÝ CÍL. Akční/thriller, USA.

• Pronajmu byt 1+kk, • Pronajmu byt 1+kk, klidná část 
města, nájem 2 900 Kč + energie, 
3 měsíční kauce. Tel. 607 100 783.

• Prodám byt 4+1 v os. vl. • Prodám byt 4+1 v os. vl. v Chomu-
tově – Horní Ves. Tel. 739 500 609.

• Prodám byt v OV 2+1, Prodám byt v OV 2+1, 64 m2, 
na Dehtochemě, cena 730 000 Kč. 
Tel. 737 835 859.

• Prodám byt 4+1 Hornická uli-• Prodám byt 4+1 Hornická uli-
ce, ce, Horní Ves. Cena 950 000 Kč. 
Tel. 724 657 425.

• Prodám byt 2+1 Školní ulice, • Prodám byt 2+1 Školní ulice, cen-
trum Chomutova. Cena 840 000 Kč. 
Tel. 724 657 425.

• Pronajmu byt 2+1 u Luny • Pronajmu byt 2+1 u Luny po 
rekonstrukci, nekuřákům bez zví-
řat. Nájem + energie 8 000 Kč, kauce 
20 000 Kč. Tel. 606 638 215.

• Prodám stavební parcelu • Prodám stavební parcelu 
v Chomutově v Chomutově ke stavbě rod. domu, 
rozloha 1 480 m2. Cena 950 000 Kč. 
Tel. 777 680 096.

• Prodám dům 4+1 v Chomutově• Prodám dům 4+1 v Chomutově na 
Zátiší. Tel. 739 500 609. 

• Pronajmu byt 2+kk v CV• Pronajmu byt 2+kk v CV u nemoc-
nice, po rekonstrukci, částečně zaříze-
ný, nejlépe dlouhodobě. Nájem včetně 
poplatků 9 000 Kč, kauce 15 000 Kč. 
Tel. 737 410 320.

• Pronajmu byty v CV. • Pronajmu byty v CV. Dlouhodobě. 
Tel. 606 923 620.

• Pronajmu větší byt 1+1• Pronajmu větší byt 1+1 v Jir-
kově na Borku, částečně zařízený, 
po rekonstrukci. Klidný vchod. 
Tel. 607 646 099.

• Důchodkyně hledá byt • Důchodkyně hledá byt v Chomuto-
vě, slušné jednání. Tel. 724 657 425. 

OstatníOstatní
• Zdarma odvezu váš nefunkční po-• Zdarma odvezu váš nefunkční po-

čítač, čítač, TV a podobně. Tel. 724 902 854.
• Pronajmu garáž• Pronajmu garáž v areálu napro-

ti kruhovému objezdu u Globusu, 
v areálu je voda, rampa a 220 V. 
Tel. 776 152 374.

• Výzva: hledám kamarády z vojny• Výzva: hledám kamarády z vojny 
ve Slaném v letech 1966 – 68, Ivo Kalík 
(nar. 1947) a Jiří Jániš (nar. 1947). Oba 
pocházejí z Chomutova. Ozvěte se na 
tel. 602 250 093.

• Garáž – nabízím k pronájmu,• Garáž – nabízím k pronájmu, 
u restaurace Bizon, dlouhodobě. 
Tel. 728 766 628.

• Koupím HAKI lešení, • Koupím HAKI lešení, i více 
jednotek. Děkuji za nabídku. 
Tel. 607 229 153.

• Hledám práci v administrativě. • Hledám práci v administrativě. 
Znalost práce na PC + psaní deseti 
prsty. Fakturace, základy účta. Praxe 
2,5 roku. Pište prace-chomutov@se-
znam.cz.

• Dlouhodobě pronajmu velkou • Dlouhodobě pronajmu velkou 
garážgaráž s elektřinou (3,5 x 5 m) v CV 
u hřbitova, zastávka MHD Kordy. 
Od 1. 2. 2009. Tel. 721 038 042.

OZNÁ MENÍ
Oznamujeme tímto, že ode dne 29. 12. 2008 

je uzavřen úsek bytového hospodářství, který se stěhuje 
do sídla společnosti 

CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a. s., Křižíkova 1098/6 Chomutov 
(za Střední průmyslovou školou).

Od ledna 2009 vyřizují veškeré záležitosti související s bytovou 
problematikou pracovnice výše uvedené společnosti.

Kontakty jsou následující:
telefonní spojení: 474 721 232 – 5

e-mail: info@chomutovska-bytova.cz 
webové stránky: www.chomutovska-bytova.cz

Informace jsou uvedeny rovněž na webových stránkách 
Statutárního města Chomutova: 

www.chomutov-mesto.cz.

Hezké chvíle v předvánočním 
shonu připravili rodičům žáci a uči-
telé Základní školy v ulici Akademika 
Heyrovského. Ve světle svíček a prs-
kavek děti zazpívaly vánoční koledy 
(na snímku), přednesly několik básní 
a předvedly divákům živý betlém. 
Také jim nabídly vánoční pečivo 
a horký čaj, zaměstnanci školy pak 
dospělým svařené víno. V programu 
vystoupil i pěvecký soubor Klíček 
z patronátní Základní školy speci-
ální a Mateřské školy v Palachově 
ulici. Předvánoční program poprvé 
proběhl před školou, čímž bylo 
neoficiálně zprovozněno zrekon-
struované prostranství mezi školou 
a Jitřenkou, které bylo zkolaudováno 
jen o den dřív. „Akce měla i chari-
tativní rovinu. Pokračovali jsme ve 
výzvě města, kdy jednotlivé školy 
prodávají výrobky ve prospěch 
Chomutovského nadačního fondu. 
Rodiče nás mile překvapili, během 
patnácti minut jsme za výrobky 
dětí utržili tři tisíce korun,“ infor-
moval ředitel školy Miloš Zelenka. 
„Akce tedy přispěla dobré věci a za 

Zpívání před školou navodilo sváteční atmosféru

její úspěch musím poděkovat nejen 
žákům a zaměstnancům školy, ale 
za pomoc i dalším organizacím 
a jednotlivcům, zejména Pavlu Tůmo-
vi a Ivetě Rabasové.“ Některé třídy 

měly vlastní vánoční besídku hned 
po skončení programu před školou 
a pozvaly na ni do učebny rodiče, 
jiné si ji třeba bez rodičů udělaly 
v jiném termínu.         (text a foto: sk)

Dvě stě osmdesát luštitelů křížov-
ky z vánočního magazínu doručilo 
výsledek svého snažení do redakce 
Chomutovských novin. Z nich bylo 
vylosováno deset výherců, kteří se 
mohou těšit na knihu Chomutovská 
uličnice, hrnek, kalendář Bezručovo 
údolí, propisku, stuhu na krk, klí-
čenku s kuponem do košíku a sadu 
kalendáříků 2009. Jsou to Marie Marie 
Mourová, František Richter, Helena Mourová, František Richter, Helena 
Forejtová, Lucie Kalvodová, Ond-Forejtová, Lucie Kalvodová, Ond-
řej Šoma, Zdeňka Fišrovářej Šoma, Zdeňka Fišrová (všichni 
z Chomutova), Alena Brožová, Pavel Alena Brožová, Pavel 

Desatero cen pro vylosované 
luštitele vánoční křížovky

Hrabal Hrabal (oba z Jirkova) a stejně jako 
před rokem touto dobou Tomáš Tomáš 
KundrataKundrata z Chomutova. Ovšem ještě 
větší radost než on bude mít Krista Krista 
ŠlosárováŠlosárová, která kromě výše jmeno-
vaných předmětů dostane hlavní 
cenu - plastiku v ceně 5 000 ko-
run od chomutovského výtvarníka 
Vojtěcha Návrata. Všichni výherci 
dostanou vyrozumění poštou, ceny 
si pak budou moci vyzvednout až 
do pátku 29. ledna v redakci Cho-
mutovských novin na historické 
radnici.                                                 (r)

Z prostorových důvodů se do to-
hoto vydání nevešel kupon, proto 
řádkovou inzerci do příštího čísla 
přijímáme v jakékoliv písemné 
formě. 

Nový suvenýr je sběratelům 
k dispozici v městském informačním 
centru a muzeu na radnici. Jedná se 
o štítky na hole, které pro Chomu-
tov zhotovili manželé Chlumovi 
z Chuchelna u Semil. Vyrobeny byly 
dva motivy, jeden s městskou věží 
a jeden s kostelem svaté Kateřiny 
a radnicí. Cena za jeden štítek činí 
25 korun.                                         (lev)

V galerii Lurago se od dnešního 
dne veřejnosti prezentují Bronislav 
Pícka, Karel Vašák, Emil Laurenčík 
a Marcela Gunázerová. Tyto čtyři 
výtvarníky spojuje nejen vztah ke 
Kadani, ale i značná míra fantazie. 
Tu promítají do své tvorby, z níž 
nyní návštěvníkům představují 
své surrealistické obrazy, koláže 
a fotografie. Vernisáž proběhne 
dnes od 17 hodin, výstava potrvá 
do 28. ledna.                                     (sk)

Čtveřice Kadaňáků 
vystavuje v Luragu

Chomutovské motivy 
zdobí štítky na hole
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Chomutovské noviny

Kadeti a junioři VEKIBOXu Chomu-
tov stihli do konce roku odboxovat 
pět kol mládežnické ligy. Opět jim 
patří nejvyšší příčky, a to i přes 
generační výměnu v kategorii ka-
detů a absenci trenéra Vladimíra 
Šťastného. 

V dobrém smyslu boxerský ma-
niak si totiž už v říjnu při tréninku 
vážně poranil nohu, a tak ho musel 
zastoupit jeho vlastní odchovanec, 
25letý Petr Bíno Mládek, držitel třetí 
trenérské třídy. „Zastoupil mě velmi 
dobře. Na výkonech a výsledcích se 
to vůbec neprojevilo, stále předvádí-
me útočný, agresivní box postavený 
na fyzičce. Chválí ho i kolegové 
trenéři ostatních klubů, jsem na 
něho hrdý,“ říká Vladimír Šťastný. 
Před Vánoci mohl už alespoň sedět 
v hledišti při zatím posledním kole 
ligy v Jablonci nad Nisou a opět vi-
děl skvělý výkon svých borců, kteří 

• Florbalový klub FbC 98 DDM • Florbalový klub FbC 98 DDM 
Chomutov uspořádal v předvá-Chomutov uspořádal v předvá-
nočním období juniorský turnaj nočním období juniorský turnaj 
Spinflo Cup 2008.Spinflo Cup 2008. Domácí tým 
v něm na úvod podlehl FB Hurri-
can Karlovy Vary 1:7, a přestože 
pak postupně porazil FbŠ Bohe-
mians Praha 1:0, x3m team SSK 
Future Praha 7:5 a znovu x3m 
team SSK Future Praha 7:5, na 
lepší než třetí místo to nestačilo. 
Vítězem se stal celek FbŠ Bohe-
mians Praha.                               (sk)

Závěr roku 2008 byl pro nejlepší 
plavce TJ Slávie Chomutov současně 
vrcholem podzimní sezony. S úspě-
chem se zúčastnili mládežnických 
republikových šampionátů, Simona 
Baumrtová pak výborně reprezen-
tovala Českou republiku na Mis-
trovství Evropy v plavání dospělých 
v chorvatské Rijece.

Právě sedmnáctiletá Simona 
Baumrtová je jednoznačně nejlep-
ším současným chomutovským 
plavcem, v posledních sezonách se 
dokonce zařadila do absolutní české 
špičky. V žebříčku Českého poháru 
za rok 2008 jí patří druhé místo 
mezi ženami. Po účasti na junior-
ském MS v Mexiku jela do Rijeky na 
svůj první vrcholný šampionát mezi 
dospělými. Startovala tam ve třech 
znakařských závodech na 50, 100 
a 200 metrů. V poslední jmenované 
disciplíně, která je její dlouhodobě 
nejúspěšnější, dosáhla podle oče-
kávání nejlepšího umístění. V na-
bité konkurenci obsadila šestnácté 
místo, ovšem časem 2:08,97, jímž si 
zlepšila osobní rekord. O mimořád-
ně vysoké úrovni šampionátu svědčí 
kromě několika světových rekordů 
i fakt, že loni by Baumrtové tentýž 
čas stačil na sedmé místo. V ostat-
ních dvou disciplínách za svými 
osobními maximy mírně zaostala, 
což lze částečně přičíst i tomu, že 
kvůli sponzorským smlouvám sva-
zu musela plavat v jiných plavkách, 
než na jaké je zvyklá.

Její dvanácti a třináctiletí oddí-
loví kolegové ve stejném termínu 
bojovali o medaile na republikovém 
šampionátu v Sokolově. Zazářil tam 
především Simonin bratr Ondřej 

Po postupu do seniorské extrali-
gy Klub ledního hokeje Chomutov 
zatím jen touží, v jednom ohledu 
však mezi elitu patří už teď. A nejen 
mezi českou. Od poloviny prosince 
totiž vlastní speciální bruslařský 
trenažér, který je zatím výsadou 
převážně jen klubů kanadsko-ame-
rické NHL.

Jde o zařízení v hodnotě pěti 
milionů korun, plochu s umělým 
ledem, jejímž srdcem je ubíhající 
pás. Na něm ve speciálním zajištění 
hráč bruslí a ještě musí před sebou 
ovládat puk. Jeho počínání snímají 
kamery a díky speciálnímu počíta-
čovému programu pak trenéři mo-
hou jeho výkon analyzovat. Odhalí 
se tak neefektivní nebo přímo chyb-
né bruslení, kvůli kterému dochází 
k chronickým zraněním třeba kolen 
nebo třísel. Hráč si přitom chyb vů-
bec nemusí být vědom! Zařízení sou-
časně hráče nutí do činnosti zapojit 
větší část mozku než obvykle. 

„Aby se hokejista dostal dál, po-
třebuje odstranit nebo vylepšit věci, 
které mu činí problém,“ vysvětluje 
Dušan Benický, slovenský odborník 
působící v Kanadě. Celý systém je 
výsledkem jeho dlouholetého výzku-
mu. Skatemillů, jak se bruslařským 
trenažérům říká, je podle jeho slov 
v Severní Americe asi osmdesát, 
s aplikací z Benického unikátního 
výzkumu však na světě existují jen 
čtyři. A ten chomutovský je v Evropě 
jediný. „Otestoval jsem sedmdesát 
hráčů z NHL a víte kolik z nich bez 
nácviku umělo bruslit, současně ovlá-
dat puk a ještě se zdviženou hlavou 
reagovat na pokyny trenéra? Pouze 
dva – Markus Näslund a Miro Šatan. 
Všichni ostatní, přestože to byli vyni-
kající hokejisté a třeba vyhráli Stan-
ley Cup, to nedokázali,“ prozrazuje 
Dušan Benický překvapivou informa-
ci. „A to je podstata hokeje - hráči se 
hokejem začnou bavit až v okamžiku, 
kdy tohle zvládnou. Tehdy mohou na-
plno využít svých schopností.“

Zápasníci ASK VALZAP Chomutov 
hodnotí další soutěžní rok. Dosáhli 
v něm řady úspěchů, vybojovali 
spoustu medailí i několik mistrov-
ských titulů, ale také uzavřeli jednu 
dlouhou kapitolu.

Tou je účast v seniorské 1. lize 
družstev, kterou svaz po třiapa-
desáti sezonách zrušil, protože 
kluby všeobecně nemají dost peněz 
a nedokážou pokrýt celou škálu vah 
od nejnižší po nejvyšší. Od tohoto 
roku se bude pořádat mistrovství 
ČR družstev, tedy systém čtyř tur-
najů, na nichž se utkají jednotlivci, 
podle jejichž úspěšnosti se sestaví 
žebříček klubů. „Předchozí model 
platil od roku 1956. Jsme jediným 
klubem, který to vydržel od začátku 
až do konce,“ neubránil se nostalgii 
jednatel ASK VALZAP Oldřich Dvořák. 
V závěrečném ročníku ligy obsadilo 
chomutovské družstvo stejně jako 
v předchozích třech letech druhé 
místo za Havlíčkovým Brodem. 
Klub z Vysočiny si stahuje nejlepší 
borce z celé republiky, je jakýmsi 
reprezentačním výběrem. „Že skon-
číme druzí, bylo jasné už od začátku. 
S Havlíčkovým Brodem svádíme 
vyrovnané boje, jenže stále doplácí-
me na absenci dvou nejnižších vah 
a každé utkání tak vlastně zahajuje-
me za stavu 0:10. Takhle malí chla-
pi tu prostě nerostou,“ připomněl 
dlouholetou bolest chomutovského 
zápasu Oldřich Dvořák. Účastník 
moskevské olympiády v roce 1980 
stále aktivně zápasí, byť převážně ve 

Baumrtová reprezentovala v Rijece, její mladší kolegové přivezli medaile

Baumrt, který v kategorii třinácti-
letých získal hned pět medailí. Dva 
mistrovské tituly v disciplínách 
100 m znak a 100 m delfín, dále dvě 
stříbrné a jednu bronzovou medaili. 
Druhým chomutovským medailistou 
se stala Barbora Matuščinová, která 
si na stupně vítězů došla pro stříbr-
nou a bronzovou medaili.

Pro mladší plavce je nejdůležitěj-
ším závodem Pohár ČR. Desetiletí zá-
vodníci TJ Slávie v sestavě Štěpánka 
Šilhanová, Barbora Holá, Karla Hla-
vová, Tereza Kopecká, Tomáš Franta, 
Marek Baláž, Ondřej Šícha, Martin Ší-
cha a Martin Lacina odjeli do Doma-

žlic. Ziskem dvanácti zlatých, dvou 
stříbrných a tří bronzových medailí 
navázali na historicky nejúspěšnější 
závody v Litoměřicích na Letním po-
háru ČR. Nejúspěšnější plavkyní se 
stala talentovaná Štěpánka Šilhano-
vá, která ve všech šesti disciplínách 
doplavala s přehledem pro zlato. 
Utvořila si přitom osobní rekordy 
a v disciplínách na 50 m volný způ-
sob za 0:31,5, 100 m volný způsob 
za 1:11,6, 50 m motýlek za 0:34,7 
a 100 m motýlek za 1:19,7 dokonce 
překonala rekordy oddílové. Také 
Tomáš Franta co start, to stupně 
vítězů. Pětkrát byl nejrychlejší 

a získal tedy pět zlatých medailí, na 
100 m volný způsob v čase 1:08,4 
zaplaval oddílový rekord, jen jeden-
krát v závodě na 400 m volný způsob 
dohmátl po těžkém boji těsně druhý, 
ale také v osobním a oddílovém 
rekordu. Ve stejné disciplíně radost 
trenérů umocnil Martin Lacina, kte-
rý získal v osobním rekordu bronz. 
Medailovou žeň rozšířili plavci ve 
štafetách, kde chlapci získali zla-
to na 4x50 m polohově (T. Franta, 
M. Baláž, O. Šícha a M. Lacina), stří-
bro na 4x50 m volný způsob (M. La-
cina, M. Šícha, O. Šícha a T. Franta). 
Děvčata byla dvakrát bronzová ve 
složení B. Holá, K. Hlavová, T. Kopec-
ká a Š. Šilhanová. „Umístění štafet je 
také obrovský úspěch v konkurenci 
velkých oddílů, které mají širokou 
základnu v plaveckých třídách 
a trénují již i dvoufázově. Také klad-
ně hodnotím, že všichni naši plavci 
překonali většinu svých osobních 
rekordů,“ chválila Markéta Šilhanová, 
trenérka plavání a zároveň maminka 
Štěpánky.

Jedenáctiletí plavci v sestavě 
Nikol Schindlerová, Radka Matuš-
činová a Vojtěch Černý odjeli se 
svým trenérem Petrem Neumannem 
do České Třebové na Zimní pohár 
ČR jedenáctiletého žactva. Velkým 
úspěchem byla stříbrná medaile 
Nikol Schindlerové v disciplíně 
50 m volný způsob časem 0:31,7. Dal-
ší medaile na 100, 200 a 400 m volný 
způsob jí unikly jen těsně. Také Rad-
ka Matuščinová plavala skvěle, v silné 
konkurenci obsadila jednou desáté 
a dvakrát jedenácté místo. Vojta Čer-
ný se jedním sedmým místem dostal 
také do první desítky.                      (sk)

součtem bodů z obou kategorií se 
stali nejúspěšnějším klubem kola. 

Průběžné pořadí ligy mládeže Průběžné pořadí ligy mládeže 
– kadeti:– kadeti: 1. BK Baník Most 34 b., 
2. VEKIBOX Chomutov 26 b.,2. VEKIBOX Chomutov 26 b., 
3. SKP Sever + BK Barkas Ústí n. L. 
20 b. (celkem 10 družstev); junioři: junioři: 
1. VEKIBOX Chomutov 28 b.,1. VEKIBOX Chomutov 28 b., 2. Iron 
fighters Rádlo Jablonec n. N. 22 b., 
3. SKP Sever + BK Barkas Ústí n. L. 
18 b. (celkem 10 družstev).

Reprezentanti v chomutovském 
dresu Jan Kováč, Radek Giessmann 
a Ruslan Sofrančuk se během pod-
zimu zúčastnili tří kvalitně obsa-
zených mezinárodních turnajů. 
Kováč ve váze do 54 kg v Polsku 
a Německu vyhrál a v Ústí n. L. 
skončil třetí, Giessmann ve váze do 
69 kg v Polsku zvítězil a v Německu 
a Ústí n. L. získal stříbro, Sofrančuk 
ve váze do 50 kg v Polsku i Německu 
obsadil druhé místo.                      (sk)

veteránské kategorii, v níž loni zís-
kal bronz na MS v Rusku. V případě 
potřeby ale neváhá vypomoci i druž-
stvu mužů, v posledním ročníku ligy 
za něj nastoupil dvakrát. Ve svých 
54 letech! Ovšem Dvořák není je-
diným veteránem mužstva. K jeho 
oporám patří například i 48letý Jiří 
Loukota nebo 36letý Anatolij Moskvi-
tin. Tento Rus ve službách Chomuto-
va zůstává na českých žíněnkách 
léta nepřemožený. „Soupeři už na něj 
vyzkoušeli všechno možné a pořád 
neúspěšně. V jeho váze by ho mohli 
porazit snad jen Kukla nebo Omarov, 
a ti jsou naši,“ s úsměvem okomen-
toval výkonnost jedné z klubových 
hvězd Oldřich Dvořák. A právě jím 
jmenovaní Vojtěch Kukla a Artur 
Omarov jsou v současnosti nejúspěš-
nějšími zápasníky ASK VALZAP.

Čtyřiadvacetiletý Vojtěch Kukla je 
letošním mistrem ČR v zápase řec-
kořímském. Je členem české repre-
zentace, v jejímž dresu se zúčastnil 
ME ve Finsku a také dlouho usiloval 
o nominaci na olympiádu do Pe-
kingu. Kvalitních výsledků dosa-
hoval na mezinárodních turnajích. 
Dvacetiletý Artur Omarov ve svém 
posledním roce mezi juniory vybo-
joval titul mistra ČR, na seniorském 
šampionátu mužů obsadil 3. místo. 
V dresu juniorské reprezentace při-
vezl řadu medailí z mezinárodních 
turnajů, z nichž tři vyhrál. Oba bu-
dou v letošním roce bojovat o účast 
na ME, případně na MS. Kromě nich 
na seniorském MČR jednotlivců, 

které se konalo v Chomutově, uspěli 
stříbrný Luděk Konvičný a bronzový 
Vítězslav Vaňous.

Největšími talenty Chomutova 
v mládežnických kategoriích jsou 
junioři Joakim Öfverman, Pavel 
Simandl, Michal Zedník a Dominik 
Morocz a kadeti Tomáš Zatloukal, 
Nikolas Šarkézy, Martin Prat a To-
máš Ďuriš. Všichni jsou členy širší 
reprezentace a svou výkonnost 
pravidelně prokazují na mezinárod-
ních turnajích. Na mládežnických 
republikových šampionátech mimo 
nich medaili v loňském roce získali 
také Lukáš Holub, Jiří Jehlík, Tomáš 
Cinka, Tomáš Verner, Michal Kučera 
a Karel Chinorai. Tým žáků ASK 
VALZAP byl v žákovské lize druž-
stev druhý, taktéž za Havlíčkovým 
Brodem. „Výkonnostně jsme měli na 
zlato. Doma jsme suverénně zvítě-
zili, ale na Moravě, na domácí půdě 
moravských klubů a moravských 
rozhodčích to prostě nedopadlo,“ 
naznačil pravou příčinu Oldřich 
Dvořák. Jak zdůrazňuje, Chomutov 
je v zápasnickém prostředí pověst-
ný dlouhodobou poctivou prací 
s mládeží. Mezery vzniklé neustá-
lým koloběhem generační výměny 
v jednotlivých věkových kategoriích 
se mu daří doplňovat vlastními od-
chovanci, na nichž staví i v senior-
ské kategorii. Klub má od roku 2000 
statut sportovního centra mládeže, 
jehož provoz přibližně ze dvou tře-
tin financuje ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy.                (sk)

Speciální počítačový program dokáže odhalit neefektivní nebo přímo chybný pohyb

Hokejisté budou bruslení pilovat na trenažéru

Zařízení, které je dočasně umístě-
no v městských lázních, obsluhuje 
trojice vyškolených trenérů. Dva 
jsou přímo z chomutovského hoke-
jového prostředí – trenér mládeže 
Jan Minčák a dlouholetá opora pr-
voligového mužstva Kamil Koláček, 
třetím je účastník dvou olympiád 
a bronzový medailista z MS v zápase 
Petr Švehla, který bude mít na sta-
rosti především kondiční přípravu. 
Hokejisté si pod jejich vedením bu-
dou na skatemillu zvyšovat kondici, 
zlepšovat techniku bruslení, po zra-
něních si na něm budou usnadňovat 
přechod na led. Zařízení bude maxi-
málně využito – připravovat se na 
něm budou i hokejisté obou zbývají-
cích klubů projektu 3K, tedy Kadaně 
a Klášterce nad Ohří. Učit bruslit se 
zde budou i nejmenší hokejoví adep-
ti. „Naučí se správně bruslit hned na 
začátku, což je strašně důležité, 
protože pak se nemusí odnaučovat 
chyby a zlozvyky,“ připomněl další 
přínos chomutovského trenažéru 
jeho tvůrce.                                       (sk)

Funkci trenažéru předvádějí Lukáš Pulpán a Dušan Benický.             (foto: sk)

Ligovou kapitolu zápasníci uzavřeli stříbrem 

Statutární město Chomutov pravidelně vydává mě-Statutární město Chomutov pravidelně vydává mě-
síční kalendář kulturních, společenských a spor-síční kalendář kulturních, společenských a spor-
tovních akcí na území města. tovních akcí na území města. Zájemci o propagaci 
své akce v tomto kalendáři mohou vždy do 15. dne 
v měsíci předat informace o akci na následující měsíc na 

historické radnici Silvii Škubové (kancelář č. 31) 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 telefo-
nický kontakt na organizátory.  (r)

Na výsledcích a výkonech boxerů 
se absence trenéra neprojevila

Tomáš Franta a Štěpánka Šilhanová byli nejúspěšnějšími závodníky Slávie 
Chomutov na Poháru ČR desetiletých plavců.                                        (foto: neu)


