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Koncem ledna přišla z Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu České 
republiky do Chomutova dobrá 
zpráva. Z kanceláří hned několika 
poslanců z různých politických 
stran dorazila na sekretariát 
starostky města informace, že 
sněmovna schválila návrh záko-
na o obcích, jehož součástí bylo 
i prohlášení měst Chomutov, Děčín 
a Přerov statutárními městy. Oč 
vlastně jde, a zejména co tomuto 
legislativními kroku předcházelo, 
objasnila starostka Chomutova 
Ivana Řápková.

„Náš záměr měl dvě roviny, repre-
zentativní a praktickou,“ řekla úvo-
dem. „Statutárních měst je dosud 
devatenáct, jsou to největší města 
v republice, jako třeba  Plzeň, Os-
trava či Brno, a pak města menší, 
ale významná, například Olomouc, 
Zlín, Pardubice nebo Karlovy Vary. 
Zařazení mezi statutární města 
je nesporně prestižní záležitostí.“ 
V Ústeckém kraji jsou jimi dosud 
kromě Ústí nad Labem i Teplice 
a Most, pokud se podaří nový zákon 
prosadit i v senátu a podepíše ho 
prezident, bude to největší koncent-
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race statutárních měst v jednom 
kraji. Dojde i k formální změně, 
v čele statutárního města stojí 
primátor, namísto městského 
úřadu bude magistrát města.

A právě to je onou praktickou 
rovinou záměru. Podle zákona 
o obcích se území statutárních 
měst může dělit na městské části 
s vlastními orgány samosprávy. 
Tím se otvírá cesta k integraci 
s dalšími obcemi s variantou 
zachování jejich identity. „To 
znamená, že je možné ustano-
vit samostatné městské části 
s vlastním starostou, radou, 
zastupitelstvem i rozpočtem,“ 
vysvětlila starostka. 

Celý proces, který vyústil 
v hlasování ve sněmovně, netrval 
příliš dlouho, o to však byl in-
tenzivnější. V červnu 2004 záměr 
změny statutu schválilo chomu-
tovské zastupitelstvo. Vstřícný 
postoj zaujala i společná rada 
měst Chomutova a Jirkova. Vzápě-
tí vznikla v Chomutově pracovní 
skupina pro vznik statutárního 
města, která zpracovala první ma-
teriály. Šlo o několik variant roz-
počtového výhledu na příští roky, 
a to města Chomutova samotné-
ho i souměstí Chomutov-Jirkov. 
Z nich jednoznačně vyplývá, že 
ekonomicky by na něm profito-
vala obě města. Dalším důležitým 
materiálem byl právní rozbor 
statutu města. Případné dopady 
vzniku statutárního města na 
občany i na chod úřadu připo-
mínkovali rovněž vedoucí odborů 
městského úřadu.

               (Pokračování na str. 2)
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Vážení spoluobčané, pokaždé mi 
udělá radost, když může naše město 
podpořit smysluplné a bohulibé ob-
čanské aktivity. Proto jsem opravdu 
ráda, že se nám podařilo schválit 
pronájem části budovy mateřské školy 
v Dřínovské ulici hned pro dvě občan-
ská sdružení. Místnosti, nyní prázdné 
a nevyužívané, začnou brzy sloužit 
mateřskému centru, ve kterém se 
budou moci setkávat maminky na ma-
teřské dovolené a jejich děti. Podobné 
aktivity se již osvědčily nejen v našem 
městě a také mají dlouholetou tradici 
v zahraničí. Mateřská centra jsou 
místem pro maminky, které rády vy-
mýšlejí program pro své děti a chtějí 
i se svými ratolestmi trávit volný čas 
společně s dalšími dětmi a mamin-
kami. Věřím, že i nové chomutovské 
mateřské centrum bude sloužit mnoha 
dětem a že v něm zažijí mnoho radosti. 
Druhým občanským sdružením, které 
najde v Dřínovské útočiště, jsou Zvony 
naděje. Jedná se o sdružení ukrajin-
ské národnostní menšiny, která žije 
a pracuje v Chomutově a okolí. Tito lidé 
již dříve vyvíjeli mnoho nejrůznějších 
aktivit, zejména v oblasti kultury. Za 
všechny připomeňme alespoň jejich 
podíl na organizování Dnů ukrajin-
ské kultury v České republice, jejichž 
bohatý program  právě díky Zvonům 
naděje probíhal i v Chomutově. Ukra-
jinci chtějí prostory, které díky městu 
získali, poskytovat i pro činnost jiných 
národnostních menšin a to je moc dob-
ře. Díky tomu snad bude moci každý 
z nás lépe poznat kulturu lidí různých 
národností, kteří jsou součástí naší 
společnosti a mohou ji určitě jen obo-
hatit. Radostné dny před blížícím se 
masopustem vám přeje 

                                 vaše Ivana Řápková   

Plesy i koncerty, schůze i vojenské 
odvody, to vše a řada dalších aktivit 
se svého času odehrávala v budově 
bývalého závodního klubu železničá-
řů, zvaného Armáďák. Určení „svého 
času“ je namístě, protože klub byl 
uzavřen už před jedenácti lety. Ale 
vzpomínání není úplně předmětem 
tohoto článku, tím je jeho současnost 
a vyhlídky, i když ty mají počátek prá-
vě v minulosti.

Pozvolná devastace objektu začala 
v roce 1995, kdy činnost ZKŽ byla 
ukončena, protože byla pro České 
dráhy ztrátová. Záměr majitele byl 
objekt pronajmout a následně pro-
dat. To se ale nepodařilo a uzavřený 
objekt se stal cílem zlodějíčků, kteří 
odnesli, co mohli, a příležitostnou 
noclehárnou pro bezdomovce. Ten-
to stav samozřejmě vadil občanům 
z okolí (první z řady stížností je už 
z roku 1998) i městskému úřadu, 
který prostřednictvím stavebního 
úřadu opakovaně požadoval nápra-
vu. Protože ale státní organizace 
České dráhy je kolosem ne zrovna 
nejpružnějším, a navíc prodělala 
několik reorganizací, jež vše vrátily 
na počátek, situace se nelepšila. Na 
podzim roku 2001 na ni poukázali 
občané z okolí a objekt navštívila 
městská policie. Z jejích poznatků 
vyplynulo, že budova je volně pří-
stupná, o čemž byl informován sta-
vební úřad. Jeho pracovníci následně 
provedli kontrolu a zjistili, že objekt 
nejenže není zabezpečen proti 
vstupu nepovolaných osob, ale není 
prováděna ani základní údržba, což 

je povinnost vyplývající vlastníkovi 
ze stavebního zákona. Proto vzápětí 
odešla na České dráhy výzva, aby 
provedly zabezpečení objektu, za-
jistily občasný dohled a nedopustily 
jeho další znehodnocování.

Odpověď ze Správy dopravních cest 
v Ústí nad Labem ujišťovala, že objekt 

zabezpečen byl a přislíbila i občasný 
dohled a provádění udržovacích pra-
cí. Přesto o šestnáct měsíců později, 
v březnu 2003, státní stavební dohled  
zjistil stejné závady jako předtím (kro-
mě zabezpečení objektu) a opětovně 
vlastníka vyzval k nápravě situace. 

                     (Pokračování na str. 2)

Chátrající objekty – čeká Armáďák demolice?
Možná se to stalo i vám: ve vaší 

ulici přestala svítit lampa veřejného 
osvětlení. Jak to v takových případech 
chodí a kam se máte obrátit, jsme se 
zeptali na Technických službách 
města Chomutova. Odpovědi se ujal 
Jan Dvořák, vedoucí střediska údržby 
veřejného osvětlení. 

„Každý večer vyjíždí služba na ob-
jížďku celého města, kontroluje, zda 
jsou všechny rozvaděče sepnuty,“ vy-
světlil J. Dvořák. „Narazí-li na závadu, 
ihned ji odstraní. Pokud jde o závadu 
větší, která vyžaduje více lidí nebo 
složitější techniku, nahlásí ji na měst-
skou policii a věc se řeší hned druhý 

den. Dojde-li k závadě poté, co služba 
objede město, což trvá asi dvě hodiny, 
o výpadku se dozvíme až druhý den, 
pokud nám to někdo neohlásí.“ Mož-
ností, kam ohlásit poruchu svítidla, 
je několik: od 7 do 15 hod. na sekreta-
riát TSmCh (tel. 474 651 442), od 6 do 
14 hod. na dispečink (474 651 981-2) 
nebo kdykoli hotovostnímu elektri-
káři (731 411 785). „Elektrikář vyjíždí 
okamžitě ven a opět platí, že buď 
závadu odstraní hned nebo, pokud 
jde o něco většího, dojde k opravě ná-
sledující den. Neexistuje, aby svítidlo 
bylo mimo provoz dvě noci po sobě,“ 
ujišťuje Dvořák.                                  (lm)

Výpadek světel nesmí být delší než jednu noc

Dvěstěmetrový úsek Blatenské uli-
ce se dočká zásadní rekonstrukce. 
Bude se týkat části od světelné kři-
žovatky u Delvity ke křižovatce se 
Škroupovou ulicí.  

„V rámci stavebních úprav bude ko-
munikace zúžena na sedm metrů, tím 
vznikne šestadvacet podélných par-
kovacích míst,“ řekla k této investiční 
akci Zdeňka Hocká z odboru rozvoje 
a investic města městského úřadu. 
„Bude položena celá nová konstrukční 
vrstva o mocnosti půl metru.“ V části 
komunikace v prostoru bývalého že-
lezničního přejezdu dojde ke snížení 
terénu.                   (Pokračování na str. 2)

Část Blatenské ulice 
dostane nový kabát 
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s občany neproběhne 24., s občany neproběhne 24., 
ale 23. února 2006 ale 23. února 2006 od 16 hodin 

v místnosti č. 13 na radnici 
na náměstí 1. máje. 

Návštěvu z města Venosa z regionu 
Basilicata na jihu Itálie přivítali před-
stavitelé města Chomutova. Hosté při-
jeli pracovně, účastní se zde meziná-
rodního projektu, jehož partnerem na 
české straně je chomutovská společ-
nost EDOST. Jde o projekt s názvem Re-
habilitace – Aktivace – Práce, jehož cí-
lem je především zlepšování přístupu 
a návratu na trh práce pro osoby ob-
tížně integrovatelné. Součástí jejich 
programu byla i návštěva radnice, kde 
je přivítala starostka Ivana Řápková 
(uprostřed) s místostarostou Janem 
Řehákem (zcela vlevo). V krátkém 
proslovu starostka představila Cho-
mutov a zmínila i problematiku ne-
zaměstnanosti, jejíž jeden aspekt má 
řešit právě zmíněný projekt. Následně 
si hosté prohlédli historickou radnici 
a muzeum. Zavítali také na Mnišský 
dvoreček, kde je nyní lapidárium. 
Průvodcem malé výpravy byl ředitel 
muzea Stanislav Děd (uprostřed), kte-
rý jí poskytl zasvěcený výklad. 
                                            (text a foto: lm)
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(Dokončení ze str. 1)
„Protože jsme věděli, že poslední 

slovo budou mít poslanci, bylo nutné 
připravit pro ně dostatek argumen-
tů,“ vrací se k přípravám starostka 
Řápková. „Vybraní úředníci vypra-
covali jednotlivé pasáže materiálu, 
který pak tvořil ucelený souhrn ar-
gumentů dokládajících smysl našeho 
záměru. S tím jsem se koncem září 
obrátila na všechny poslance. Jejich 
odezva byla vcelku  příznivá.“

Ještě předtím se však starostce 
podařilo získat podporu jinde. 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje, 
na němž vystoupila v půlce září 
2004, vyslovilo změně statutu svou 
podporu. „To jsem považovala za 
důležitý krok, doklad toho, že naši 
kolegové na kraji, bez ohledu na po-
litickou příslušnost, dokázali naši 
snahu správně vyhodnotit a pocho-
pit její přínos pro celý kraj,“ vrátila 
se k ústecké misi I. Řápková. 

Po tomto rychlém startu však 
nastala jistá stagnace, vyplývající 
zejména ze situace v poslanecké 
sněmovně. Navíc statutárními měs-
ty se chtěly stát i Děčín a Přerov, 
což některým poslancům připadalo 
příliš mnoho. V průběhu roku 2005 

následovalo několik cest starostky 
do Prahy a další korespondence se 
zákonodárci, poslední dopis odešel 
z radnice těsně před hlasováním dne 
27. ledna 2006. Za významný den lze 
považovat také 19. říjen 2005, kdy 
starostka předstoupila před poslan-
ce, aby svůj záměr osobně prezen-
tovala. „Důkladně jsem poslance se-
známila se situací, s vypracovanými 
studiemi i výhledy. Zdůraznila jsem, 
že na rozdíl od Přerova a Děčína nám 
nejde pouze o prestiž, ale že naše 
úsilí má racionální důvod – integrač-
ní snahy, jež jsou plně v souladu 
s předpokládaným vývojem v Evrop-
ské unii, a rovněž to, že tato změna 
nijak nezatíží státní rozpočet.“  

Hlasování tedy snahu vedení 
Chomutova podpořilo, po velkém 
úsilí nastala chvíle uvolnění. „Jsem 
spokojena,“ zhodnotila současnou 
situaci starostka Řápková, která 
stála u zrodu iniciativy a byla 
motorem pracovního týmu. Právě 
jeho členům vyjádřila závěrem 
poděkování. „Konečný výsledek je 
oceněním práce všech, kteří se na 
jeho dosažení podíleli. Jsem ráda, 
že radnice disponuje takovými pro-
fesionály.“                                        (lm)

Statutární město – jak to všechno bylo

V deset hodin večer v sobotu 
4. února jsem nasedl do služebního 
auta městské policie a na více než 
čtyři hodiny se přidal k jedné ze tří 
nočních hlídek strážníků. Nastávala 
mrazivá noc, ale podle strážníků by 
měla proběhnout vcelku klidně. „Je to 
víkend před výplatami a to bývá vět-
šinou všude klídek. To po výplatách je 
to horší,“ vysvětlili mi strážníci. 

I tak ale najezdí za dvanáctihodi-
novou směnu v průměru 130 kilo-
metrů. Zdálo se mi to dost, ale brzy 
jsem se přesvědčil, že hlídkové auto 
je vlastně skoro pořád v pohybu. 
K časté činnosti hlídek patří kontrola 
parkovišť, kde se zaměřují jednak na 
nesprávné parkování, ale i na odhalo-
vání případných zlodějů. „Lidé si čas-
to myslí, že umíme jen dávat botičky. 
Když ale někteří parkují svá a uta tak, 
že tím brání případnému příjezdu sa-
nitky nebo hasičů k paneláku, nesmí 
se divit, když je pokutujeme. Je přece 
v zájmu všech, kteří na sídlištích žijí, 
aby se mohli cítit bezpečně,“ tvrdí 
strážníci. Po kontrole několika par-
kovišť nás operační důstojník posílá 
do jednoho domu v Hutnické ulici, 
kde si nájemníci stěžují na rušení 
nočního klidu. Snadno jsme našli byt, 
ze kterého se ozývají hlasy a hlučná 
hudba. Jeho majitelka nakonec sou-
hlasí se zaplacením pokuty dvě stě 
korun a slibuje, že svůj narozenino-
vý večírek zklidní. Když odcházíme, 
hraje hudba opravdu tišeji a zdá se, 
že další problémy nebudou. Můžeme 
vyrazit na Kadaňskou zkontrolo-

vat ženu, kterou jedna z šestnácti 
bezpečnostních kamer viděla, jak 
několikrát vbíhá do ulice a mává na 
projíždějící auta. Strážníci kontrolou 
jejích dokladů zjišťují, že se jedná 
o Slovenku, která je prý v Chomutově 
na návštěvě u příbuzných. 

O pár metrů dál kontrolujeme další 
podobnou dívku, která nemá žádné 
doklady a tvrdí, že tu čeká na přítele. 
Strážníci jí doporučili, ať raději odejde 
na nádraží, zakoupí si tam jízdenku 
a počká na vlak do svého města. 
Později, když ulicí opět projíždíme, 
už tam ani jedna z žen nestojí. „My 
sice tušíme, co tam ty žena opravdu 
dělají, ale dokázat někomu prostitu-
ci je dost těžké. To bychom museli 
ty ženy přichytit doslova při činu,“ 
stěžují si strážníci. A tak jedeme k ná-
drži Banda, kde strážníci kontrolují, 
zda se někdo nevloupal do budovy 
rybářského svazu nebo na stožár 
vleku vodních lyží. Nedávno tu totiž 
někdo ukradl měděné dráty z elek-
tromotoru a značně ho tím poničil. 
Při cestě na stanici městské policie 
přímo u Prioru narážíme na mladíka, 
který močí na květináč. Dost se divil, 
že se to nesmí a tvrdil, že to by se mu 
u nich v Mostě nestalo, ale nakonec 
souhlasil se zaplacením pokuty dvě 
stě korun za znečišťování veřejného 
prostranství. Krátce před půlnocí 
nás hlas z vysílačky znovu posílá do 
Hutnické, do bytu, kde jsme již tuto 
noc jednou byli. Když jsme dorazili 
na místo, účastníci večírku se právě 
rozcházeli a majitelka bytu slibuje, 

že teď už bude opravdu klid. Večírek 
skončil. Hlídkový vůz se pak vydává 
na různá místa, o kterých strážníci 
vědí, že tam bývají problémy. Kont-
rolují i benzinové pumpy, autobusové 
nádraží, projíždějí středem města 
a kolem restaurací. Všude je klid.

 Potom však dostáváme hlášení, že 
se na Zátiší před hotelem strhla velká 
rvačka. Na místo vyjíždějí všechny 
tři hlídky městské policie a navíc 
i jedna hlídka Policie České republi-
ky. Na místě je ale klid, nikde nikdo, 
po rvačce ani památka. Zřejmě si 
někdo udělal legraci. Osm policistů 
a čtyři hlídkové vozy, které v tu dobu 
mohly být někde jinde a pomáhat 
chránit občany města, vyjely zbyteč-
ně. Když se na stanici ptám „mých“ 
strážníků, co bylo pro ně ve službě 
nejhorším zážitkem, vzpomene si 
jeden z nich na případ zavražděného 
německého turisty na diskotéce: „Je-
den Ukrajinec ho tehdy bodl nožem 
do krku. Samozřejmě přijela krimi-
nálka, ale my tehdy museli pomoci 
ohlídat svědky a místo činu. Nebyl to 
hezký zážitek. Hrozné jsou vlastně 
všechny případy, kdy zemře nějaký 
člověk.“ Mnohem raději strážníci po-
máhají lidem v nesnázích. Třeba za 
velkých mrazů pomohou nastartovat 
auto startovacími kabely nebo poradí 
německým turistům a podobně. Sna-
ží se zajistit klid a pořádek v celém 
městě, ale k tomu je také zapotřebí, 
aby se lidé nebáli zavolat jim na 
linku 156 pokaždé, když jsou svědky 
nějaké nepravosti.                      (pama)

Nočním Chomutovem s hlídkou městských strážníků

Vánoční dárek Chomutovských 
novin svým čtenářům se setkal s pří-
znivým ohlasem. Saunu s kuponem 
z novin, který umožňoval vstup za 
symbolickou korunu, navštívilo 618 
lidí. Jak upřesnil vedoucí Městských 
lázní Milan Slabihoud, v prosinci to 
bylo 250 návštěvníků z celkových 
663 (37,7%). Vzhledem k okolnos-
ti, že v prosinci byla sauna od 
14. prosince, kdy Chomutovské 
noviny vyšly, k dispozici jen de-
větkrát, jde o velmi slušný ohlas. 
V lednu pak kuponu využilo 368 
návštěvníků z celkových 787, tedy 
téměř polovina (46,8%).

                     (Pokračování na str. 6)

Kupony přilákaly 
do sauny stovky lidí

Podle novely školského zákona, 
která vstoupila v platnost 1. ledna 
2005, musí mít od počátku letošního 
roku každá základní a střední škola 
školskou radu. Tento orgán nahrazu-
je předchozí organizace - různé rady 
škol či sdružení rodičů a přátel ško-
ly, které se od něj lišily především 
tím, že byly dobrovolné. 

Jednou ze škol, kde má škol-
ská rada za sebou první jednání, 
je státní Gymnázium Chomutov. 
Ustanovena byla vloni v srpnu 
a její první schůze proběhla v první 
polovině ledna. „Ze zákona vyplý-
vá, že v radě musejí být zástupci 
rodičů, školy a zřizovatele, v pří-
padě gymnázia je to kraj,“ vysvětlil 
chomutovský radní a člen krajského 
zastupitelstva Jindřich Stádník, kte-
rý reprezentuje právě zřizovatele. 
Stádník byl zvolen předsedou rady, 
místopředsedou je Jana Vaňková, 
která spolu s Danou Maljukovou 
zastupuje školu. Za rodiče jsou to 
Renata Stojanovová a Jiří Beneš, 
sestavu doplňuje Petr Husák za Ús-
tecký kraj. Členství ve školské radě 
je čestnou funkcí, pracuje se v něm 
bez nároku na odměnu.

Na příkladu gymnázia si lze udělat 
poměrně přesný obraz, čím se školská 
rada zabývá. „Vyjadřuje se k výroční 
zprávě školy, návrhu rozpočtu i škol-
nímu řádu, pravidlům pro hodnocení 
výsledků vzdělávání, ale také připo-
mínkuje koncepční záměry rozvoje 
školy a školního vzdělávacího pro-
gramu,“ vyjmenovává součásti agen-
dy J. Stádník. „Ze zákona se tato rada 
schází dvakrát do roka, ale v případě 
potřeby  se pochopitelně postupuje 
operativně.“                                          (lm)

Také na gymnáziu už pracuje školská rada

(Dokončení ze str. 1)
Následovalo ujištění, že ze strany 

majitele stále trvá zájem i jednání 
o pronájmu či odprodeji objektu. Zá-
roveň však vrchní přednosta Správy 
dopravní cesty v Ústí nad Labem za 
správce budovy sděluje, že „jakákoli 
investice do tohoto objektu je maxi-
málně neekonomická“ a že „objekt se 
snažíme pronajmout, ale od roku 2001 
se nenašel žádný zájemce.“

„V červenci 2004 bylo vydáno naří-
zení o provedení udržovacích prací, 
ale správce objektu se odvolal ke 
krajskému úřadu. Mimo jiné uvedl, 
že oprava objektu by si vyžádala řá-
dově miliony a ty nemá k dispozici,“ 
líčí poslední vývoj Petra Čermáková 
z chomutovského stavebního úřadu. 
V tomto odvolání se poprvé objevila 
úvaha o tom, že pokud se nepodaří 
budovu prodat, mohlo by se přistoupit 
k její demolici. Dále správce slíbil, že 
objekt bude zabezpečován tak, aby 
k jeho znehodnocování docházelo 
v minimální míře. Poněkud paradoxně 
tento slib doplnil sdělením, že „nejsme 
schopni zabezpečit opakované naru-
šování objektu cizími osobami“.

Krajský úřad nařízení chomutov-
skému stavebnímu úřadu vrátil s tím, 
aby je upřesnil, a vše opět dospělo 
do mrtvého bodu. Jedním z řešení by 

bylo, aby výkon rozhodnutí realizo-
valo město a pak vynaložené náklady  
vymáhalo soudně na majiteli. „Ale 
proti tomu jsme ze dvou důvodů – my 
se snažíme nakládat se svěřeným ma-
jetkem i financemi rozumně. Proč 
bychom měli hledat v našem rozpočtu 
peníze na nápravu chyb druhých? 
A pak: jestliže dráhy hospodaří se 
státním majetkem tak, jak hospodaří, 
soudit se s nimi o takto vynaložené 
peníze by bylo zřejmě přinejmenším 
problematické,“ říká starostka Ivana 
Řápková.

Město chtělo situaci řešit vlastními 
silami. Vloni v létě oslovilo majitele 
s tím, že by objekt odkoupilo za sym-
bolickou korunu. Pak by se mohlo 
seriózně zabývat hledáním nejlepší 
varianty dalšího postupu, přičemž by 
vzalo do úvahy i názory lidí z okolí. 
Státní organizace se však musí cho-
vat hospodárně a objekt nesmí pro-
dat pod cenu. Co na tom, že ta pů-
vodně stanovená (podle znaleckého 
posudku 3,5 milionu korun) už dnes 
dávno skutečnosti neodpovídá? A tak 
jedno z bývalých kulturních center 
Chomutova dál chátrá a jeho majitel 
údajně dál hledá zájemce o jeho koupi 
za „rozumnou“ cenu. Otázkou je, zda 
bude za pár let co prodávat. A do té 
doby?                           (text: lm, foto: sk)

Chátrající objekty – čeká Armáďák demolice?

Příští číslo CHN vyjde 
1. března 20061. března 2006

www.chomutov-mesto.cz

(Dokončení ze str. 1)
Rovněž budou rekonstruovány 

stávající zálivy zastávky MHD. Nové 
podoby se dočkají přilehlé chodní-
ky, které budou opatřeny zámkovou 
dlažbou. „Samozřejmostí je, že chod-
níky budou opatřeny bezbarié-
rovými prvky,“ připomněla  ještě 
Z. Hocká a závěrem dodala, že sou-
částí celkové rekonstrukce je i rea-
lizace nového veřejného osvětlení 
a sadové úpravy – budou odstraněny 
stávající vzrostlé dřeviny a nahraze-
ny šestnácti novými.

„Snažíme se zlepšovat vzhled 
města, ale nejde všechno najednou,“ 
uvedla k záměru starostka Ivana Řáp-
ková. „Někdy  je navíc třeba mít k akci 
partnera. Tím je v případě Blatenské 
Ústecký kraj, který je majitelem komu-
nikace. Společnou rekonstrukci jsme 
dojednávali již v roce 2005.“

Ústecký kraj se má podílet na 
stavebních pracích (úprava komu-
nikace, zálivy MHD, svislé dopravní 
značení a odvodnění) v celkovém 
objemu 4,5 milionu korun, město 
Chomutov vynaloží na úpravy chod-
níků, parkovacích stání, veřejného 
osvětlení a parkové úpravy zhruba 
2 miliony korun. Projekt připravený 
k realizaci tedy čekal jen na inicia-
tivu kraje. Aktuální dobrou zprávou 
je, že partner města se rozhodl „do 
toho jít“ a tak, protože stavební po-
volení je platné pro rok 2006, ještě 
letos by mělo být vše hotovo.    (lm)  

Část Blatenské ulice 
dostane nový kabát 

Amnest ie 
příslušenství pohledávek

od 1 . 1 . do 30. 6 . 2006
V případě zaplacení celého základního dluhu v období vyhlášené  amnes-
tie vám promineme penále, úroky, poplatky z prodlení a smluvní pokuty. 
Po marném uplynutí této lhůty nekompromisně uplatníme veškeré právní 
nástroje k vymožení všech druhů pohledávek dle principu nulové toleran -
ce.                                                                                                        Město Chomutov

V roce 2005 byl exekutorský úřad 
Plzeň - Jih pověřen na žádost měs-
ta okresním soudem provedením 

Spolupráce města s exekutorem

Před půl rokem byli čtenáři Cho-
mutovských novin informováni 
o tom, že Městský úřad Chomutov 
zahájil projekt „Digitalizace archivu 
– zaměstnávání handicapovaných 
osob.“ V srpnu 2005 začali dva 
zdravotně postižení pracovníci di-
gitalizovat dokumenty stavebního 
úřadu a za šest měsíců převedli 
z papírové podoby do digitální více 
než 26 000 dokumentů. „Jedná se 
zejména o kolaudační a stavební 
řízení, změny užívání staveb, umís-
tění staveb, ohlášení stavebních 
úprav a podobně,“ upřesnil vedoucí 
odboru kancelář tajemníka Václav 
Fiala. „Analýzou předešlého  období 
jsme ale zjistili, že nově vznikajících 
dokumentů, které jsou digitalizová-

ny, je tolik, že nezbývá prostor pro 
digitalizaci starších dokumentů 
uložených ve spisovně stavebního 
úřadu. Proto jsme rozhodli zavést 
na tomto pracovišti směnný provoz 
a tak počet digitalizovaných doku-
mentů navýšit.“

Městský úřad za tímto účelem 
zaměstnal další dvě osoby, které 
byly, v rámci zřizování společensky 
účelných pracovních míst společně 
s Úřadem práce v Chomutově, vybrá-
ny z absolventů středních škol. MěÚ 
dostává od Úřadu práce na tyto oso-
by finanční dotaci. Od začátku února 
tak probíhá digitalizace dokumentů 
už ve dvou směnách a úřad očekává, 
že v krátké době budou mít všechny 
dokumenty uložené ve spisovně 

stavebního úřadu digitální podobu. 
„Projekt digitalizace dokumentů je 
průběžně sledován zástupci posky-
tovatele dotace, kterým je Krajský 
úřad Ústeckého kraje,“ připomněl 
V. Fiala a závěrem dodal, že koneč-
né hodnocení úspěšnosti projektu 
proběhne v červenci 2006. Pokud 
z něj vyplyne, že město Chomutov 
splnilo všechny podmínky projektu, 
bude mu ve formě dotace vráceno 
85% veškerých nákladů.         (vf/lm)

Digitalizace dokumentů pokračuje

exekuce celkem v 830 případech. 
Z těchto již 150 pohledávek naby-
lo právní moci a 67 bylo úspěšně 
ukončeno. 77,6 % vydaných exekuč-
ních příkazů se týká movitých věcí, 
9,5 % nemovitostí, 15,3 % postihuje 
účty dlužníků a 20 % dlužníků má 
postiženu mzdu nebo důchod. Dále 
bylo nařízeno 50 exekucí vyklize-
ním bytu. Vymožitelnost prozatím 
dosáhla 12% hodnoty předaných 
pohledávek, v roce 2005 tak přibylo 
do městské pokladny prostřednict-
vím exekutorského úřadu 724 052,47 
korun.

Exekuce se nepříjemně prodraží. 
Využijte amnestie vyhlášené měs-
tem dříve, než na vás přijde exeku-
tor.                                                    (jmš)

Diskuze o vysokoškolském studiu v Chomutově proběhla minulý čtvrtek v za-
sedací místnosti na starobylé radnici. Za  město Chomutov se jí zúčastnili 
starostka Ivana Řápková a radní Jindřich Stádník, koordinátor pro řízení VŠ 
studia. ČVUT Praha reprezentovali (zleva doprava) Prof. Ing. František Hrdlička, 
CSc., Doc. Ing. Jan Vojtek, CSc. a Prof. Ing. Petr Zuna CSc. D. Eng. h. c. Úvodem 
starostka přivítala hosty, třicítku studentů a sedmnáct pedagogů ze středních 
škol v Chomutově, Kadani, Lounech, Žatci a Mostu. J. Stádník stručně informoval 
o stavu příprav na zahájení studia. Po něm promluvil F. Hrdlička, který zdůraznil 
oboustranný přínos začínající spolupráce univerzity s městem. Došlo samozřej-
mě i na dotazy. Studenti i pedagogové se ptali například na způsob přijímacího 
řízení, na možnosti dálkového studia a ubytování či na kapacitu školy. Výuka by 
měla být zahájena už ve školním roce 2006/2007.                            (text a foto: lm) 
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Detektor kovů v ruce Jaroslava 
Zvurského byl na počátku mimořád-
ně cenného archeologického nálezu, 
kterým se od nynějška pyšní Oblastní 
muzeum v Chomutově. Jde o soubor 
jednadvaceti kusů kovových částí 
zbraní, jejichž stáří odhadli odborníci 
na dva tisíce let a přisoudili je Marko-
manům, germánskému kmeni, který 
v té době obýval i severozápad Čech. 
„Jedná se o jeden z nejunikátnějších 
nálezů na území naší republiky,“ zdů-
raznil ředitel muzea Stanislav Děd no-
vinářům na úvod tiskové konference.

Když na Jaroslava Zvurského, který 
hledá předměty z druhé světové vál-
ky, v květnu 2003 vykoukl v remíz-
ku u Hrádečné hrot kopí, myslel si 
nejdřív, že našel bajonet. Na stejném 
místě, v mělkém úkrytu pod kameny, 
vzápětí objevil další kovové předměty 
znetvořené rzí.

Když po čase nález přinesl do Ob-
lastního muzea v Chomutově, archeo-
ložka Lenka Ondráčková zajásala. Ve 
shluku železa identifikovala ohnuté 
nebo zlomené zbraně, konkrétně 
meč, čtyři štítové puklice, pět držadel 
štítů a jedenáct hrotů kopí a oštěpů. 
„Význam nálezu spočívá v tom, že jde 
o celou kolekci. Jednotlivé pozůstatky 
zbraní se nacházejí poměrně často. 
Jediný podobný soubor na českém 
území byl nalezen v padesátých le-
tech ve východních Čechách, ale byl 
daleko skromnější,“ uvedla Lenka 
Ondráčková. „Unikátnost našeho ná-
lezu zvyšuje i fakt, že byl učiněn na 
poměrně vysoko položeném místě, 
kde navíc není zdroj vody a kde tedy 
nelze očekávat sídliště ani pohřebiš-
tě.“ Archeologové skutečně v okolí 
nenašli žádné kosterní pozůstatky 
ani další stopy po lidské činnosti. Mají 
pro to vysvětlení. „Domníváme se, že 
jde o obětní dar božstvu nebo keno-
taf, tedy symbolický hrob bojovníků, 
kteří zemřeli někde úplně jinde.“  Také 
to, že Markomani zbraně znehodnoti-

Soubor zbraní čítá jednadvacet 
kusů. „Zbraně jsou sice zakonzer-
vované, ale přesto vyžadují velmi 
jemné zacházení,“ zdůvodňovala 
Lenka Ondráčková fakt, že si při 
předvádění nálezu novinářům ob-
lékla gumové rukavice.        (foto: sk) 

Mimořádně cenný nález představí Oblastní muzeum v Chomutově veřejnosti v březnu

Soubor markomanských zbraní ozdobou sbírek

li ohnutím nebo zlomením, odborníky 
nepřekvapilo: „Zřejmě to udělali pro-
to, aby se zbraně do hrobu vešly nebo 
aby je už nikdo nemohl použít.“ 

Po převzetí putovaly zbraně na 
dlouhou kúru do konzervátorské 
dílny v Roztokách. Nyní se vrátily 
do Chomutova a muzeum se s nimi 
hodlá pochlubit veřejnosti. Stane se 
tak mezi 2. a 25. březnem v rámci vý-
stavy v muzeu na starobylé radnici. 
To už ale bude celá kolekce chráněná 
skleněnými vitrínami.                       (sk) 

Už několik let přichází do prvních 
tříd chomutovských škol přibližně stej-
ný počet dětí (viz srovnávací tabulka). 
Údaje o jejich počtech eviduje odbor 
školství a kultury. Jeho vedoucí Dagmar 
Mikovcová připomněla, že údaj z letoš-
ních zápisů je poněkud zkreslený. 

„Podle naší evidence k zápisu  z nejrůz-
nějších důvodů, zejména zdravotních, 
nedorazilo na  šedesát děti, takže nelze 
hovořit o nějakém poklesu,“ řekla Mi-
kovcová. „Stejný trend, tedy setrvávání 
na zhruba stejných počtech, očekává-
me i v příštích letech.“                           (lm)

Počet prvňáčků neklesl ani letos

Oblastní muzeum v Chomutově 
objevilo dalšího slavného místního 
rodáka. Je jím Theodor Veidl (na 
snímku), meziválečný hudební skla-
datel německé národnosti, autor řady 
symfonických i komorních skladeb 
a pěti oper. Z archivu se „vynořil“ 
v roce 2002, při přípravě výstavy 
o chomutovských rodácích. „V 
jednom německém materiálu byla 
zmínka v rozsahu odstavce o tom, 
že v roce 1935 proběhla v Praze pre-
miéra opery Maloměšťáci od chomu-
tovského autora Veidla. Hrozně mě 
to zaujalo a také mě hned napadlo, 
že by to mohlo mít něco společného 
s Chomutovem coby s inspiračním 
zdrojem,“ popsal úvodní impuls 
k pátrání ředitel Oblastního muzea 
v Chomutově Stanislav Děd.

Theodor Veidl se narodil 28. úno-
ra 1885 ve Vysočanech u Chomuto-
va. Vystudoval chomutovské gym-
názium, tehdy sídlící v bývalém 
jeziutském areálu na Palackého ulici, 
tedy právě v prostorách dnešního ob-
lastního muzea. Po krátké zahranič-
ní zkušenosti zakotvil na sedm let 
v Teplicích coby kapelník městského 
divadla, později jako skladatel, učitel 
hudby a hudební kritik. Také zde uve-

dl své první dvě opery. V roce 1918 
přesídlil do Prahy, kde se plně zapojil 
do německého hudebního života. Za 
operu Kranwit, poprvé uvedenou 
v roce 1929, získal Československou 
státní cenu. Stal se členem Německé 
společnosti pro vědu a umění v Čes-
koslovenské republice a profesorem 
Německé univerzity v Praze, podílel 
se na založení několika významných 
hudebních spolků.

Karta se začala obracet za války, 
kdy se pro přátelský vztah k Če-

chům a Židům postupně stal nespo-
lehlivým a byl zbaven většiny funkcí. 
Tragédie Veidlova osudu se naplnila 
v roce 1945, kdy byl na principu ko-
lektivní viny jako Němec internován 
ve sběrném táboře v Terezíně, kde 
v únoru 1946 zemřel na podvýživu. 
Už v roce 1945 jeho žena Gutte na 
základě mylné zprávy o manželově 
smrti spáchala sebevraždu.

Kvůli politickému nahlížení na dě-
jiny byl Theodor Veidl jako sudetský 
Němec po válce vymazán z české 
kultury. Ale v uměleckých kruzích 
nebyl zapomenut úplně. V roce 2002 
o něm dokonce česká společnost Pe-
gasfilm natočila dokumentární film. 
A letos v lednu, v roce 60. výročí 
Veidlova úmrtí, se na pražská diva-
delní prkna vrátila opera Maloměš-
ťáci. V důsledku válečných událostí 
zůstal zachován jen klavírní výtah, 
který současní němečtí skladatelé 
W. Hader a A. Willscher nově instru-
mentovali. Zrekonstruovanou operu 
nastudovalo divadlo v Regensburgu, 
které ji nyní v cyklu děl zapomenu-
tých autorů uvedlo ve Stavovském 
divadle. Stanislav Děd obnovenou 
českou premiéru této komické opery, 
jejíž děj je zasazen do německého 

ekvivalentu českého Kocourkova, 
zhlédl: „Líbila se mi velmi. Šel jsem 
na ni s obavou, zda to není záležitost 
piety, jestli takový kus vůbec dokáže 
současného diváka oslovit. Nakonec 
jsem byl spokojen, protože to oprav-
du byla plnokrevná zábava a také 
výprava a výtvarné pojetí byly velmi 
zdařilé. Ujistil jsem se, že Veidl je au-
tor, o kterého stojí za to usilovat.“

Úplně poprvé si nejvýznamnější 
chomutovskou kulturní osobnost 
1. poloviny 20. století připomene 
i jeho rodiště. Věnuje Veidlovi vý-
stavu, která proběhne od 18. března 
do 27. května v prostorách muzea 
na historické radnici. „Bude to velmi 
těžké. Vinou historických okolností se 
po Veidlovi nedochovala téměř žádná 
pozůstalost, žádné hmotné předměty 
a osobní věci. Ale máme domluvené 
scénické návrhy, kostýmy, fotky, re-
cenze, nějaké historické plakáty na 
uvedení Veidlových inscenací a tak 
dále. Snad se nám podaří promítnout 
záznam Maloměšťáků z jejich uvedení 
ve Stavovském divadle a dokument 
o Veidlovi od Pegasfilmu. A v rámci 
výstavy chceme ve Vysočanech uspo-
řádat pietní akt s umístěním pamětní 
desky,“ prozradil Stanislav Děd.    (sk)

Je to autor, o kterého stojí za to usilovat, tvrdí o tvůrci řady symfonických i komorních skladeb a pěti oper Stanislav Děd

Theodor Veidl - nové jméno v seznamu kulturních osobností

Kulisárna u městského divadla 
nabídne koncem tohoto a začátkem 
příštího týdne dva zážitky příz-
nivcům hudby, která jde mimo její 
střední proud. 

V pátek 17. února se tu představí 
Jiří Konvrzek, autor hudby i textů, 
zpěvák a hráč na kytaru, harmoniky, 
violoncello a další nástroje včetně 
soustavy kanalizačního potrubí 
z PVC. Jeho tvorba je svérázná a jak se 
shodnou hudební publicisté, žánrově 
nezařaditelná. Na koncertě by ho měla 
doprovázet  kapela konVRZek, kterou 
kromě něj tvoří Lukáš Kalivoda – (ba-
sová kytara, kytara, mandolína) a Jan 
Pydych (bicí, basová kytara).

Příští středu 22. února v Kulisárně 
vystoupí hudebník a zpěvák zcela 
jiného typu. Je jím Karel Plíhal, dnes 

už téměř klasik českého folku. Plíha-
lovy písně, úsměvné i křehké, vážné 
i něžné, předváděné jakoby s rozpaky 
a přitom doprovázené bravurní hrou 
na kytaru, si za dlouhá léta jeho muzi-
círování získaly nemálo fanoušků i v 
Chomutově. Ostatně tu nehostuje po-
prvé a jak doufají příznivci jeho poe-
tického písničkářství, ani naposled. 

Přestože jde o dvě velmi odlišné 
příchuti písničkářství, žádné z nich 
neschází osobitost a to je u původní 
tvorby velmi důležité. I proto lze 
předpokládat, že návštěvníci obou 
koncertů si přijdou na své. To jim 
ostatně přeje i Věra Flašková, jed-
natelka Správy kulturních zařízení 
Chomutov, která koncerty připravila. 
„Přijďte, těšíme se na vás,“ zve za 
pořadatele i za umělce Flašková. (lm)

Dvě příchuti osobitého písničkářství

Wolfgang Amadeus Mozart a jeho 
čeští současníci je název hudebního 
pořadu, který se koná 16. února v Zá-
kladní umělecké škole T. G. Masary-
ka v Chomutově. Vystoupí komorní 
soubor Lyra Da Camera v obsazení 
Jitka Navrátilová – cembalo, Johana 
Rosická – soprán, Kateřina Chudobo-
vá – flétna a Bledar Zajmi – violon-
cello. Program koncertu připomíná 
především vztahy tohoto geniálního 
skladatele k Čechám a jeho přátelům 
Myslivečkovi, Duškovi, Koželuho-
vi, Briximu, Bendovi a Richterovi, 
jejichž skladby v programu také 
zaznějí. Začátek koncertu je v 18.30 
hodin v koncertním sále ZUŠ.      (šv)

Koncert k poctě Mozarta

DIVADLODIVADLO
• 15. 2. DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA TATRMANA15. 2. DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA TATRMANA. Pohádka pro děti z MŠ, ZŠ a 

veřejnost. Kulturní dům na Zahradní od 10.00 hodin.
• 22. 2. O SELCE LAKOMCE22. 2. O SELCE LAKOMCE. Pohádka pro MŠ a ZŠ. Městské divadlo od 9.30 hodin.

KONCERTYKONCERTY
• 17. 2. JIŘÍ KONVRZEK. 17. 2. JIŘÍ KONVRZEK. Jeden z nejoriginálnějších písničkářů vystoupí s kapelou 

All Right Band. Kulisárna u divadla od 20.00 hodin.
• 18. 2. FESTIVAL ROCKOVÁ ZIMA – EASTPARK, COCOTTE MINUTE, BLUE EFFECT, 18. 2. FESTIVAL ROCKOVÁ ZIMA – EASTPARK, COCOTTE MINUTE, BLUE EFFECT, 

VYPSANÁ FIXA, ANNA K. & BAND, GAIA MESIAH, KRUCIPÜSK, KUTLOCH. VYPSANÁ FIXA, ANNA K. & BAND, GAIA MESIAH, KRUCIPÜSK, KUTLOCH. Městská 
sportovní hala od 14.00 hodin.

• 22. 2. KAREL PLÍHAL. 22. 2. KAREL PLÍHAL. Folkový koncert. Kulisárna u divadla od 19.00 hodin.
• 26. 2. ACOUSTIC SESSION – TRIO NUEVO. 26. 2. ACOUSTIC SESSION – TRIO NUEVO. Koncert komorní hudby. Galerie Lurago 

v SKKS od 18.30 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
• 22. 2. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. 22. 2. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na Zahradní 

od 17.00 hodin.
• 26. 2. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL. 26. 2. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL. Pro děti i jejich rodiče se soutěžemi o ceny. Kul-

turní dům na Zahradní od 15.00 hodin.
• 28. 2. MASOPUSTNÍ PRŮVOD CHOMUTOVEM.28. 2. MASOPUSTNÍ PRŮVOD CHOMUTOVEM. Z historického centra do PZOO. 

VÝSTAVYVÝSTAVY
• JANA BUDÍKOVÁ – PĚTADVACET (ZTRACENÉ TVÁŘE). JANA BUDÍKOVÁ – PĚTADVACET (ZTRACENÉ TVÁŘE). Obrazy v galerii Špejchar, 

výstava potrvá do 4. 3.
• JOSEF TÓTH – PROLÍNÁNÍ A KRAJINA. JOSEF TÓTH – PROLÍNÁNÍ A KRAJINA. Galerie Lurago v SKKS na Palackého ulici, 

výstava potrvá do 28. 2.
• HEIDE ŠOTTOVÁ – HEIDI´S PICTURESHEIDE ŠOTTOVÁ – HEIDI´S PICTURES. Výstava potrvá do 27. 3. v galerii Na scho-

dech v SKKS na Palackého ulici.
• NA LOUCE. NA LOUCE. Výstava výtvarných prací dětí ze základních škol a přehled práce 

občanského sdružení. Výstavní sín knihovny SKKS na Palackého ulici do 28. 2.

KINAKINA
Kino Praha (začátky představení od 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Praha (začátky představení od 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).
 16.16.     –      17. 2.17. 2.     RESTART RESTART – drama, ČR, Finsko.
               18. 2. 18. 2.  V MOCI ĎÁBLA V MOCI ĎÁBLA – thriller/horor, USA.
 23.23.     –    25. 2. 25. 2.  PANIC JE NANIC PANIC JE NANIC – komedie, ČR.

Kino Oko (začátky představení od 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Oko (začátky představení od 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).
               15. 2. 15. 2.  RESTART RESTART – drama, ČR, Finsko.
                16. 2. 16. 2.  PROJEKT 100: COMMITMENTS PROJEKT 100: COMMITMENTS – film, Irsko, Velká Británie. Od 19.30 hodin.
  17.17.     –      18. 2. 18. 2.  HOOLIGANS HOOLIGANS – krimi/drama, Velká Británie, USA.
 19.19.     –    20. 2. 20. 2.  V MOCI ĎÁBLA V MOCI ĎÁBLA – thriller/horor, USA.
 21.21.     –    22. 2. 22. 2.  HELE KÁMO, KDO TU VAŘÍ? HELE KÁMO, KDO TU VAŘÍ? – bláznivá komedie, USA.
              23. 2. 23. 2.  PROJEKT 100: KDYBY... PROJEKT 100: KDYBY... – film, Velká Británie. Od 19.30 hodin.
 24.24.     –    25. 2. 25. 2.  FINTY DICKA A JANE FINTY DICKA A JANE – akční komedie, USA.
 26.26.     –    28. 2. 28. 2.  PANIC JE NANIC PANIC JE NANIC – komedie, ČR.

Také letos v Chomutově běží 
Projekt 100, tentokrát s podti-
tulem Rebelské filmy. Přehlídka 
pozoruhodných děl světové a čes-
ké kinematografie má své místo 
v kině Oko, kde jsou jí opět vyhra-
zeny čtvrteční večery s začátkem 
projekce v 19.30 hodin. Filmoví 
fajnšmekři mají před sebou ještě 
sedm titulů – 16. 2. Commitments Commitments 
(Irsko, Velká Británie, 1991), 23. 2.
Kdyby... Kdyby... (Velká Británie, 1968), 
2. 3. Motocyklové deníky Motocyklové deníky (USA, 
2004), 16. 3. U konce s dechem U konce s dechem 
(Francie, 1959), 23. 3. Až přijde kocour Až přijde kocour 
(Československo, 1962), 30. 3. Křižník Křižník 
Potěmkin Potěmkin (Rusko, 1925) a 6. 4. Dítě Dítě 
(Francie, 2005). Protože letošní ročník 
Projektu 100 sponzoruje kanadské vel-
vyslanectví, začíná každé představení 
projekcí kanadského krátkého animo-
vaného filmu. 

 Josef Märc, průvodce Projektem 
100 v Chomutově, k programu uve-
dl: „Z filmů, které se teprve budou 
promítat, jsou pro mě největším 
tahákem nejlepší irský film všech 
dob Commitments a debut režiséra 
Godarda U konce s dechem. Zejmé-
na mladé diváky určitě osloví Mo-
tocyklové deníky, zajímavou podí-
vanou je Křižník Potěmkin, ruská 
klasika, která ovlivnila nejen řadu 
dalších uměleckých směrů, ale 
i politiku.“                                      (sk)

Filmové nadšence
čeká sedm filmů

Základní škola
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Zahradní 5265 81 11 67 91 5 69 95 17 73 87 13

Na Příkopech 895 71 19 56 91 21 79 83 17 65 93 15

Kadaňská 2334 60 9 53 51 13 42 56 9 47 58 12

Písečná 5144 66 11 53 76 20 55 84 11 77 69 18

Kamenná 5250 32 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hornická 4387 47 8 38 53 5 44 50 8 44 32 2

Školní 1480 76 12 65 57 10 44 49 12 55 65 11

Havlíčkova 3675 47 6 37 46 8 37 57 5 52 50 13

Ak.Heyrovského 4539 37 1 35 50 11 38 59 8 49 52 5

Březenecká 4679 104 18 83 106 25 77 97 17 82 85 8

621 100 513 621 118 485 630 104 544 591 97
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PŮJČKY
pro zaměstnané, důchodce 

a podnikatele

SPLÁTKA JIŽ OD 350,- KČ/MĚS.
Kancelář: Chomutov, Čechova 1594

(pod hřbitovem)

Tel.: 603 819 888, 605 906 315

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: 22. 2. v 10.00 hod.

Poskytování bytů dle varianty  C
D ne 21 .  3 .  20 0 6 v 1 5 ,0 0 hodi n se koná v zasedací m ístnosti č .  18 v přízem í budovy MěÚ Chom utov, 

Zborovská 4602 veřej né výběrové ř ízen í bytů na opravu na vlastn í náklady.

BYTY NA SVÉPOMOC  - oprava bytu na vlastní náklady

Domovn í správa QAR K  - u l .  Na Běl id le

U l ice čp. + č. by tu Vel i kost Vy vo lávací cena N áklady na opravu

Přemys lova 5394/1 0 1 +1  1 6 .425 ,- Kč 54.0 0 0,- Kč

G rég rova 37 75/ 5 1 +1    7.782, - Kč 225 .0 0 0, - Kč

Domovn í správa QAR K I I  ( Sq uad ra ) - u l .  Kostn ická

B latens ká 3979/ 2 1 +1   12 . 550, - Kč   86 .0 0 0, - Kč

Domovn í správa QAR K I I I  ( Chepa ) - u l .  Na Běl id le

M eisnerova 3870/ 3 1 +1     7. 380, - Kč 126 .60 0, - Kč

Füg nerova 3737/1 1 + 2   14 .130, - Kč 279. 50 0, - Kč

H aš kova 38 01 / 8 1 + 2   1 2 . 9 6 0 , - Kč 171 .1 0 0 , - Kč

Domovn í správa DOS PRA - u l .  Březenecká

Ku nd ratická 4 59 6/ 53 1 + 3  14 .730, - Kč 11 0. 20 0, - Kč

Ku nd rat ická 4 59 6/135 0 +1    8 . 9 0 0, - Kč   54 . 86 0, - Kč

Kamen ná 5123/ 2 1 +1  1 5 .0 0 0, - Kč   6 6 . 80 0, - Kč

Kamen ná 51 07/ 6 1 + 3  31 . 850, - Kč   61 .750, - Kč

Proh l íd ky na bízených bytů u možn í uvedené domovn í správy.
Reg istrace zájemců o by t na svépomoc se koná d ne 21 . 3 . 2006 v době od 1 3 ,00 hod . do 1 5 ,00 hod . v kancelář i  OS M M , 
2 . patro, č .  dv. 233 .

Zájemci o z ís kán í by tu formou veřej ného v ýběrového ř ízen í jsou povi n n i ,  ved le povi n ností uvedených v č l .  6 „ Pravidel pro 
p ř idělován í by tu v majetku města Chom utova“,  p ř i  reg istraci p řed ložit p latný občans ký prů kaz a pot vrzen í peněžn í ho ústavu 
o zap lacen í d ražeb n í j istot y ve v ýš i 1 0 % v y vo lávací ceny by tu .

Číslo účtu -  6015-626441/0100 (uvedení pomlčky  NUTNÉ ! ! ! ) , variabilní symbol – 22222103, specifický symbol – rodné číslo

Odborové sdružení Čech, Mo-Odborové sdružení Čech, Mo-
ravy, Slezska, ravy, Slezska, MO Chomutov or-
ganizuje o jarních prázdninách 
sedmidenní pobyt pro děti v 
rekreačním zařízení ve Vlkově u 
Rakovníka. Termín 4. až 11. 3., cena 
1 050 Kč. Informace a přihlášky 
v kanc. OS ČMS Mostecká 39, 1. po-
sch., každé pondělí 10 – 12 a 14 – 16 
hodin, tel. 728 621 653 nepřetržitě. 

BytyByty
• Vyměním dr. byt 2+1 • Vyměním dr. byt 2+1 s B na Dehto-

chemě, po rekonstrukci v roce 2004, za 
menší rodinný dům v dobrém stavu (Cho-
mutov, Jirkov) +  doplatek hypotékou. Tel. 
474 628 819 - po 19. hodině.

• Koupím byt v centru Chomutova. • Koupím byt v centru Chomutova. Tel. 
602 180 723.

• Pronajmu zařízený byt 1+1 • Pronajmu zařízený byt 1+1 v Chomu-
tově, ul. Na Příkopech. Nájem 6 000 Kč + 
energie. Kauce 12 tisíc. Tel. 724 277 862.

• Prodám družstevní byt 2+1 • Prodám družstevní byt 2+1 bez bal-
konu, Hornická ul. Cena 220 000 Kč. Tel. 
474 688 431, 604 687 491.

• Prodám chalupu v Orasíně • Prodám chalupu v Orasíně u Jirkova. 
3+1, dílna, sklípek, zahrada, studna. Tel. 
723 356 950.

• Vyměním dr. byt 3+1/L, • Vyměním dr. byt 3+1/L, 80 m2, 7. p. 
Kamenný vrch, po úpravách, za byt. v OV 
min. 3+1 v okolí centra Chomutova nebo 
Žatce. Doplatek až 150 000 Kč. Šimona Ja-
rošová, Kamenný vrch 5277, Chomutov.

• Výměna 2+1 • Výměna 2+1 v os. vl. na Zahradní, 
ZŠ, lékař obchody, trolejbus, vše do 200 
m od domu, kab. TV, Net, slušný zatep-
lený dům, za 2+1 v os. vl. i st. výstavba, 
kdekoliv mimo sídl. Tel. 774 682 332.

• Prodám druž. byt 2+1 • Prodám druž. byt 2+1 s balkonem 
na Zahradní. Všude plast. okna. Cena 
dohodou. Volný ihned. Tel. 606 300 471, 
775 659 259.

• Prodám byt 1+1 • Prodám byt 1+1 v OV na Písečné se 
starším nábytkem, volejte po 13. hodině. 
Cena dohodou. Tel. 605 486 958. 

• Koupím byt 1+1 • Koupím byt 1+1 v osobním vlastnic-
tví v lokalitě Horní Ves. Tel. 737 981 679.

• Vyměním st. byt 2+1 • Vyměním st. byt 2+1 za Zborovskou 
po celkové rekonstrukci za 3+1, 4+1. Tel. 
776 726 724.

• Pronajmu byt 2+1 • Pronajmu byt 2+1 v Chomutově sluš-
ným lidem, do 3 osob. Tel. 723 798 475.

• Prodám družstevní byt 2+1 • Prodám družstevní byt 2+1 s bal-
konem u Severky. Cena 260 000 Kč. Tel. 
603 898 630.

• Prodám byt 3+1 • Prodám byt 3+1 u Jitřenky 14. patro. 
Nejvyšší nabídka. Volný ke konci února. 
Tel. 606 322 809.

• Prodám řadový RD • Prodám řadový RD se dvěma byt. 
jednotkami v Chomutově a nebyt. prostor 
s restaurací, menší dvorek se zahrádkou. 
Cena dohodou. Tel. 604 207 401.

• Pronajmu byt 1+1 • Pronajmu byt 1+1 v Chomutově, okolí 
Globusu. Bez domácích zvířat, dlouhodo-
bě. Tel. 607 888 123.

• Prodám rodinný domek • Prodám rodinný domek v Chomu-
tově – Fügnerova ulice č. 27, dvě bytové 
jednotky 1+1 a 2+1, s garáží a zahrádkou. 
Plastová okna a dveře. Tel. 474 625 545.

• Prodám družstevní byt 1+1• Prodám družstevní byt 1+1, velký s 
balkonem na Březenecké za 170 tis. Kč. 
Tel. 605 806 002 nebo 606 861 362.

• Prodám byt 3+1 • Prodám byt 3+1 na Zahradní. Cena 
dohodou. Tel. 723 820 749.

SeznámeníSeznámení
• Potkám ten nejcennější poklad na • Potkám ten nejcennější poklad na 

světě světě – hodnou a pracovitou maminku 
s malým sluníčkem? 44/174 cm vysoký 
SŠ. Tel. 732 225 092.

• 26/171/66 hledá štíhlou ženu • 26/171/66 hledá štíhlou ženu del-
ších vlasů do 23 let z CV a okolí, pro 
vážný vztah. Tel. 731 752 527.

KoupěKoupě
• Koupím dodávku • Koupím dodávku od 20 do 30 tisíc. 

Tel. 720 313 628.
• Koupím garáž • Koupím garáž v blízkosti Svahové. 

Tel. 606 787 539.
• Koupím zachovalý nábytek • Koupím zachovalý nábytek do obý-

vacího pokoje a světlou nebo bílou ložni-
ci. Tel. 728 571 959.

ProdejProdej
• Prodám rohovou vanu a plynový • Prodám rohovou vanu a plynový 

sporák sporák – hnědý. Tel. 604 938 016.
• Prodám pianino zn. Förster• Prodám pianino zn. Förster, cena 

1 400 Kč. Tel. 723 852 094.
• Prodám šicí stroj• Prodám šicí stroj, elektrický, typ 

Lucznik, větší skříň, výborný stav, cena 
1 500 Kč. Tel. 723 657 178.

• Prodám ložnici• Prodám ložnici. Cena 1 800 Kč. Tel. 
603 898 630.

• Prodám pračku Tatramat Mini. • Prodám pračku Tatramat Mini. Cena 
600 Kč. Tel. 737 843 438.

• Prodám ždímačku • Prodám ždímačku 200 Kč, televizi 
300 Kč, peřiňák 250 Kč. Tel. 737 189 907.

• Prodám tmavý moderní skleník • Prodám tmavý moderní skleník sko-
ro nový, krásný, vhodný do obývacího 
pokoje. cena 2 500 Kč. Tel. 602 153 814, 
474 624 075.

• Levně prodám dětskou postýlku• Levně prodám dětskou postýlku, 
vaničku, lehátko pokojové, chodítko a 

kombinézy (3x) teplé, bundičku 1x na 1 
– 2 roky. Tel. 737 189 907.

• Prodám el. motory • Prodám el. motory nové, nejeté. Pří-
rubový + patky 380 V; 550 W, 910 otáček. 
Patkový 380 V, 450 W, 1 400 ot. Ceny: 
dohodou. Tel. 474 620 084.

• Prodám doklady • Prodám doklady na Renault Laguna 
1,8 benzin r. v. 1996. Tel. 474 620 084.

• Prodám Škoda Favorit 136L• Prodám Škoda Favorit 136L, RV - 
1989, STK - 11/07, + 4 ks letní pneu na 
disku. Cena 15 000 Kč. Tel. 604 129 722

• Prodám el. motor • Prodám el. motor patkový nový, 380 
V, 1,1 kW, 2 840 ot. Ceny dohodou. Tel. 
474 620 084.

• Prodám sporák Rekreant• Prodám sporák Rekreant na tuhá 
paliva, pevné saně, vše levně. Tel. 
604 412 749.

• Prodám štěňata NO s PP• Prodám štěňata NO s PP, typ Rex, 
očkovaná, odčervená, odběr ihned. Tel. 
605 750 505.

• Prodám Chromatiku • Prodám Chromatiku ve zlaté perle-
ti, 120 basů, výr. Jos. Hlaváček, Louny. 
Velmi dobrý stav. Cena dohodou. Tel. 
474 394 108.

• Prodám OA Renault 21 • Prodám OA Renault 21 – sedan, r. v. 
1988, STK 2007, okna v el., střešní okno, 
zadní křídlo, velmi dobrý stav, udržova-
ný, cena 18 000 Kč. Tel. 603 487 008.

RůznéRůzné
• Naučím NJ + AJ• Naučím NJ + AJ, hře na kytaru, klá-

vesy + doučování ZŠ a SŠ, děti i dospělé. 
Tel. 721 914 474.

• Prostor k pronajmutí v Jirkově• Prostor k pronajmutí v Jirkově, ul. 
Mostecká 240, přímo na autobusovém 
nádraží. Plocha cca 25m2 + WC. Tel. 
602 752 655.

• Daruji fotokroužku • Daruji fotokroužku – sběrateli zvět-
šovák z r. 1960 a další příslušenství k vy-
volávání foto. Tel. 604 950 595.

• Daruji malou el. ždímačku • Daruji malou el. ždímačku a zavařo-
vací sklenice. Tel. 474 652 562.  

• Meditační večery• Meditační večery, v CV Holečkova 3, 
hledání harmonie: 24.2. - 24. 3. - 21. 4. Vede 
Karel Daněk. Intuitivní astro 15. 2. Marci

• Přenechám zdarma gramofon• Přenechám zdarma gramofon, desky 
70. – 80. léta. Pop. hudba. Tel. 732 701 599.

Omlouváme se všem, jejichž Omlouváme se všem, jejichž 
inzeráty se do tohoto čísla nevešly. inzeráty se do tohoto čísla nevešly. 

Zveřejníme je příště.Zveřejníme je příště.
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Město Chomutov zastoupené Odborem správy majetku města
nab ízí ,  v sou lad u s us nesen í m Zastu pite lst va města C hom utov č. 69/ 04 a 0 0 9/ 05 ,  

k odkoupení následuj ící bytové jednotky, které jsou nabízeny s nájemní kem :
poř.č. ulice čp č.b. velikost vyvolávací cena (v Kč) cena pozemku

1 Karla Buriana 3584 1 1+2 27 562 686

2 Karla Buriana 3595 5 1+2 27 826 2 204

3 Karla Buriana 3598 5 1+2 25 819 595

4 Fügnerova 3739 2 1+2 35 547 963

5 Fügnerova 3742 2 1+2 33 475 1 922

6 Selská 3766 2 1+1 16 579 0

7 Selská 3767 9 1+2 29 621 0

8 Heydukova 3771 6 1+2 23 126 0

9 Heydukova 3772 3 1+2 26 875 0

10 Grégrova 3774 3 1+2 25 978 509

11 Haškova 3781 15 1+2 29 304 739

12 Spořická 3794 9 1+2 28 301 829

13 Spořická 3802 8 1+2 28 882 1 348

14 Školní 3869 1 1+3 38 174 786

15 Patočkova 3960 1 1+2 28 242 810

16 Blatenská 4003 9 1+2 33 145 0

17 Václavská 4048 21 1+2 33 086 543

18 Palackého 4058 20 1+2 28 836 521

19 Rooseveltova 4194 60 1+2 34 511 550

20 Kundratická 4479 1 1+2 34 614 670

21 Kundratická 4479 20 1+2 36 774 690

22 Kundratická 4480 2 1+2 33 912 664

23 Kundratická 4491 12 1+3 46 204 1 991

24 Dřínovská 4557 4 1+1 21 033 693

25 Kundratická 4596 18 1+3 49 818 502

26 Vítězslava Nezvala 4674 22 1+2 30 894 1 448

27 Školní pěšina 5095 13 1+3 33 140 577

28 Kamenná 5104 5 1+3 38 283 0

29 Kamenná 5123 14 1+1 18 417 656

30 Zahradní 5195 24 1+3 43 765 773

By t y j so u n a b íze ny fo rm o u v ýb ě rové h o ř íze n í – „o bá l kovo u m eto d o u “,  kte ré p ro b í h á ve dvo u ko l ec h . D o p r vn í h o ko l a se m o h o u p ř i h l ás i t po uze v l astn íc i by tov ýc h 
j ed n ote k ze s p o l eče n st v í v l astn í ků , ve kte ré m se n a b íze n á by tová j ed n otka n ac h á zí .  D o d ru h é h o ko l a se m o h o u p ř i h l ás i t o statn í zá j e m c i .  V o b o u p ř í pad ec h se m o h o u 
p ř i h l ás i t p o uze t i ,  kte ř í  n e m aj í  ž ád n é n es p l n ě n é z áva zky v ůč i m ěstu . Z áj e m ce b e re n a věd o m í ,  že j ed n í m z h o d n ot í c í c h kr i té r i í  j e i  m í sto byd l i ště, p ř í p .  p racovi ště.
Z áj e m ce o by tovo u j ed n otku z aš l e svo u n a b í d ku n a ad res u : M ěsto C h o m utov, O d b o r s p ráv y m aj etku m ěsta - D Č,  Zb o rovs ká 4 6 02 , 4 3 0 28  C H O M UTOV, n e b o o d evzd á 
v p o d ate l n ě M ě Ú C h o m utov, Zb o rovs ká 4 6 02 , C h o m utov.
N a b í d ka b u d e p řed l ože n a fo rm o u v yp l n ě n é h o t i s ko p i s u , kte r ý s i lze v yzved n o ut n a M ě Ú C h o m utov, č i  v y t i s kn o ut z we b ov ýc h strá n e k M ě Ú C h o m utov- w w w.c h o -
m utov- m esto .cz .
Ka ždý z áj e m ce j e p ovi n e n p řed e m u h rad it kau c i ve v ýš i 1 0 % n a b íze n é ce ny, m i n i m á l n ě vš a k 3 . 50 0 , - Kč ( u n a b í d e k p o d 3 5 t i s .  Kč ) ,  n a č . ú čt u 1 9 - 62 6 - 4 41 / 01 0 0 , 
VS – „ 0 0 0 č . p . č . b .“  ( n a p ř. 0 0 0 3 5 8 4 0 01 ) .  D o kl ad o z a p l ace n í kau ce b u d e so u část í n a b í d ky.
O bá l ka b u d e ozn ače n a : V Ř – I .  ko l o ( n e b o I I .  ko l o ) ,  č í s l o p o p i s n é /č í s l o by tu , n a kte r ý z áj e m ce p o s í l á n a b í d ku , ad res a M ěsto C h o m utov, O d b o r s p ráv y m aj etku m ěsta -
- D Č, Zb o rovs ká 4 6 02 , C h o m utov. 
O bá l ka , kte rá n e b u d e o b s a h ovat sta n ove n é n á l ež i to st i ,  b u d e v y řa ze n a z V Ř . R ovn ěž b u d o u v y řa ze ny n a b í d ky, kte ré n e b u d o u o b s a h ovat d o kl ad o u h ra ze n í kau ce !
N a b í d ky b u d o u p ř i j í m á ny n e j p ozd ě j i  d o 2 . 3 .  2 0 0 6 , 11 . 0 0 h o d i n , p ozd ě j š í n a b í d ky n e b u d o u a kce ptová ny. Výb ě r z n a b í d e k b u d e p roved e n v ýb ě rovo u ko m i s í ,  sta n ove n o u 
R ad o u m ěsta C h o m utov.
B l ižš í i nfo rm ace p o d aj í  p racovn i ce O d b o ru s p ráv y m aj etku m ěsta M ě Ú C h o m utov, Zb o rovs ká 4 6 02 , I I .  p o sc h o d í ,  č .  dv. 23 3 -23 4A , te l efo n 474 6 37 2 0 8 ; 474 6 37 2 62 .
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Mládežnická liga v boxu měla 
na programu 5. kolo. Borcům VE-
KIBOXu Chomutov se opět dařilo, 
součet bodů ze všech tří kategorií je 
pasoval na nejúspěšnější klub kola. 
Junioři a kadeti si svá umístění 
v popředí tabulek upevnili, příprav-
ka dokonce postoupila z třetího 
místa na druhé.

Přípravka (10 družstev): Přípravka (10 družstev): 1. BC Čes-
ká Kamenice, 2. VEKIBOX Chomutov, 
3. BC Linka Box Krupka – Teplice. 

Kadeti (10 družstev): Kadeti (10 družstev): 1. SKP Ústí 
n. L., 2. VEKIBOX Chomutov, 3. Baník 
Most. 

Junioři (12 družstev): Junioři (12 družstev): 1. SKP Ústí 
n. L., 2. Baník Most, 3. VEKIBOX 
Chomutov. 

Mladí chomutovští boxeři byli 
úspěšní i přesto, že trenér Vladimír 
Šťastný byl nucen postavit tři nováč-
ky. Richard Balog, František Berki 
a Oleg Sofrančuk však při svých pre-
miérách v ringu příjemně překvapili 
a vyhráli.                                           (sk)

Boxeři znovu úspěšní 

(Dokončení ze str. 2)
„Čísla jsou to sice zajímavá, ale 

pro nás budou směrodatné údaje 
z února,“ vyjádřil se k datům M. 
Slabihoud. „V prosinci totiž byla 
sauna v provozu jen tři dny v týdnu, 
zatímco od ledna se provozní doba 
rozšířila na pět dní.“ Provozní doba 
sauny prodělala v nedávné minu-
losti několik změn, nejprve byla 
omezena ze šesti na tři dny v týdnu, 
od ledna vzrostla na pět dnů. Při-

spěly k tomu i protesty „saunařů“, 
kteří se na vedení města obraceli 
s písemnými stížnostmi. Jejich 
argumentem byla především teze, 
že město by mělo svým občanům 
nabízet takovou službu i přesto, že 
není rentabilní. Rada města vydala 
pokyn k  prošetření situace včet-
ně zjištění cenových relací jiných 
saun v Chomutově. Poté se, právě na 
základě rozhodnutí radních města 
Chomutova, přistoupilo k pětidenní 
provozní době a úpravě vstupného 
z 50 na 70 korun, 590 korun stojí 
permanentní vstupenka na deset po-
užití. „I tak jsou ceny za tuto službu 
výrazně nižší než u jiných subjektů 
ve městě,“ řekl k tomu místostarosta 
Jan Řehák. „I když jde o provoz eko-
nomicky prodělečný, rozhodli jsme 
se občanům vyhovět.“

Krátce před opětovným rozšíře-
ním provozní doby vyšel dárkový 
kupon, který mohl přilákat do sauny 
potenciální příští stálé zákazníky. 
Tento krok ovšem zastánci sauno-
vání dvakrát nadšeně nepřivítali, 
protože podle nich to vedlo k větší 
naplněnosti a tím k menšímu pohod-
lí, i když provozovatel už dříve sní-
žil kapacitu sauny ze 22 na 18. „Naše 
představy se poněkud rozcházejí,“ 
podotkl Milan Slabihoud. „Zatímco 
našim  klientům by se pochopitelně 
líbilo, aby sauna byla co nejlevnější 
a v provozu každý den, naším cílem 
je zvyšovat její využitelnost. Ta 
je celoročně velmi nízká – zhruba 
patnáctiprocentní. Rádi bychom ji 
zvýšili alespoň na dvojnásobek. Pře-
devším nás tak zajímá, zda někteří 
z těch, které do sauny přilákal ko-
runový kupon, si sem najdou cestu 
i dále, kdy už je vstupné běžné. Pak 
by se to ukázalo jako jedna z cest, 
jak zvýšit návštěvnost.“ 

Vstupné do sauny například v Jir-
kově činí 50 korun na dvě hodiny a 
v mosteckém Aquadromu 95 korun 
na dvě hodiny. Ve Squash centru 
v Cihlářské ulici stojí hodina sauno-
vání 120 korun, ostatní provozovny 
v Chomutově jsou k dispozici pouze 
na základě předchozí objednávky 
a tedy zákonitě dražší než sauna 
v městských lázních.                    (lm)

Kupony přilákaly do sauny stovky lidí

T.J. Sokol Chomutov letos čeká 
XIV. všesokolský slet. „Na sletu naše 
jednota chybět nebude,“ slibuje 
cvičitelka Míša Míšková. „To, jak se 
v Praze předvedeme, bude vizitkou 
naší práce.“ Proto ženy pod vedením 
Mysleny Hájkové svědomitě nacvičují 

skladbu Zpěv naděje, Stanislav Bělík 
učí mladší žákyně skladbu Sluníčko 
a skladbu Korálky určenou rodičům 
s dětmi vede Ivana Čopíková. 

Ovšem kvůli přípravě na slet běž-
ný život v jednotě neutichl. Ještě 
v závěru loňského roku se děti zú-

častnily soutěží Sokolské župy Kruš-
nohorské – Kukaňovy v Duchcově, 
kde obsadily 3. místo v přehazování 
a 2. místo ve vybíjené. Následně cho-
mutovští sokolové uspořádali soutěž 
ve skoku vysokém a pak ještě tradič-
ní vánoční besídku. Velkou poctou 
pro jednotu je, že jejímu čestnému 
předsedovi, 96letému Josefu Toma-
novi udělila Česká obec sokolská stří-
brnou medaili za dlouholetou a stále 
ještě pokračující práci v Sokole. 

Se vstupem do nového roku při-
pravila jednota některé novinky. 
V lednu začal pracovat kroužek jógy, 
který se pod vedením rehabilitační 
sestry koná každé pondělí od 19 do 
20 hodin. Dalším novým kroužkem 
je volejbalový, který založily mla-
dé členky jednoty. Tradicí se stává 
zdravotní tělocvik, o který je zájem 
zvlášť mezi ženami. Čest jednotě 
svými výsledky dělají florbalisté 
– starší i mladší žáci. Prostory so-
kolovny jsou otevřeny i pro hráče 
nohejbalu, sálové kopané, volejbalu 
a stolního tenisu. V plánu má Sokol 
Chomutov rovněž pořádání šibřinek, 
které v novodobé historii jednoty 
proběhnou už poosmé.            (hz, sk) 

Stěžejní aktivitou je nácvik na všesokolský slet

• Okresní volejbalový svaz a VK 
Ervěnice pořádají ve sportovní hale 
na Březenecké volejbalovou školu pro 
chlapce a dívky z prvních až čtvrtých 
ročníků základních škol. Tréninky se 
konají každé pondělí a středu od 15 
do 16 hodin a vedou je kvalifikovaní 
trenéři. Vstupné je 30 korun.             (r)

Městské lázně v Chomutově po 
roční pauze opět hostily Mistrovství 
České republiky v plavání v krátkém 
bazénu. Šampionátu se s výjimkou 
Klosové zúčastnila kompletní česká 
špička, která zde bojovala o letenky 
na dubnové MS v Šanghaji, případně 
potvrzovala správnost nominace. Pří-
ležitost poměřit se s tuzemskou elitou 
dostalo i osm plavců domácí TJ Slávie 
Chomutov. Celkem v přepaženém 
chomutovském bazénu startovalo 
360 závodníků z 44 oddílů ČR.

První den třídenního klání zaplava-
la potřebný nominační limit na MS jen 
Jana Myšková, v závěrečném dni se 
k ní přidali Martin Verner, Jiří Jedlič-
ka a Petra Chocová. Právě českolipská 
polohovkářka se na pokoření limitu 
natrápila nejvíc. V pátečních i sobot-
ních startech za ním vždy o několik 
desetin zaostala, cíl splnila až ve svém 
posledním závodě na 50 m prsa. 

Z chomutovských plavců se pod-
le očekávání nejvíc dařilo Simoně 
Baumrtové, která se dvakrát pro-
bojovala do finále A. Dvoustovku 
znak doplavala šestá, padesátku 
znak osmá a stovku znak desátá, vše 
v nových osobních rekordech. Micha-
ela Gärtnerová obsadila 12. místo na 
400 m kraul a 14. místo na 800 m 
kraul. Jakub Veverka obsadil nejlépe 
9. místo na 50 m kraul, dále byl 
dvakrát dvanáctý na 100 m a 200 
m znak. Lucie Hahnová skončila 
v závodě na 50 m kraul jedenáctá, 
Radka Jezberová na 50 m motýlek 
třináctá. Jakub Havlík obsadil na 
50 m kraul 16. místo, Petr Neumann 
na 50 m prsa 23. místo a Ondřej 
Záruba na 400 m polohový závod 
29. místo. V každé disciplíně starto-
valo vždy 32 nejlepších plavců podle 
výkonů zaplavaných na předchozích 
závodech. Výrazného úspěchu do-
sáhla štafeta žen, kterou TJ Slávie 
Chomutov postavila na mistrovství 
dospělých poprvé v historii. Děvčata 
obsadila na 4x100 m volný způsob 
8. místo a na 4x100 m polohový 
závod 11. místo, muži na 4x100 m 
polohový závod 11. místo a na 4x100 
m volný způsob 10. místo. „Potěšující 
byl návrat do velkých soutěží našich 
děvčat Jezberové a Hahnové, které nás 
reprezentovaly v 90. letech a získávaly 
medaile v kategoriích žákyň, juniorek 
a dospělých,“ uvedl trenér domácích 

plavců Jaroslav Jezbera. „Naše v sou-
časné době nejlepší plavkyně Baumr-
tová jako členka reprezentace juniorů 
má v letošním roce před sebou dva 
vrcholy, jimiž jsou mezinárodní multi-
utkání v Portugalsku a Mistrovství 
Evropy juniorů ve Španělsku. Věříme, 
že se jí podaří zaplavat limity, které ji 
budou opravňovat ke startu na těchto 
vrcholných akcích.“

V rámci mistrovství zajistila TJ Slá-
vie Chomutov také vyhlášení ankety 
o nejlepšího plavce Českého svazu 
plaveckých sportů za rok 2005. 
V hlavní kategorii bylo pořadí násle-
dující: 1. Květoslav Svoboda, 2. Petra 
Klosová, 3. Jana Myšková, 4. Michal 
Rubáček, 5. Jana Pechanová.

„Všichni zúčastnění hodnotili šam-
pionát i vyhlášení nejlepších plavců 
jako kvalitní, svaz nám bude posí-
lat děkovné dopisy. Spokojení jsme 
i s výsledky našich závodníků, pět-
krát překonali oddílový rekord,“ shr-
nul bilanci pořádajícího oddílu jeho 

předseda Zdeněk Slabihoud. „Věříme, 
že naše tělovýchovná jednota dobře 
reprezentovala město Chomutov jak 
po sportovní, tak po organizační 
stránce, o čemž svědčí výhradně 
kladné hodnocení zúčastněných,“ do-
dal na stejné téma Jaroslav Jezbera. 
Oba představitelé domácího oddílu 
pak poděkovali Městu Chomutov, 
v jehož objektu akce proběhla, 
i dalším partnerům, bez jejichž při-
spění by se mistrovství těžko mohlo 
v Chomutově uskutečnit.                (sk)

Naděje českého plavání Simona Baumrtová se dvakrát probojovala do finále A

Po všech stránkách vydařené mistrovství

V Městské sportovní hale proběhla 
2. zimní olympiáda mateřských 
škol. Téměř stovka dětí ze šestnác-
ti školek tu měřila své síly v osmi 
„zimních“ disciplínách, jako napří-
klad tučňákův slalom, lachtanův 
snowboarďák, eskymácké válečky 
(na snímku) a podobně. Jak prozra-
dila Miluše Hovorková z MŠ Pohádka 
z Kundratické ulice, která tuto zda-
řilou akci organizovala, právě jejich 
děti byly v celkovém vyhodnocení 
nejúspěšnější.           (text a foto: lm) 

CHERRY, spol. s r.o., 
Klášterec nad Oh í

p ijme montážní pracovníky(ce) 
v elektrotechnice 

(nevyu ené v oboru zaškolíme, práce vhodná p edevším pro ženy) 

Požadujeme:

SOU – výu ní list 

 ochotu pracovat v t ísm nném provozu 

Nabízíme:

motivující platové ohodnocení 

  finan ní p ísp vky vyplácené na dovolenou a na Vánoce

  týden dovolené navíc 

  doprava zam stnanc  zajišt na firemními autobusy 

  moderní výroba, p íjemné pracovní prost edí

  dotace stravy a další výhody

V p ípad  zájmu volejte na tel.: 474 359 129, 474 359 111 

sl. Zemanová, Cherry, spol. s r.o., Osvobozená 780, 431 51 Klášterec n/O 

Více informací také na www.cherry.cz 

Start jednoho z ženských závodů                                                                 (foto: sk)


