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Počet sportovišť, dětských hřišť 
a míst pro relaxaci různého druhu 
zřejmě doplní v blízké budoucnosti 
kombinace uvedených prostor – ví-
ceúčelový areál pro volný čas. To je 
záměr, na němž se shodlo vedení 
města, když se jeho představitelé 
zabývali budoucností bývalého 
plochodrážního stadionu.

Jak zdůraznila starostka Ivana 
Řápková, při těchto úvahách se 
vychází z první, pracovní verze 
návrhu. Nejde tedy o jednoznačně 
určenou konečnou podobu. 

Podle prvotní studie by tu měl být 
mimo jiné prostor pro míčové sporty, 

pískoviště pro malé i větší děti, klidová 
část pro starší občany, skateboardové 
hřiště i plochy zeleně včetně částeč-
ného zalesnění a občerstvení. Celý 
areál je protkán stezkami pro cyklisty 
a bruslaře na kolečkových bruslích 
a vertikálními zábranami, které od-
dělují jednotlivé prostory. Právě kvůli 
těmto valům se počítá s výstavbou  
několika kopců, jež poslouží v záměr-
ně rozčleněném terénu jako orientační 
body a zároveň umožní vyhlídku na 
jednotlivé části parku.

„Základní představou je, že přijede 
rodina s dětmi a stráví zde volný den 
nebo jeho část,“ uvedla ke studii sta-
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rostka. „Každý by si tu měl najít 
odpovídající druh sportovního 
vyžití nebo jiný druh relaxace. Na 
tento způsob ,rodinného víkendu‘, 
který není v zámoří, ale ani v zá-
padoevropských zemích nijak ne-
obvyklý, u nás nejsou lidé zvyklí. 
Možná i proto, že k němu nejsou 
podmínky. Chceme je tedy vy-
tvořit a nabídnout lidem možnost 
strávit příjemný den v příjemném 
prostředí se svými blízkými.“

Rozpočet na výstavbu tohoto 
rekreačního areálu se pohybuje 
mezi dvaceti až pětadvaceti mili-
ony korun. O tom, kdy bude rea-
lizován, bude rozhodovat, jak se 
městu podaří zajistit finanční po-
krytí záměru. „Budeme se snažit 
získat sponzory – v úvahu přichá-
zejí některé významné podniky 
v regionu. Pochopitelně budeme 
chtít dosáhnout na některé dotač-
ní tituly a na tom, do jaké míry bu-
deme v tomto úsilí úspěšní, bude 
záležet rychlost výstavby areálu. 
Kdyby se nepodařilo získat pení-
ze zvenčí a financovali bychom 
vše z rozpočtu města, celý proces 
by se pochopitelně zpomalil 
a protáhl na několik let,“ nazna-
čuje I. Řápková různé varianty 
intenzity dalšího vývoje. „V této 
chvíli můžeme říct, že v letoš-
ním roce by mělo být  hotové 
skateboardové hřiště. Mládež 
na absenci podobné plochy ve 
městě v minulosti poukazovala, 
rozhodli jsme se tedy vyjít je-
jím hlasům vstříc a tento záměr 
jsme zapracovali do letošního 
seznamu investičních akcí.“        
                     (Pokračování na str. 2)
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Milí spoluobčané, 
letošní troje volby 
se přibližují a je 
to poznat v našem 
každodenním ži-
votě. Mnozí politici 
věří, že voliči se ve 
skutečnosti moc 
nezajímají o fakta 

a programy politických stran a tudíž 
budou chtít získat naši přízeň hlavně 
pomocí silných slov a líbivých hesel. 
Mnozí nám budou slibovat vzdušné 
zámky a modré z nebe a přitom už 
dnes dobře vědí, že na své stejně 
nesplnitelné sny zapomenou, jakmile 
za nimi zapadnou dveře parlamentu. 
A najdou se i takoví, kteří z nedostat-
ku vlastního programu a skutečných 
argumentů začnou lhát a špinit. Mů-
žeme určitě čekat, že na světlo světa 
vyplují vylhané aféry, které nikdo do 
voleb nevyšetří a po volbách jako zá-
zrakem zmizí. Můžeme čekat urážky, 
rány pod pás a nefér hru. Přesně to 
chystají lidé, co považují voliče za 
hlupáky, kteří si nedokážou udělat 
vlastní názor na politiku. Politika 
je prý špinavá a každý, kdo s ní má 
něco společného, musí počítat s tím, 
že se umaže. Nevím, ale myslím, že 
politika by měla být hlavně nástro-
jem, jak hledat nejlepší možné uspo-
řádání naší společnosti ve prospěch 
všech občanů. Proto bychom měli 
chtít, aby politiku dělali lidé, kterým 
dokážeme věřit, že mají opravdu 
čisté záměry. V demokratické společ-
nosti spolu budou o voličské hlasy 
vždy soupeřit různé politické strany 
a žádný kandidát se jistě nemůže 
zalíbit všem voličům bez rozdílu. Ale 
i přes rozdílnost politických idejí by 
snad mohlo platit, že politici by měli 
být hlavně slušní. Když to dokážou 
během volební kampaně, zůstane jim 
to i po celé další čtyři roky, kdy bu-
dou zastupovat naše zájmy. Přeji vám 
všem hodně slušnosti a dětem pěkné 
jarní prázdniny.  Vaše Ivana Řápková

Další z projektů, který má zatrak-
tivnit Chomutov pro jeho obyvatele 
i návštěvníky, se naplnil. Poslední fází 
dokončení naučné stezky v Přírodním 
parku Bezručovo údolí bylo doplnění 
informačních textů na stávající tabule 
a vydání propagační brožury ve třech 
jazykových mutacích.

„Vydání barevného průvodce turis-
tickou a naučnou stezkou v češtině, 
němčině a angličtině je dovršením 
projektu, který jsme realizovali spo-
lečně s městem Annaberg-Buchholz. 
V infocentru našeho partnerského 
města se bude distribuovat německá 
verze průvodce,“ řekla projektová ma-
nažerka Alexandra Zdeňková. Celkové 
náklady na projekt činily 4 000 eur, 
90 procent z toho však pokryla dotace 
z fondů Phare CBC. 

Na počátku byla snaha zatraktivnit 
přírodní park, ve kterém se nachází 
spousta přírodních zajímavostí. S vy-
užitím dotace EU se podařilo obnovit 
turistickou cestu poničenou povodně-
mi v roce 2002 a doplnit ji o naučnou 
stezku, která slouží k poznávání nej-
hlubšího údolí Krušných hor. 

S tím souvisí nejen propagace této 
unikátní lokality začínající v bezpro-
střední blízkosti města, ale také větší 
informovanost pro ty, kteří se vydají  
do údolí na výlet. Návštěvník, jenž 
není znalcem přírody, by snadno mohl 

Turistická a naučná stezka v Bezručově údolí je dokončena

některé zajímavé lokality minout. Tomu 
má zabránit právě informační část pro-
jektu. „Brožura bude zájemcům k dis-

Do Chomutova zavítali E. J. Brommet (druhý zprava) a Adri Peekstok (zcela vlevo), 
starosta a tajemník nizozemského města Harenkarspeli. Přijeli v rámci projektu Even-
tur, zaměřeného na rozvoj venkovského a městského turistického ruchu, a tak jejich 
cesta vedla i na naučnou stezku v  Bezručově údolí. Doprovázeli je Lenka Petříková 
z odboru rozvoje a investic města a tlumočník Patrik Rücker.                               (foto: sk)

pozici v informačním centru města 
Chomutova a v zooparku,“ dodala na 
závěr informace A. Zdeňková.           (lm)
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Hospodářský přebytek z roku 2005, 
který činí 73,9 milionu korun, vydělá 
městu za čtyři měsíce další téměř mili-
on. Rozhodli o tom radní, kteří vybrali 
jeden ze čtyř návrhů krátkodobého 
zhodnocování volných finančních 
prostředků. Variantní návrh předložil 
radním odbor ekonomiky.

„Přebytek hospodaření bude plně 
použit na nové investiční akce, bude 
jej však možné použít až po schválení 
závěrečného účtu města a rovněž fak-
turace nových investic proběhne až 
ve druhém pololetí. Považujeme tedy 
za účelné, aby tyto prostředky do té 
doby neležely ladem,“ vysvětlil vedou-
cí odboru ekonomiky Jan Mareš, autor 

a předkladatel návrhu. „Oslovili jsme 
tedy finanční ústavy, které spravují 
prostředky města, aby  nám předložily 
své nabídky.“

Tři varianty krátkodobého investo-
vání (termínovaný vklad s individuální 
úrokovou sazbou, nákup depozitní 
směnky tradingu nebo koupě hypotéč-
ní zástavní listiny banky) by městu při-
nesly zhodnocení v rozmezí 430 – 456 
tisíc korun. Rada schválila variantu 
zhodnocování volných peněžních pro-
středků formou repo operací, která se 
jeví jako jasně nejvýhodnější, protože 
je zabezpečena cennými papíry ve výši 
125% investice, ale především nabízí 
výnos 925 tisíc korun.                           (lm)

Peníze z hospodářského přebytku nenechají radní zahálet

Mezi investiční akce, které budou 
mít bezprostřední dopad na občany, 
patří regenerace území v lokalitě 
Horní Ves – Jitřenka. Jde o veřejné 
prostranství mezi základní školou 
a obchodním střediskem s navazují-
cími plochami veřejné zeleně.

„Mělo by to být místo pro střetá-
vání lidí všech věkových kategorií,“ 
uvedla k záměru Lenka Petříková 
z odboru rozvoje a investic města. 
„Návrh bude řešit mimo jiné mož-
nost zřízení vodní plochy s fontán-
kou a umístění herních prvků pro 
děti od osmi do patnácti let.“ 

                     (Pokračování na str. 2)

Regenerace Jitřenky 
začne ještě letos

Významného ocenění se dočkaly 
Technické služby města Chomutova. 
Jejich ředitel Zbyněk Koblížek převzal 
ocenění, která znamenají uznání znač-
ného posunu v kvalitě její práce. TSmCh 
dosáhly tří oficiálních standardů kvality: 
pro systém řízení jakosti (kvalita služeb 
organizace), pro systém řízení ochrany 
životního prostředí a standardu pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 
Zároveň byl organizaci předán Zlatý cer-
tifikát IQ Net, který vydává mezinárodní 
sdružení certifikačních orgánů. V oboru 
technických služeb se jedná o jeden 
z prvních integrovaných systémů tohoto 
druhu a rozsahu v ČR. Slavnostního aktu 
se zúčastnili také starostka města i oba 
místostarostové. Certifikáty Z. Koblížko-
vi (vlevo) předala  Marie Šebestová ze 
Sdružení pro certifikaci systémů jakosti 
(vpravo).                     (pokračování na str. 2)

Technické služby mají 
tři certifikáty kvality
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(Dokončení ze str. 1)
Město hodlá v nejbližší budouc-

nosti oslovit širokou veřejnost, pro-
tože areál by měl sloužit právě jí. 

(Dokončení ze str. 1) 
Jak Petříková doplnila, důraz je 

kladen i na veřejnou zeleň, jejíž 
případné doplnění nebo úprava 
bude posouzena. V místě stávajícího 
dětského hřiště pak bude navržena 
jeho rekonstrukce tak, aby sloužilo 
dětem ve věku 2 – 8 let. V rámci in-
vestiční akce také budou rekonstru-
ovány chodníky, doplněny parkova-
cí plochy v Seifertově ulici, zajištěn 
bezbariérový přístup do školy a dal-
ších objektů v lokalitě. Kromě obno-
vy vodovodu pro fontánu se dočká 
rekonstrukce i veřejné osvětlení. 
Co se týče občanské vybavenosti, 
herní prvky pro mládež (lanová síť), 
dětské hřiště a novou fontánu dopl-
ní ještě části městského mobiliáře 
- lavičky, koše na odpadky, stojany 
na kola. Upravena bude nejen socha 
stojící před školou, ale i stávající 
poškozené zídky, oddělující zeleň 
od chodníků.

V současné době se připravuje 
projektová dokumentace, která by 
měla být hotova v prvním pololetí. 
Vzhledem k rozsahu navrhovaných 
úprav je regenerace rozdělena do 
několika etap. Ta letošní je zcela 
v režii města, v rozpočtu jsou na ni  
vyčleněny tři miliony korun.     (lm)

(Dokončení ze str. 1)
 Mimo jiné uvedla, že audit, který 

udělení uznání kvality předcházel, 
byl náročný. Účastnily se ho ve dvou 
několikadenních etapách pětičlenné 
týmy odborníků. „Je velmi obtížné, 
téměř nemožné provádět služby 
v této oblasti tak, aby byli zákazníci 
zcela spokojeni. Vždycky se najde 
nespokojený jedinec, ale my jsme 
hodnotili kvalitu práce v celé šíři 
i objemu,“ zdůraznila Šebestová. 
Ředitel Koblížek závěrem prohlásil, 
že uznání je výsledkem ročního usi-
lovného procesu a že ocenění tohoto 
výsledku organizaci velmi těší. „Vy-
jadřuje  skutečnost, že v technických 
službách pracují zdatní a erudovaní 
profesionálové,“ dodal.                     (lm)

Nový sportovní areál: pro každého něco

Regenerace Jitřenky...

Technické služby mají 
tři certifikáty kvality

Město Chomutov je zapojeno do 
metody porovnávání mezi úřady 
v rámci tzv. Benchmarkingové ini-
ciativy. Srovnání s údaji z dalších 
padesáti měst v České republice 
prokázala, že například čekací doby 
ve frontách jsou v porovnání s měs-
ty se stejnou velikostí správního 

Moderní způsoby řízení na úřadě zvyšují 
kvalitu poskytovaných služeb občanům 

obvodu nejnižší. Inovace jsou tedy 
přínosem pro zlepšování kvality 
služeb na úřadě. Motivace zaměst-
nanců ke každodennímu prokazová-
ní tvůrčí iniciativy ve zlepšení své 
činnosti  je hnacím motorem změn 
na úřadě a zároveň jednou z metod 
moderního řízení.

„Do moderních způsobů řízení 
řadíme ještě sebehodnocení úřadu 
vlastními zaměstnanci metodou 
CAF,“ uvedl tajemník městského úřa-
du Theodor Sojka. Tato metoda umí, 
podobně jako ISO 9001, pojmenovat 
procesy na úřadě a najít slabé a silné 
stránky úřadu. Takzvaný CAF tým 
složený ze zaměstnanců umí  “zaú-
kolovat“ k naplnění některých strate-
gických procesů zlepšování i vede-
ní města. To schválilo tajemníkovi 
důležitý dokument Strategické cíle 
městského úřadu  a Rada města se 
zapojila schválením akčního plánu 
zlepšování v rámci benchmarkin-
gové iniciativy. Další akční plány 
zlepšování, které přinesl projekt 
CAF, vyplývaly ze slabých stránek 
Městského úřadu v Chomutově. „Pro-
cesy zlepšování musí být samozřej-
mě podloženy důkazy,“ připomněl 
T. Sojka. „Velice si vážím účasti zhru-
ba 4 000 občanů města na hodnoce-
ní činnosti úřadu. Překvapilo mě, že 
72 % z nich je s činností úřadu spo-
kojeno, na druhou stranu přes 50 % 
občanů se vyjádřilo v této anketě, 
že jim nevyhovují pouze dva úřední 
dny.“ To považuje tajemník za další 
motivaci k zlepšování. Pro další 
rok tedy připravuje úřad balíček 
dalších projektů - projekty „Chytrá 
administrativa“, „Metropolitní síť“ a 
„Otevřený úřad“. Co se za těmito pro-
jekty skrývá, nechtěl zatím tajemník 
prozradit. Jejich realizace totiž zále-
ží na tom, zda se podaří v jednotli-
vých případech dostat k evropským 
penězům. Podrobnosti o projektech 
i o jejich praktickém dopadu na ob-
čanu přinese některé z příštích čísel 
Chomutovských novin.                    (ts)

Hrob Františka Josefa Gerstnera navštívili v den 250. výročí jeho narození 
starostka Ivana Řápková a místostarosta Jan Řehák. Přišli se poklonit pa-
mátce nejvýznamnějšího chomutovského rodáka a položit na místo jeho po-
sledního odpočinku kytici. Gerstnerův hrob leží na hlavním chomutovském 
hřbitově, přímo u obvodové zdi podél Beethovenovy ulice.    (text a foto: sk) 

Sjednocení informací o podnika-
telských subjektech a  institucích je 
cílem celorepublikového projektu, 
do něhož se zapojilo město Chomu-
tov ve spolupráci s Hospodářskou 
komorou ČR. Centrální internetový 
registr Axis4info slouží k poskyto-
vání  a získávání strukturovaných 
údajů o široké škále produktů 
a činností firem ze všech oborů 
průmyslu, obchodu i služeb. „Pro-
pojením systému Axis4info na 
webové stránky Chomutovska lze 
veškeré podniky a instituce v našem 
městě a jeho okolí členit podle sor-
timentu produktů, služeb a činností 
a jejich sídla zobrazit v podrobných 
mapách až do úrovně ulic,“ vysvětlil 
tajemník městského úřadu Theodor 
Sojka. „Když si například někdo 
bude chtít najít obuvníka, pomocí 
tohoto systému najde všechny sub-

jekty, které služby v tomto oboru 
poskytují. Myslím, že je to užitečná 
forma poskytování informací nejen 
pro podnikatele v rámci obchodních 
kontaktů, ale také pro občany.“

A jak se k těmto informacím do-
stat? Na internetových stránkách 
města Chomutova v sekci „podniká-
ní a rozvoj města“ se nachází odkaz 
na stránky „Centrálního katalogu 
produktů a firem  Axis4info.“ Přímý 
kontakt pak lze nalézt na adrese 
http://www.axis4.info. Jak vysvětlil 
vedoucí odboru informatiky MěÚ  
Chomutov Vladimír Matušík, pou-
žívání je jednoduché. „V horní části 
můžete zadat část názvu firmy nebo 
výrobku, případně popisu. Dále si 
vyberete lokalitu a sekci, ve které 
chcete hledat. V seznamu firem si 
pak můžete zobrazit podrobnější 
informace.“                                       (lm)

Chomutov se zapojil do 
celorepublikového projektu   

Před nedávnem se Komise pro 
výchovu a vzdělávání při Radě 
města Chomutova na svém pra-
videlném jednání zabývala pro-
blematikou rizikového chování 
dětí a mládeže v našem městě. Na 
jednání vystoupili hosté z Peda-
gogicko – psychologické poradny 
v Chomutově a seznámili komisi 
s výsledky nedávného monitorin-
gu, který uskutečnili na základních 
školách v Chomutově. Jeho cílem 
bylo zjistit, jaké sklony k riziko-
vému chování mají děti v našich 
školách. Výsledky tohoto šetření 
jsou bohužel velmi alarmující. Jak 
se ukázalo, děti v Ústeckém kraji 
patří k nejohroženějším v celé Čes-
ké republice a chomutovské děti 
zase mají skoro nejhorší výsledky 
monitoringu v rámci kraje. V mno-
hých ukazatelích, mezi nimiž jsou 
drogy, kouření, alkohol, závislost 
na hracích automatech, šikana 
a další, vykazují naši školáci vel-

kou míru rizika ohrožení. Komise 
pro výchovu a vzdělávání se shodla 
s pracovníky pedagogické poradny, 
že je třeba podniknout kroky, jež 
by přispěly hlavně k lepší koordi-
naci všech institucí zabývajících 
se prevencí těchto negativních 
jevů. Chomutovská radnice prozí-
ravě již letos vyhlásila dva gran-
ty, které mají poskytnout finanční 
prostředky na prevenci závislostí 
a šikany na našich základních 
školách. Kromě toho město každo-
ročně podporuje prostřednictvím 
dotací, půjček či zvýhodněného 
nájemného řadu organizací, které 
se věnují ohroženým skupinám 
dětí a mládeže nebo se již přímo 
starají o ty, kteří těmto rizikům 

podlehli. Avšak poté, co zástupci 
radnice měli možnost seznámit se 
s výsledky monitoringu, je jasné, 
že bude třeba nalézt cestu k lepší 
spolupráci všech těchto institucí 
a také k nalezení strategie k účin-
nější prevenci i k boji s jevy, které 
ohrožují bezpečnost, zdraví a ži-
voty našich dětí. Je ale třeba, aby 
rodiče nenechávali vše na školách 
a dalších organizacích, ale aby se 
začali sami starat o to, co jejich 
děti dělají ve volném čase, jaké 
mají zájmy a kamarády, za co 
utrácejí peníze a jaký je jejich 
hodnotový žebříček. A aby svým 
dětem dávali dost lásky a péče. To 
je nejlepší prevence na všechny 
problémy dětského světa.  (pama)

Chránit děti před rizikovým chováním je úkolem nás všech

Kritika na stav komunikací po 
zimním období zaznívá z úst řidičů 
stále častěji. Problematikou se zabý-
vali i chomutovští radní, kteří toto 
téma probírali s ředitelem Technic-
kých služeb města Chomutova 
Zbyňkem Koblížkem. Ten na dotaz, 
kdy se silnice začnou spravovat po 
zimě, odpověděl, že opravy už zača-
ly; pokud to počasí dovolí, to zname-
ná je sucho, probíhá pokládka suché 
balené směsi, v lednu a v únoru to 
bylo v průběhu devíti, respektive 
osmi dní. Jak ale Koblížek upozornil, 
technické služby nemohou pracovat 
na komunikacích, které nejsou ma-
jetkem obce.

„Problém je v tom, že nemalá část 
komunikací ve městě nepatří nám, 
ale Správě a údržbě silnic Ústeckého 
kraje a Ředitelství silnic a dálnic,“ 
podotkl místostarosta Jan Řehák. 
„Jediné, co můžeme udělat, je, že 

Odpovídá MVDr. Šárka Dušková, 
veterinární inspektor pro ekologii 
z chomutovského inspektorátu 
Krajské veterinární správy pro 
Ústecký kraj.

Záleží na druhu a množství. 
Jde-li o malého ptáka, například 
holuba nebo vrabce, není třeba se 
znepokojovat. Informovat o tako-
vém nálezu by bylo nutné pouze 
v případě, že by se týkal většího 
počtu uhynulých jedinců.

Pokud by však šlo o zástupce 
vodní drůbeže z volné přírody, je 
třeba okamžitě nám to nahlásit na 
telefonní číslo 474 628 274. Na ta-
kového ptáka nemá člověk sahat, 
stačí popsat nám přesně místo 
nálezu, případně tam na nás po-
čkat. Ohlásit je třeba také nález 
více než pěti uhynulých kusů do-
mácí drůbeže nebo volně žijících 
ptáků, pokud se nejedná o vodní 
druhy.                                          (lm)

Město nemůže opravovat 
silnice, jež mu nepatří

Zeptali jsme se za vás…

Co dělat, když narazíte 
na uhynulého ptáka?

podněty nebo stížnosti občanů 
zaznamenáme a předáme je dál, 
což samozřejmě děláme. Příkladem 
z nedávných dnů je oprava výtluků 
na Kadaňské ulici. Ale kdy dojde 
k nápravě v té které konkrétní loka-
litě, to už bohužel nezáleží na nás. 
Je pochopitelné, že nespokojený ři-
dič o silnici uprostřed města uvažu-
je jako o majetku obce, ale v tomto 
případě jde o kritiku směrovanou na 
nesprávnou adresu.“ 

Z komunikací, které jsou ve 
správě SÚS Ústeckého kraje, jsou to 
například ulice Dukelská, Mostecká, 
Zborovská, Blatenská, Riegrova, 
Na Příkopech, Spořická, Kadaňská 
a Bezručova, ale také jihozápadní 
obchvat od Pražské po I/13 a průta-
hové komunikace  I /7 a I/13 včetně 
nájezdů a sjezdů.                           (lm)

Studenti 3. A Obchodní akademie 
si v praxi vyzkoušeli charitativní 
akci. Vymysleli a realizovali pro-
jekt dobročinné sbírky, oslovili 
své spolužáky i příbuzné, ale také 
například podnikatele. Oslovení se 
většinou chovali vstřícně, kromě 
jedné skupiny, a tou byli k údivu 
studentů právě podnikatelé. I tak 
se podařilo shromáždit téměř 
deset tisíc korun, za něž se kou-
pila molitanová sedačka a různé 
hračky pro klienty Ústavu sociální 
péče pro mentálně postižené na 
Kamenné. Jak poznamenala Alena 
Tölgová (na snímku při rozmluvě 
se studenty stojící vlevo), ředitelka 
chomutovského ústavu sociálních 
služeb, návštěva zřejmě přinese další 
ovoce. Studenti totiž projevili zájem 
o spolupráci, například nabídli uspo-
řádání diskotéky. Setkávání zdravých 
s handicapovanými je podle Tölgové 
obohacením pro obě strany, protože 
jedni si mohou uvědomit, že je vlast-
ně štěstí být „normální“. A ti druzí? 
Ti mají prostou dětskou radost, a to 
za to přece také stojí! 
             (text: lm, foto: archiv MěÚSS)  

Stížnost jednoho z obyvatel tzv. 
experimentu č. 4750 na nedostatek 
odpadových nádob na papír, kterou 
přednesl na lednovém setkání před-
stavitelů radnice s občany, město 
vyřešilo. Kontejner navíc byl k domu 
umístěn. 

Zmíněný problém má však příčinu, 
kterou je třeba řešit komplexně, ni-
koli jednorázovým navýšením počtu 
kontejnerů. Podle stěžovatele totiž 
stávající odpadovou nádobu zaplňova-
ly papírové kartony z blízké prodejny. 
Právě na zneužívání odpadových ná-
dob pro občany ze strany podnikatelů 
se město hodlá zaměřit a zesílí kont-
rolní činnost v této oblasti. Rada měs-
ta rozhodla zvýšit počet zaměstnanců 
o jednoho pracovníka, který bude 
kontrolovat, jak právnické i fyzické 
osoby oprávněné k podnikání likvidují 
odpad. Radní si od tohoto kroku slibují 
řešení konkrétních podnětů jako je ten 
z „experimentu“, ale i celkové zlepšení 
čistoty města.                                         (lm)

Přidali kontejner 
i kontrolora

Legenda ke studii:
A. Parkoviště
B. Technické zázemí
C. Klidová část pro starší občany
D. Parková plocha s víceúčelovými 

hřišti
E. Centrální pobytový trávník s vod-

ní plochou
F. Vyhlídkové kopce
G. Skate hřiště
H. Hřiště pro děti 2 – 8 let
I. Hřiště pro děti 8 – 15 let
J. Případná plocha pro bike svah
K. Napojení na cyklotrasu
L. Napojení na turistickou trasu
M. Hlavní vjezd do areálu pro auto-

mobily
N. Hlavní vstup do areálu
O. Boční vjezd
P. Trasa pro kolečkové brusle
Q. Terénní izolační valy se zelení

Některé z příštích čísel Chomutov-
ských novin bude obsahovat výzvu 
k dialogu na toto téma i informace, 
jak se do něj zapojit.                    (lm)
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DIVADLODIVADLO
• 13. 3. MAXIPES FÍK. 13. 3. MAXIPES FÍK. Pohádka pro děti z MŠ, ZŠ a veřejnost. Městské divadlo od 

9.30 hodin.
• 13. 3. KDYŽ TY, TAK JÁ TAKY. 13. 3. KDYŽ TY, TAK JÁ TAKY. Divadelní představení komedie v rámci abonentního 

předplatného. Městské divadlo od 19.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY
• 14. 3. EVA A VAŠEK. 14. 3. EVA A VAŠEK. Oblíbená dvojice se svými písněmi. Kulturní dům na Zahradní 

od 18.00 hodin.
• 14. 3. SVĚTOVÁ LEGENDA ČESKÉHO KLAVÍRNÍHO UMĚNÍ IVAN MORAVEC14. 3. SVĚTOVÁ LEGENDA ČESKÉHO KLAVÍRNÍHO UMĚNÍ IVAN MORAVEC. Virtuosa 

doprovází Festivalový orchestr Petra Macka. Městské divadlo od 19.00 hodin.
• 15. 3. TAKOVÝ MALÝ RECITÁL – PETR BUCHTELE15. 3. TAKOVÝ MALÝ RECITÁL – PETR BUCHTELE. Hosté Martin Šíl a Lidee Noire. 

Literární kavárna v SKKS od 19.00 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
• 8. 3. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU8. 3. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na Zahradní 

od 17.00 hodin.

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

výstava potrvá do 4. 3.
• HEIDE ŠOTTOVÁ – HEIDI´S PICTURESHEIDE ŠOTTOVÁ – HEIDI´S PICTURES. Výstava potrvá do 27. 3. v galerii Na scho-

dech v SKKS na Palackého ulici.
• JIŘÍ VALEŠ – MAGIE MĚST. JIŘÍ VALEŠ – MAGIE MĚST. Obrazy v galerii Lurago v SKKS na Palackého ulici, 

vernisáž 8. 3. v 17.00 hod., výstava potrvá do 29. 3.
• POZNÁVÁME SVĚT POZNÁVÁME SVĚT - výstava prací dětí z MŠ Abeceda v Chomutově. Výstavní síň 

knihovny SKKS na Palackého ulici od 7. 3. do 31. 3.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽEDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
• 9. 3. VÝLET DO ZOO V ÚSTÍ NAD LABEM. 9. 3. VÝLET DO ZOO V ÚSTÍ NAD LABEM. Cena 150 Kč zahrnuje cestovné a vstupy.
• 12. 3. KARNEVAL12. 3. KARNEVAL. Diskotéka a soutěže. DDM od 15.00 hodin.
 Kompletní program na www.ddmcv.cz.Kompletní program na www.ddmcv.cz.

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).
    2.2.     –          3. 3. 3. 3.  ELIZABETHTOWN ELIZABETHTOWN – romantický film, USA.
                 4. 3. 4. 3.  STRAŠPYTLÍK STRAŠPYTLÍK – animovaný rodinný film, USA. Začátek v 17.00 hodin.
    9.9.     –      10. 3. 10. 3.  CO JE ŠEPTEM...CO JE ŠEPTEM... – komedie, USA.
               11. 3. 11. 3.  JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM, PLÁCAČKOU A ČEPICÍ JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM, PLÁCAČKOU A ČEPICÍ – 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).
                 1. 3. 1. 3.  PANIC JE NANIC PANIC JE NANIC – komedie, ČR.
                 2. 3. 2. 3.  PROJEKT 100: MOTOCYKLOVÉ DENÍKY PROJEKT 100: MOTOCYKLOVÉ DENÍKY – film, Argentina, Brazílie, Chile, 

USA. Od 19.30 hodin.
                 3. 3. 3. 3.  O DVĚ SLABIKY POZADU O DVĚ SLABIKY POZADU – film o mladých a pro mladé, Slovensko.
   4.4.     –          6. 3. 6. 3.  ELIZABETHTOWN ELIZABETHTOWN – romantický film, USA.
    7.7.     –          8. 3. 8. 3.  LETOPISY NARNIE: LEV, ČARODĚJNICE A SKŘÍŇ LETOPISY NARNIE: LEV, ČARODĚJNICE A SKŘÍŇ – dobrodružný/fantasy, 

USA. Od 19.30 hodin.
    9.9.     –      10. 3. 10. 3.  JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM, PLÁCAČKOU A ČEPICÍ JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM, PLÁCAČKOU A ČEPICÍ – komedie, ČR.
  11.11.     –      12. 3. 12. 3.  CO JE ŠEPTEM... CO JE ŠEPTEM... – komedie, USA.
 13.13.     –      14. 3. 14. 3.  DOMINO DOMINO – thriller, USA, Francie.
               15. 3. 15. 3.  TAJEMNÝ LET TAJEMNÝ LET – akční drama, USA.

Město Chomutov vydává pravidelný měsíční Kalendář Město Chomutov vydává pravidelný měsíční Kalendář 
kulturně společenských a sportovních akcí na území města kulturně společenských a sportovních akcí na území města 
Chomutova. Chomutova. Zájemci o propagaci své akce v tomto kalen-
dáři mohou vždy do 15. dne v měsíci předat informace 
o akci na následující měsíc na Odbor školství a kultury 

Městského úřadu Chomutov, a to buď osobně v budově SKKS, Pa-
lackého 85, Chomutov, ve 2. patře k rukám Silvie Škubové nebo 
poštou na adresu: Město Chomutov – OŠaK, Silvie Škubová, Zbo-
rovská 4602, 430 28 Chomutov (s.skubova@chomutov-mesto.cz). 
Podmínkou je uvedení názvu akce (stručný popis), datum, hodina 
a místo konání a také telefonický kontakt na organizátory.   (r)

Spolupráce dvou divadelních sou-
borů zanedlouho vydá další plody. 
Herci Ervěnického národního divadla 
(END) a chomutovského Studia Správy 
kulturních zařízení chystají premiéru 
jednoho  ze  skvostů ruské dramatic-
ké tvorby, Hráče Nikolaje Vasiljeviče 
Gogola. O nadcházející premiéře si 
s námi povídala režisérka představení 
Jana Kopecká. 

Dosavadní představení vašeho ma-Dosavadní představení vašeho ma-
teřského souboru (END) byly většinou teřského souboru (END) byly většinou 
konverzační komedie, nastudovali konverzační komedie, nastudovali 
jste pohádku i pásmo kramářských jste pohádku i pásmo kramářských 
písní, tedy samé „lehčí“ věci. Teď jste písní, tedy samé „lehčí“ věci. Teď jste 
sáhli po světovém dramatikovi. Co sáhli po světovém dramatikovi. Co 
vás k tomu vedlo? vás k tomu vedlo? 

„Když jsem přemýšlela o další hře, 
dostal se mi do ruky skvělý překlad 
Gogolových Hráčů od pana Leoše 
Suchařípy. Bylo to v právě době, kdy 
zemřel, a protože si tohoto umělce vá-
žím, rozhodla jsem se pro tento text. 
Ten je navíc poněkud ve stínu jiných 
ruských klasik, například Revizora. 
A pak – je to svým způsobem výzva, 
něco jsme si vyzkoušeli, je třeba jít 
dál, pouštět se do náročnějších věcí. Je 
to obtížné, ale jdu do toho rizika, vě-
řím, že když do toho kluci vloží svou 
energii, dopadne to dobře.“ 

Kluci? Kluci? 
„Hraje tam devět chlapů. Takový 

ansámbl ukočírovat je ,úžasné‘, zvlášť 
teď, v době vrcholící olympiády. Ale 
jsem ráda, že se opět zapojili staří 

Gogolovi Hráči jsou stále aktuální

členové ervěnického souboru, kteří 
s námi před osmi lety začínali.“

Takže je to práce jedné ženy Takže je to práce jedné ženy 
a devíti mužů? a devíti mužů? 

„To zase ne, výpravu a scénu si vza-
ly na starosti naše milé ,vichřice‘ Pája 
a Mája, které pomáhají také s nápově-
dou. Pomáhá nám také osvětlovač Petr. 
Bez nich by to nešlo.“

Myslíte, že hra z první poloviny Myslíte, že hra z první poloviny 
19. století je aktuální i dnes?19. století je aktuální i dnes?

„Bohužel v dnešní době, kdy pravda 
a čest prohrává s bezohledností, lží 
a intrikami a kdy všemu vládnou peníze,  
snad víc než kdy jindy. Ale nejde nám 
o moralizování. Gogol byl brilantní sati-
rik a toto vážné téma pojal jako komedii. 
Jako takovou ji chceme ztvárnit.“     (lm)

Záběr ze zkoušky – Jaroslav Zástěra (vlevo) jako Petr Petrovič Švochněv 
a Ladislav Kováč jako plukovník Krugel.                                 (foto: archiv END)

Březen – měsíc internetu oslaví Středisko knihovnických a kulturních služeb 
v Chomutově následujícími akcemi:
Otevření půjčovny DVD Otevření půjčovny DVD – středa 1. března od 10 hodin – hudební oddělení.
Čtenářská amnestie od pondělí 20. 3. do soboty 25. 3. Čtenářská amnestie od pondělí 20. 3. do soboty 25. 3. – možnost vrácení 
výpůjček bez dlužných částek za upomínky.
Měsíc otevřených dveří knihovny SKKS pro neregistrované čtenáře Měsíc otevřených dveří knihovny SKKS pro neregistrované čtenáře – bezplat-
né seznámení návštěvníků s jednotlivými odděleními.
Pro registrované čtenáře Pro registrované čtenáře s platným čtenářským průkazem měsíc hodinového měsíc hodinového 
používání internetu denně za poloviční poplatek používání internetu denně za poloviční poplatek (1 hodina – 10 Kč) – čítárna 
a studovna.
Zahájení bezplatného zpřístupnění www stránek určených zdravotně posti-Zahájení bezplatného zpřístupnění www stránek určených zdravotně posti-
ženým a nemocným ženým a nemocným – čítárna a studovna.
Zahájení bezplatného zpřístupnění www stránek určených nezaměstnaným Zahájení bezplatného zpřístupnění www stránek určených nezaměstnaným 
– čítárna a studovna.
Internetové štěstí Internetové štěstí – každý březnový den se bude losovat o bezplatný internet 
(půl hodiny, hodina, hodina a půl, dvě hodiny zdarma) – čítárna.
Jedna hodina denně internetu zdarma pro registrované seniory Jedna hodina denně internetu zdarma pro registrované seniory s platným 
čtenářským průkazem – studovna.
Senioři, seznamte se s internetem Senioři, seznamte se s internetem (akce vzdělávacího odd.) – bezplatné před-
nášky pro seniory každé březnové úterý (7. 3., 14. 3., 21. 3., 28. 3.) – čítárna.
Děti, seznamte se s knihovnou Děti, seznamte se s knihovnou – křížovkářská soutěž o ceny; cílem je dozvě-
dět se něco víc o knihovně a pobavit se u toho – dětské oddělení.               (r)

Přestože rock spíš pasuje k létu, 
ukázalo se, že i spojení Rocková zima 
funguje dobře. Na festivalu pod tímto 
názvem se v Městské sportovní hale 
v Chomutově dobře bavilo přes osm 
stovek hudebních fanoušků.

Pořádající Správa sportovních za-
řízení pozvala do Chomutova kapely 
Eastpark, Cocotte Minute, Radim Hla-
dík & Blue Effect, Krucipüsk, Anna K.
& band, Gaia Mesiah, Vypsaná fixa 
a Kutloch, které koncertovaly přesně 
v uvedeném pořadí. Už úvodní vystou-
pení Eastparku ve 14 hodin sledovalo 
nečekaně zhruba tři sta diváků. „Pro 
mě byli Eastpark příjemným překva-
pením. Všichni ostatní předvedli to, 
co se od nich čekalo,“ okomentoval 
úroveň účinkujících Milan Slabihoud 
z pořádající organizace. Když se ho-
voří o standardu, je jasné, že vystou-
pení většiny skupin bylo pro jejich 
fanoušky velkým zážitkem. Navenek 
se to nejvíc projevilo u produkce Kru-
cipüsku, Gaii Mesiah a Vypsané fixy, 
které dokázaly své příznivce vtáhnout 
do děje tak, že „kotel“ pod pódiem do-
slova vřel. Vůbec přitom nevadilo, že 
Gaia Mesiah v Chomutově a nejbližším 
okolí koncertovala už počtvrté během 
uplynulého roku a půl. Vše navíc 
probíhalo podle harmonogramu, bez 
obtěžujícího a přitom na rockových 
koncertech obvyklého skluzu. Konec 
byl plánován na půlnoc a skutečně pět 
minut po ní zazněla poslední skladba, 
navíc přídavek. „Oceňuji, že se vůbec 
takový festival v Chomutově konal,“ 
konstatovala Lada Škrábalová, která si 
spolu se svým partnerem užívala kva-
litní muziky od šestnácti hodin až do 
závěru večera. „Honza byl úplně mimo 
z Krucipüsku, mně se nejvíc líbil Blue 

Effect. Atmosféra byla fajn, potkala 
jsem se tam se spoustou známých 
lidí, takže to byl příjemně strávený 
čas.“ Ještě dál šla s chválou sedm-
náctiletá Bára Mizunová: „Festival byl 
super, dokonale pohodová atmosféra. 
Přišly jsme s kamarádkou na hlavně 
Gaiu Mesiah a pěkně jsme si to užily. 
Vadilo mi jedině to, že nefungovala 
šatna, že nebylo kam si dát bundy 
a svetry.“ Mezi diváky byl i kadaňský 
starosta Jiří Kulhánek, který dal cho-
mutovskému festivalu přednost před 
podobnou akcí v Kadani za účasti 
Kollerbandu a UDG. „Rockovou muzi-
ku poslouchám už několik desítek let 
a program v Chomutově mě nalákal. 
Nejvíc se mi líbil Krucipüsk a Gaia 
Mesiah,“ prozradil své favority nej-
vyšší představitel kadaňské radnice, 
který oželel i souběžně hraný hokej 
Česko – Finsko na olympiádě. „To 
nejdůležitější se stane ve čtvrtfinále, 
z dnešního zápasu mi stačí průběžné 
informace od manželky,“ řekl.

Gaia Mesiah (nahoře) má vystoupení 
nabitá energií, kterou přenáší do 
hlediště. Výborně dokáže diváky vy-
hecovat i Márdi, zpěvák a frontman 
Vypsané fixy.                         (foto: sk) 

Mezi těmi, kteří dali festivalu přednost před jinými lákadly, byl i kadaňský starosta

Rocková zima zahřála hudební fanoušky

Jak se všichni oslovení shodli, Rocko-
vá zima se i přes konkurenci kadaň-
ského festivalu, hokeje na chomutov-
ském zimním stadionu a na olympiádě 
povedla. „Vyskytla se spousta lákadel, 
přesto lidi přišli. Chtěl bych jim po-
děkovat, stejně jako všem, kteří se na 
pořádání nějakým způsobem podíleli 
nebo na akci finančně přispěli. První 
ročník, který bývá nejtěžší, jsme mys-
lím zvládli, proto budeme chtít Rocko-
vou zimu uspořádat příští rok znovu,“ 
uvedl Milan Slabihoud.                        (sk)

Přesně dvě stě padesát let po 
narození dostal František Josef 
Gerstner od rodného Chomutova 
a od České pošty dárek. V muzeu na 
Palackého ulici byla slavnostně po-
křtěna dopisnice s přítiskem, jehož 
motivem je podobizna tohoto vědce 
a pedagoga.

Ředitel muzea Stanislav Děd při té 
příležitosti o Gerstnerovi pohovořil 
a vyzdvihl jeho význam zejména 
jako zakladatele mechaniky a tvůrce 
novodobého inženýrského myšlení. 
Zdůraznil také, že Gerstner v mládí 
vystudoval tehdejší chomutovské je-
zuitské gymnázium, v jehož prosto-
rách, nyní užívaných muzeem, křest 
dopisnice probíhal. Starostka města 
Ivana Řápková následně připomněla 
Gerstnerovy zásluhy na založení 
Polytechnického ústavu pražské-
ho, předchůdce dnešního Českého 
vysokého učení technického, jehož 
pobočka bude v Chomutově v září 
otevřena. Sama pak provedla křest 
dopisnice šampaňským.

Přítisk na téma výročí narození 
F. J. Gerstnera je už čtvrtý, který 
na objednávku radnice vypracovala 
chomutovská výtvarnice Marie Svo-
bodová. Obrázek tentokrát tvořila 
podle známého vědcova portrétu 
od Josefa Berglera. „Gerstner na 
něm vypadá tak dobře, že mi stálo 
za to překreslit ho. Současně jsem 
se snažila maximálně vystihnout 
příslušné období, které je podle mě 
malebné oblečením, písmem nebo 
třeba nošením medailí,“ řekla Marie 
Svobodová.

Dopisnice se křtila v den Gerstnerova narození 

Při křtu si zájemci mohli dopisni-
ci zakoupit a přímo si ji nechat ora-
zit příležitostným razítkem. Nyní 
se tato poštovní cenina prodává 
v městském informačním centru, 
v muzeu na radnici, na poštách a ve 
filatelistické prodejně v ulici Vršov-
ců. Česká pošta vydala ke Gerstne-
rovu výročí ještě známku v hodnotě 
11 Kč a Česká národní banka stří-
brnou minci v nominální hodnotě 
200 Kč. Mince, kterou jsme předsta-
vili v letošních Chomutovských no-
vinách č. 3, je v prodeji v městském 
informačním centru.                      (sk)

Starostka Ivana Řápková pokřtila dopisnici šampaňským, asistovala jí u toho 
vedoucí odboru školství a kultury Dagmar Mikovcová.                        (foto: sk)
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1. POKUD BY BYL VE MÌSTÌ CHOMUTOV UPLATNÌN 
VEDLE SVOZU SMÌSNÉHO KOMUNALNÍHO 
ODPADU Z PEVNÝCH NÁDOB (POPELNIC, 
KONTEJNERÙ) I PYTLOVÝ SVOZ, 
MÌL BYCH O TENTO SVOZ ZÁJEM.

ANO NE

2. ZÁJEM O PYTLOVÝ SVOZ SMÌSNÉHO 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU MÁM POUZE 
ZA PODMÍNKY, ŽE PÙJDE O STEJNOU CENOVOU 
VÝŠI JAKO U PEVNÝCH NÁDOB. 

ANO NE

3. ZÁJEM O PYTLOVÝ SVOZ SMÌSNÉHO 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU MÁM ZA JAKÝCHKOLIV 
CENOVÝCH PODMÍNEK, CENA NEROZHODUJE! 

ANO NE

4. S KONEÈNOU PLATNOSTÍ BYCH SE ROZHODL 
AŽ POTÉ, CO BY BYLY SDÌLENY CENOVÉ 
PODMÍNKY, ZA NICHŽ BY BYL PYTLOVÝ SVOZ 
ODPADU PROVÁDÌN: 

ANO NE

IDENTIFIKAÈNÍ ÚDAJE RESPONDENTA:

Obchodní jméno:...............................................................................

Sídlo:...............................................................................................

Kontaktní osoba pro jednání v dané záležitosti: .......................................

Telefon (pevná linka):..........................................................................

Telefon (mobil):..................................................................................

Fax:.................................................................................................

e–mail: ............................................................................................

POZNÁMKY K VYPLNÌNÍ A ODEVZDÁNÍ: 
Vámi vybranou odpovìï ANO èi NE oznaète zakroužkováním takto: ANO nebo NE

Vyplnìný PRÙZKUM odešlete na adresu Technické služby mìsta Chomutova, pøíspìvková 
organizace, námìstí 1. máje 89, 430 01 Chomutov. PRÙZKUM lze pøedat též osobnì 
na podatelnì Technických služeb mìsta Chomutova, pøíspìvková organizace na již uvedené 
adrese.

PRÙZKUM

ZPROSTŘEDKUJEME PRODEJ 

VAŠÍ NEMOVITOSTI

kompletní real. servis 

pro prodávající ZDARMA

tel.: 474 331 552 
- zanechte vzkaz a MY zavoláme VÁM

VINAŘI 
se opět svolávají 

na POTLACH 
do restaurace Severka 

na Blatenské ul.

18. 3. 2006 ve 14 hodin

PŘ IJ M U 

K A D E Ř N I C I  
do kadeřnictví Mirka , Lipská 2121

tel. : 724 563 610

BytyByty
• Prodám byt 3+1 v os. vlastnictvíProdám byt 3+1 v os. vlastnictví, ul. 

Dřínovská, 80 m2, klidný vchod, plastová 
okna, zděné jádro, dlažba, 3. patro. Cena 
370 000 Kč. Tel. 776 217 265.

• Vyměním 2+1 st. za 1+1 Vyměním 2+1 st. za 1+1 st. Pouze 
v CV, nejlépe ul. Stavbařská nebo Březe-
necká. Volat večer na tel. 604 523 134.

• Prodám družstevní byt 2+1Prodám družstevní byt 2+1, 5. patro 
v Jirkově, Na Borku. Nová kuch. linka, 
úprava koupelny, obložení stěn. Cena 
170 000 Kč. Tel. 724 143 305.

• Prodám družstevní byt 2+1 Prodám družstevní byt 2+1 na Pí-
sečné u zdr. střediska, 3. patro, zasklený 
balkon, plast. okna. Cena 239 000 Kč. Tel. 
724 143 305.

• Rodina hledá pronájem bytu Rodina hledá pronájem bytu 
v okolí Horní Vsi. Slušné jednání. Tel. 
603 900 322.

• Prodám byt 2+1 v os. vlastnictví Prodám byt 2+1 v os. vlastnictví 
na Písečné, nová kuchyňská linka, plo-
voucí podlaha. Cena 280 000 Kč. Tel. 
723 285 444.

• Vyměním městský byt 3+1 Vyměním městský byt 3+1 v Cho-
mutově o ploše 57 m2 za byt 1+1 nebo 
garsonku. Tel. 605 081 269.

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

• 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/LVyměním 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.

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

• Vyměním byt 3+1 v JirkověVyměním byt 3+1 v Jirkově, 
Mládežnická za 2+1 v Chomutově. 
Tel. 603 787 821.

• Prodám byt 1+1 v OV Prodám byt 1+1 v OV bez úprav 
se starším nábytkem na Písečné, cena 

dohodou. Tel. 605 486 958, volejte po 
13. hodině.

• Pronajmu částečně zařízený byt Pronajmu částečně zařízený byt 
2+1 na dobu určitou do 30. 6. 2007. Tel. 
724 111 992.

• Prodám družstevní byt 2+1 Prodám družstevní byt 2+1 v ulici 
Borová v Chomutově. Cena dohodou. Tel. 
777 707 012.

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

ProdejProdej
• Prodám starší lyže Artis 6115Prodám starší lyže Artis 6115, vázání 

Marker M 30, D – 175 cm; lyže RCA Racing 
480 GSL, vázání Marker M 40, D – 200 cm. 
Cena:  po 150 Kč. Tel. 474 620 084.

• Prodám panelákové dveře Prodám panelákové dveře pravé, 
Š – 80 cm, 2/3 prosklené, cena 150 Kč. 
Prodám soustruž. nože starší. Levně. Tel. 
474 620 084.

• Prodám Renault 19 diesel, Prodám Renault 19 diesel, r. v. 92, 
nový model, centr., el. okna taž. zař. 
Cena 40 000 Kč. Sleva možná. Spotřeba 
5 l nafty. Tel. 605 161 727.

• Prodám dřevěný přebalovací Prodám dřevěný přebalovací pult, 
zachovalý. Cena 250 Kč. Tel. 605 454 688.

• Prodám těh. lacláče, Prodám těh. lacláče, 100% stav, 
800 Kč. Dětské oblečení od 0 – 6 měs. 
Levně. Tel. 732 884 414.

• Prodám vysoce účinný vysavač Prodám vysoce účinný vysavač firmy 
Lux, zachovalý i s klepačem + motorová 
hlavice + hepafiltr, sáčky + příslušenství. 
Původní cena 43 000 Kč, nyní dle dohody. 
Tel. 721 970 440.

• Prodám masážní stroj Prodám masážní stroj i do auta Relax 
Max nový. Vhodný dárek. Cena 1 000 Kč. 
Tel. 606 115 608.

• Prodám zahradu 300 mProdám zahradu 300 m2  v lok. Na 
Průhoně. Nový, zděný podsklepený zahr. 
domek 20 m2, skleník, ovocné stromy, 
pitná voda. Tel. 603 994 129.

• Prodám šuplíkový mrazák Prodám šuplíkový mrazák 210 Whirl-
pool Philips. Tel. 737 198 166.

• Prodám elektrická kamnaProdám elektrická kamna, plotna. Za 
1 000 Kč. 603 348 636.

• Prodám 2 hnědé zasklené skříňky Prodám 2 hnědé zasklené skříňky 
100x31, červeně lakované, dřev. vyřez. 
poličku, kuch. kul. bílý stůl o průměru 
1 m, velmi levně, stoj. lampu novou. Tel. 
602 552 420.

• Prodám pračku Romo Prodám pračku Romo – mini, starší, 
zachovalá. Cena 400 Kč. Tel. 723 824 247.

• Prodám kuch. linkuProdám kuch. linku, prosklenou, 
cena 3 000 Kč. Dále skleněný kulatý konf. 
stolek 500 Kč, lustr 250 Kč, válendu 800 
Kč. Levně kočárky na dítě + panenku. Tel. 
731 184 181.

• Prodám třířadovou heligonku Prodám třířadovou heligonku Hlavá-
ček za 12 000 Kč, ve velmi dobrém stavu, 
při rychlém jednání možná sleva. Tel. 
606 122 385.

• Prodám kočárek trojkombinaci, Prodám kočárek trojkombinaci, 
béžovo-zelená kostička, nafuk. kola, 
přehaz. rukojeť, přenos. taška, ná-
nožník, pláštěnka. Cena 2 000 Kč. Tel. 
605 956 914.

• Prodám bílý nový radiátorProdám bílý nový radiátor, žeb-
říkový, 1640/600. Cena 1 500 Kč. Tel. 
604 839 925.

• Prodám úplně nový perkusní revol-Prodám úplně nový perkusní revol-
ver ver cal. 44 Llipienta colt 1851 za 1 900 Kč. 
Tel. 608 703 178.

• Prodám sportovní kočárek modré bar-Prodám sportovní kočárek modré bar-
vy, vy, s nánožníkem a pláštěnkou, mírně po-
škozený, ale zcela pojízdný. Cena 1 200 Kč.
Tel. 737 843 438.

• Prodám nové masážní křesloProdám nové masážní křeslo, 
světlá kůže. Vhodné pro rehabilitační 
zařízení a pod. Cena dohodou, spěchá. 
Tel. 603 162 977.

KoupěKoupě
• Koupím knihy Liv Ullmanové Koupím knihy Liv Ullmanové Promě-

ny a j., Jana Špáty Okamžiky radosti a jiné 
za vaši cenu. Prodám T.G.M. v Lánech. 
Tel. 602 552 420 nebo 474 626 491.

RůznéRůzné
• Pronajmu dlouhodobě garáž Pronajmu dlouhodobě garáž u hřbi-

tova proti kordům u zastávky MHD. Tel. 
721 038 042.

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

Jedním z výkonných orgánů Měst-
ského úřadu v Chomutově je Odbor 
správy majetku města. Dělí se na dvě 
oddělení. Tím větším je oddělení evi-
dence majetku a administrativy. Jde 
tu, jak už vyplývá z názvu, především 
o majetek, tedy administrativu zabý-
vající se pozemkovou agendou. „Spadá 
sem identifikace parcel, nákup, prodej 
a směna pozemků, zpracování žádostí 
o pronájem a prodej pozemků, pro-
nájem a prodej nebytových prostor, 
evidence majetku města včetně jeho 
přírůstků, úbytků a inventarizace,“ 
vyjmenovává základní činnosti oddě-
lení vedoucí odboru správy majetku 
města Jan Rulf. Dalším úkolem to-
hoto oddělení je příprava podkladů 
o hospodaření s majetkem města pro 
radu a zastupitelstvo města. Oddělení 
evidence majetku a administrativy 
má též na starosti prodej movitého 
a nemovitého majetku města, připra-
vuje návrhy pro likvidační komisi 
a provádění likvidace.

Součástí oddělení evidence majetku 
a administrativy je úsek doplňkové 
činnosti, který hospodaří s bytovým 
fondem města a jeho nebytovými pro-
storami. „Doplňková činnost eviduje 
volné bytové jednotky, byty přidělené 
i žádosti občanů o nájem bytů. Dále 
zpracovává a vyhlašuje výběrová ří-
zení na pronájem volných bytů, bytů 
na svépomoc a na odkoupení byto-
vých jednotek, které jsou nabízeny 
s nájemníkem,“ uvedl dále J. Rulf. Do 
doplňkové činnosti také patří vymá-
hání pohledávek, podávání a evidence 
žalob na vymáhání nedoplatků na 
nájmu a službách spojených s nájmem 
bytů, zpracovávání žalob na soudní 
výpověď z bytu či na jeho vyklizení 
a exekuční řízení.

Druhým oddělením OSMM je hos-
podářská správa, jejíž hlavní činnos-
tí je zabezpečování vnitřního chodu 
úřadu. „Spravuje budovy  městského 
úřadu, zajišťuje ochranu majetku 
města v objektech městského úřadu, 

sleduje a vyhodnocuje veškeré pro-
vozní náklady,“ stručně zhodnotil 
záběr oddělení  Rulf. „Má na staros-
ti i požární ochranu a bezpečnost 
práce.“

Odbor se ovšem podílí i na represiv-
ních opatřeních: zpracovává podklady 
pro postih právnických osob za naru-
šování životního prostředí a vzhledu 
obce v rámci samosprávy.

Hospodářská správa připravuje 
komplexní servis při návrhu nových 
výsadeb a obnovy veřejné zeleně, zpra-
covává podklady pro povolení kácení 
dřevin a oznámení o kácení na pozem-
cích města. Dále dohlíží na chod psího 
útulku, řeší problematiku blokového 
čištění a autovraků, vyřizuje podněty 
ke stavu místních komunikací. „Je to 
jen základní výčet,“ připomněl ještě 
závěrem Jan Rulf k prezentaci odboru, 
který patří na radnici k těm nejdůleži-
tějším – přece jen, jde tu o majetek. Ma-
jetek obce, s nímž je třeba zodpovědně 
hospodařit.                                                  (lm)

Odbory městského úřadu se představují: Odbor správy majetku města

Pozemky i byty, psí útulek i zeleň, exekuce i autovraky
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Poskytování bytů dle varianty  B 
– byty v domech s SVJ

Město Chomutov zveřejňuje nabídku nájmu 1 0 volných bytů v domech , kde j iž vznikla Společenství 
vlastn í ků jednotek ( SVJ ) .  Byty lze získat formou veřejného výběrového řízení ,  které se uskuteční d ne 
04. 04. 2006 v 15,00 hod i n v zasedací míst . č. 18 v přízemí budovy MěÚ Chomutov, Zborovská 4602.

N ab íd ka byt ů :

Domovn í s p ráva QAR K I I . ( Sq u ad ra ) – u l . Kost n ic ká 4088

U l ice                  Čp. / č. bytu Vel i kost/m 2 Kategorie
Vyvolávací cena 
– výše nájmu za 1 m2

Výše náj m u 
za celý byt

Bezručova 420 0/4 1 +1/45 ,45 m 2 I . 20,- Kč 9 09,0 0 Kč

Domovn í s p ráva DOS PRA – u l . B řezenec ká 4475

Kamen ná 51 05/ 6 1 + 3/ 62,1 9 m 2 I . 20,- Kč 1 . 244,0 0 Kč

Kamen ná 5123/23 1 +1/36 , 52 m 2 I . 20,- Kč 730,0 0 Kč

Kamen ná 51 0 6/ 5 1 +1/35 , 82 m 2 I . 20,- Kč 71 6 ,0 0 Kč

S kal ková 5201/ 9 1 +2/ 63 , 25 m 2 I . 20,- Kč 1 . 265 ,0 0 Kč

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

Registrace zájemců o zveřejněné byty se koná d ne 04. 04. 2006 v době od 13 ,00 hod . do 15,00 
hod .  v kanceláři  OS M M , 2 . patro, č.  dv. 233 .

Zájemci o získání bytu formou veřejného výběrového řízení jsou povinni ,  vedle povinností  uvedených 
v č l .  5 „ Pravidel pro přidělování bytu v majetku města Chomutova“,  při reg istraci před ložit platný 
obča nský prů kaz .

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 

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
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Chcete se stát zam stnancem

úsp šné eské obchodn  výrobní  

spole nosti  KEBEK s.r.o.? 

Jste dynamický a ambiciózní typ

s chutí n co dokázat ? 

Pro obsazení pracovních pozic hledáme: 

šikovného obchodníka 

samostatný prodejce pro export 
nabízíme možnost cestovat po Evrop ,  obchodní jednání se 

zahrani ními partnery, znalost AJ nebo NJ, práce na PC  

a P sk. B podmínkou, obchodní dovednosti  výhodou 

schopného technika 

vedoucí odd lení výroby 
nabízíme možnost vedení menšího kolektivu a ízení 

výrobních proces  lisovaných a obráb ných sou ástí,

znalost práce na PC, P sk. B a praxe s vedením lidí 

podmínkou, zkušenosti z oblast strojní výroby výhodou 

komunikativního st edoškoláka 

referent prodeje spojovacího 

materiálu
nabízíme možnost být lenem obchodního týmu s možností 

dalšího r stu, znalost práce na PC, P sk. B, samostatnost, 

ochota a chu  pracovat podmínkou, technické znalosti 

výhodou   

P ihlášky do výb rových ízení a životopis zasílejte na 
adresu: KEBEK s.r.o., p. L. Pohlová, Pražská 5382, 430 01 

Chomutov, tel.: 474 631 168, e-mail: pohlova@kebek.cz. 

Za účasti šesti družstev proběhlo 
v Plzni 1. kolo vzpěračské ligy starších 
žáků. Mladí vzpěrači TJ VTŽ Chomutov 
obsadili se ziskem 403,6 bodu 3. místo. 
Celkem proběhnou čtyři kola.

Jednotlivé výkony a body VTŽ: Jednotlivé výkony a body VTŽ: Voj-
ta Janoušek 54 kg v olympijském dvoj-
boji – 101,1 b.; Jan Ondráček 120 kg
v ol. dv. – 129,4 b.; Jaroslav Keprt 
64 kg v ol. dv. – 173,1 bodu.            (sk)

VTŽ na úvod třetí

Školáci z Chomutova a blízké-Školáci z Chomutova a blízké-
ho okolí mohou jarní prázdniny ho okolí mohou jarní prázdniny 
prožít aktivně a zdravě. prožít aktivně a zdravě. Správa 
sportovních zařízení jim už po-
třetí nabízí účast na Jarní miniš-
kole sportu, kde je školení trenéři 
a instruktoři uvedou formou her 
a soutěží do základů mnoha spor-
tů. Na zimním stadionu si účast-
níci miniškoly vyzkoušejí bruslení 
a lední hokej, v lázních plavá-
ní a v tělocvičně ZŠ Na Příko-
pech například basketbal, volejbal 
a fotbal. Účast v miniškole, která 
bude probíhat od 6. do 10. března, 
vždy od 8 do 15 hodin, si lze zajistit 
pomocí přihlášky, kterou zveřejňu-
jeme na str. 5. Bližší informace na 
telefonních číslech 474 651 079 
nebo 736 481 075.                            (sk)

V chomutovském bazénu se usku-
tečnilo zimní Mistrovství ČR mladšího 
a staršího žactva v dálkovém plavání. 
Mladší plavci závodili na vzdálenost 
tří kilometrů, starší na pět kilometrů, 
celkem se zúčastnilo 70 závodníků 
z 11 českých oddílů.

Žáci TJ Slávie Chomutov se na mis-
trovství připravili velice dobře, a tak 
mohli být jejich trenéři spokojení. 

Mezi staršími získali titul mistra 
ČR v ročníku 1992 Alexandr Lajtner 
a v ročníku 1993 Jiří Kruliš, bronzovou 
medaili pak v ročníku 1993 přidala Ali-
ce Lencová. V kategorii mladších žáků 
vybojovali v ročníku 1995 třetí místo 
Ondřej Baumrt a Jana Hovorková.

V ročníku 1992 ještě Jan Škvára 
doplaval čtvrtý a Jiří Janeček devátý, 
v ročníku 1993 Jakub Matušík čtvrtý 
a Vratislav Dvořák pátý, stejně jako 
Klára Krejčířová. V ročníku 1994 ob-
sadil Lukáš Moravec 6. místo, Tomáš 
Tučím 8. místo a Kateřina Asterová 
7. místo. V ročníku 1995 skončil Ma-
rek Jiřička čtvrtý, Michal Pivec pátý 
a Jaroslava Janečková čtvrtá. Stejnou 
příčku obsadil v ročníku 1996 Martin 
Huňáček.                                         (jj/sk) 

Pět medailí z domácího bazénu

Kantoři na Chomutovsku drží je-
den obdivuhodný rekord. Už od roku 
1972 se vždy v březnu scházejí, aby 
odehráli volejbalový turnaj ke Dni 
učitelů. „Co se amatérského volej-
balu týká, je to republikový unikát. 
V minulosti o nás v tomto duchu psal 
Československý sport nebo Stadion, 
rozhovor vysílalo mostecké rádio, 
šot se dostal i do televize,“ zdůraz-
ňuje zakladatel a doyen turnaje Josef 
Märc starší. 

Letošní 35. ročník, který proběhne 
v jedenácti chomutovských tělocvič-
nách 25. března, vychází na den 
přesně 34 let po tom úplně prvním. 
Tehdy se utkalo 14 školních týmů, 
mezi nimiž bylo například družstvo 
reprezentující devítiletku dnes již 
neexistujících Kundratic. Premiéro-

vým vítězem se stal spojený tým OU 
VTŽ a 11. ZDŠ Chomutov. Turnaj se 
mezi učiteli uchytil, postupně rostla 
jeho prestiž i počet účastníků. Od 
sedmého ročníku, kterého se zúčast-
nilo 21 celků, se začalo hrát ve vý-
konnostních skupinách a tento sys-
tém platí dodnes. V desátém ročníku 
překonal počet účastníků třicítku, ve 
třicátém dosáhl rekordního počtu 
56 týmů. Na všechny ročníky vyslaly 
své zástupce ZŠ Na Příkopech a Střed-
ní průmyslová škola, od svého založe-
ní se nepřetržitě účastní ZŠ Písečná. 
Mezi startujícími se už delší čas ob-
jevují i „neškolní“ družstva, složená 
například ze studentů pedagogické 
fakulty nebo z bývalých učitelů, ale 
i sponzorské týmy. Několika dávných 
ročníků a v posledních letech pra-
videlně se turnaje účastní i učitelé 
z Německa, letos by své družstvo 
mělo postavit také Město Chomutov.

Mezi jednotlivci má stoprocent-
ní účast už jen sedmdesátiletý 
Josef Märc st. Nápad zorganizovat 

volejbalový turnaj učitelů pochází 
z jeho hlavy: „Chtěl jsem k volej-
balu přitáhnout veřejnost. Zapojit 
kantory, kteří by pak kladný vztah 
k tomuto sportu přenášeli na žáky.“ 
Úspěšnost záměru lze těžko změřit, 
faktem ale je, že na Chomutovsku 
řada kvalitních volejbalistů vyrost-
la. Namátkou reprezentanti Jiří Po-
pelka a Martina Schwobová, junioři 
Hlinovský, Smrčina, Bečvářová nebo 
ligoví hráči Fokt, Trýzna, Schwobo-
vé, Oršuliakové. Josef Märc st. má k 
pořádání učitelského volejbalového 
turnaje dva základní předpoklady: 
jednak je dosud aktivním učitelem 
a jednak v minulosti dělal funk-
cionáře Okresního volejbalového 
svazu, později jeho předsedu. Tur-
naj stále z velké části organizuje, 
posledních deset let pod hlavičkou 
ISŠE Chomutov, jejíž ředitel Jan Ma-
reš část pořadatelských povinností 
převzal. Místo v týmu Josef Märc 
ovšem mladším prozatím přenechat 
nehodlá: „Hrát budu i letos, i když 

mi to žena už zakazuje. Naštěstí se 
stále můžu vymlouvat na Lubora 
Stoklasu, který je ještě o tři roky 
starší než já. Velké výkonnostní cíle 
už nemám, moje družstvo startuje 
v té nejslabší skupině, mimo jiných 
jsou mými spoluhráči další dva 
důchodci a také obě mé snachy.“ 
Čilý a stále optimisticky naladěný 
senior vede o turnaji i kroniku, 
a tak z rukávu vysype i další po-
zoruhodné údaje: za 34 ročníků 
se turnaje zúčastnilo 1 140 druž-
stev, odehráno bylo 2 185 zápasů 
a v nich 5 088 setů!

Třicátý pátý ročník regionálního 
volejbalového turnaje ke Dni učitelů 
proběhne v sobotu 25. března od 
8.30 hodin ve školách v Chomutově 
a Jirkově, následovat bude vyhodno-
cení a zábava v chomutovském diva-
dle. Rada města Chomutova schválila 
na svém minulém zasedání organizá-
torům turnaje příspěvek 40 000 ko-
run z městského rozpočtu na úhradu 
pronájmu divadla a sportovišť.      (sk)

Učitelé drží rekord – na volejbal se chystají po pětatřicáté

Chomutovsko už pojedenácté 
volilo svého sportovního krále. 
Na slavnostním vyhlášení ankety 
v Městském divadle v Chomutově 
se jím stejně jako loni, a celkově 
počtvrté, stal softbalista SC 80 Cho-
mutov Lubomír Vrbenský.

Nejprve se ovšem vyhlašovala 
kategorie nejúspěšnějších mládež-
nických kolektivů, kde vítězství 
obhájili volejbaloví kadeti VK Ervě-
nice. Z ervěnického klubu pochází 
také vítěz kategorie mládežnických 
jednotlivců Jan Hlinovský, za něhož 
cenu převzal otec. Tradiční složení 
měla trojice nejlepších kolektivů 
dospělých, letos v pořadí hokejisté 
KLH Chomutov, softbalisté SC 80 
Chomutov a národní házenkářky 
SK Chomutov NH. Největší pozor-
nost pochopitelně poutala hlavní 
kategorie jednotlivců dospělých. 
Finálová desítka byla složena z 
představitelů sedmi sportů, stejný 
počet sportovců reprezentuje Cho-
mutov, dva Kadaň a jeden Klášterec 
nad Ohří. Zástupcem Klášterce byl 
třetí kanoista Jan Říha, druhý skon-
čil chomutovský hokejista Ladislav 
Boušek. Na sportovní trůn usedl již 
zmíněný Lubomír Vrbenský, který 
ovšem na vyhlášení z pracovních 
důvodů nepřišel. Ke svému úspěchu 
poznamenal: „Za vítězství jsem rád, 
ale myslím, že je to práce celého ko-
lektivu. Je dobře, že se softbal tímto 
způsobem zviditelňuje.“

Hodinu a půl trvající program byl 
prokládán kulturními a sportovními 
vystoupeními. Divákům zazpívala 
Helena Zeťová, rockové hity 70. let 
zahrála skupina New Age Of Smo-
kie, náročná taneční čísla předvedly 
dívky z Beethovenu D. C. Chomutov. 
Největší obdiv si ale vysloužila cyk-
lotrialová show Tomáše Zedka. Ten 
na svém stroji například lehce vy-

Národní házenkářky SK Chomutov 
NH si úspěch jako vždy vychutnaly, 
zcela vpravo Jaroslava Čihařová, de-
vátá v kategorii jednotlivců. Cyklo-
trialista Tomáš Zedek uváděl svými 
kousky diváky v úžas.         (foto: sk)

Anketa Nejúspěšnější sportovec Chomutovska proběhla letos už pojedenácté

Sportovcům opět kraluje softbalista Vrbenský

skočí do dvoumetrové výšky a stej-
ně samozřejmě se pak z téže výšky 
spustí dolů na ležícího figuranta 
– svého manažera, jemuž zadním 
kolem dopadne do těsné blízkosti 
rozkroku a předním zabalancuje 
nad obličejem a hrudníkem. Město 
Chomutov, které je spolupořada-
telem akce, přispělo na slavnostní 
večer 35 700 korunami.                (sk)

Na Mistrovství České republiky 
v zápase řeckořímském v kategorii 
mužů a kadetů v Ostravě bojovalo 
i jedenáct borců ASK VALZAP Chomu-
tov. Tři z nich se stali mistrem ČR.

V kategorii mužů zazářil ve váze do 
84 kg Vojtěch Kukla, který vybojoval 
nejen zlatou medaili, ale byl i nomi-
nován do reprezentačního družstva. 
Další tituly pro Chomutov vybojovali 
kadeti, ve váze 42 kg Michal Zedník 
a ve váze 46 kg Róbert Polák. Bronz 
získali v mužské kategorii Luděk 
Konvičný (74 kg) a v kategorii kadetů 
Tomáš Cinka (58 kg) a Pavel Simandl 
(69 kg). Čtvrtí skončili Petr Novák 
(66 kg) mezi muži a Dominik Morocz 
(50 kg) mezi kadety.                          (rík)

Tři tituly zápasníků


