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Smlouva o zřízení odloučeného 
pracoviště Fakulty strojní ČVUT 
Praha v Chomutově byla 12. dub-
na podepsána představiteli města 
a fakulty v městském divadle.

Slavnostnímu aktu předcházela 
pracovní část, workshop s ná-
zvem „Firmy se představují“. Toto 
pracovní setkání uspořádala cho-
mutovská radnice pro studenty 
středních škol a prezentovalo se na 
něm jedenáct firem z více než tři-
ceti působících v Chomutově. Právě 
z dialogu s podnikateli vzešly před 
časem stesky na nedostatek tech-
nického managementu v regionu. 

Odezvou na tyto hlasy bylo úsilí 
radnice o zřízení vysokoškolského 
studia v Chomutově. To bylo zavr-
šeno podpisem smlouvy o otevření 
prvního ročníku strojní fakulty ve 
školním roce 2006/2007.  

„Chtěli jsme, aby studenti, kteří vá-
hají, kam po maturitě, i jejich rodiče 
věděli, že pokud se rozhodnou udělat 
první krok za vysokoškolským vzdě-
láním v Chomutově, vždy tu mohou 
najít následně profesní uplatnění,“ 
vysvětlila starostka Ivana Řápková 
motiv uspořádání workshopu.

Podniky k prezentaci přistoupily 
zodpovědně a svůj čas k návštěvě Cho-

Slovo starostky

Smlouva radnice s ČVUT podepsána
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mutova si našli i ředitelé velkých 
firem, které působí po celé Evropě. 
Naopak poněkud zklamáním byla 
účast studentů a pedagogů, slabší 
než organizátoři čekali. „Obeslány 
byly všechny střední školy v kraji, 
některé z nich účast přislíbily, ale 
na poslední chvíli odřekly s odů-
vodněním, že prší,“ netajila se 
starostka rozčarováním nad tímto 
přístupem. „Budí to dojem, že ve-
dení některých škol jde jen o napl-
nění svých učeben, ale to, co bude 
s jejich studenty dál, je už nezají-
má. Na druhou stranu ti, kteří do-
razili, měli možnost se přesvědčit, 
že velké a úspěšné firmy, jejichž 
pobočky u nás podnikají, čekají 
s otevřenou náručí na mladé vzdě-
lané odborníky, kterým poskytnou 
potřebnou praxi nejen v Chomuto-
vě, ale i ve svých zahraničních 
pobočkách. Naši mladí lidé svůj re-
gion znají, ví, že tu jde všechno do-
předu, a proto by bylo dobře, aby 
tu zůstávali. Dostupné vzdělání 
a následné perspektivy na pozi-
cích technického managementu 
by pro ně mělo být dostatečnou 
motivací.“ 

Nad akcí převzal záštitu 
hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc. 
Krajský úřad novou možnost stu-
dia v rámci kraje rovněž podpo-
ruje. Jak uvedl Štěpán Harašta, 
vedoucí odboru školství Krajské-
ho úřadu Ústeckého kraje, který 
se workshopu rovněž zúčastnil, 
po absolvování prvního ročníku 
mohou studenti získat krajské 
stipendium ve výši 20 000 korun 
ročně, pokud po skončení studia 
zůstanou pět let v kraji.          (lm)
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Podrobný program na str. 3

Omezení parkování na nám. 1. máje. 

28. 4. zábor vnitřní plochy 14–22 hodin, 
úplná dopravní uzávěra 18–22 hodin.

1. 5. zábor vnitřní plochy 5–16 hodin.

TIP TIP TIP TIP

Předzvěstí nadcházejících velikonoč-
ních svátků je pravidelné  setkání 
představitelů města s těmi nejmenší-
mi Chomutováky, které se jako Vítání 
jara koná v Rytířském sále starobylé 
radnice. Tato milá akce proběhla 
minulé úterý, kdy se vedení města 
i pracovníkům radnice představily 
děti z mateřských škol Zahrádka 
v Dřínovské, Pohádka v Kundratické 
ulici a Písnička ze sídliště Zahrad-
ní. Svým vystoupením přinesly do 
historických prostor hřejivé jarní 
pohlazení. Kluci a holčičky ze Za-
hrádky předvedli pásmo říkadel 
a koled, zakončili svůj výstup veli-
konoční „šupačkou“ (na snímku), děti 
z Pohádky a Písničky zase zazpívaly 
několik písní s jarní či pohádkovou 
tématikou. Poté malé návštěvníky 
starostka Ivana Řápková a místosta-
rosta Jan Řehák obdarovali sladkost-
mi a pastelkami.        (text a foto: lm) 

Vedení a úředníci Městského úřa-
du v Chomutově poskytli pracov-
níkům Policie České republiky dne 
6. 4. 2006 všechny jimi požadované 
dokumenty. Zástupci radniční koali-
ce se pouze pozastavují nad naléha-
vostí policejního zásahu, při kterém 
policisté požadovali na radnici 
i dokumenty, které jí byly již dříve 
poskytnuty. Jednalo se především 
o materiály související s udáními, 
jejichž vyšetřování bylo již dříve 
odloženo jako neodůvodněné.

Zástupci koaličních stran prohla-
šují, že veškerá rozhodování Rady 
města Chomutova a Zastupitelstva 
města Chomutova byla v souladu 
s platnými zákony České republiky. 
Občanská demokratická strana 
v Chomutově
Česká strana sociálně demokratická 
v Chomutově
Koalice Strany Zelených 
a Sdružení nezávislých v Chomutově
Unie pro sport a zdraví 
v Chomutově

Prohlášení zástupců koaličních 
stran k medializaci policejního
zásahu na chomutovské radnici

Milí spoluobčané, ještě v nás 
všech jistě doznívá slavnostní at-
mosféra velikonočních svátků. Pro 
křesťany jsou připomínkou zázraku 
Kristova vzkříšení, ale pro všechny 
ostatní jsou Velikonoce hlavně svát-
kem příchodu jara. Na našem měst-
ském úřadě se stalo milou tradicí, 
že nás v týdnu před Velikonocemi 
navštěvují děti z mateřských škol, 
aby jejich výtvory vyzdobily Rytíř-
ský sál historické radnice symboly 
jara. A tak i letos krášlí prostory 
radnice několik břízek ozdobených 
kraslicemi a pentlemi, ale i obrázky 
a figurky zajíčků, kuřátek a housá-
tek. A nejen to, děti ze školek si pro 
zaměstnance úřadu i pro všechny, 
kteří tu byli třeba zrovna něco 
vyřizovat, připravily moc pěkný 
program plný písniček, tanečků 
a říkadel. Ještě před pár lety se 
v Rytířském sále na tomto školko-
vém vítání jara vždy sešlo jen pár 
úředníků. Dnes už je vše jinak. Malí 
zpěváčci a tanečníci dokáží svou 
bezprostředností a milým projevem 
strhnout snad každého, takže není 
divu, že nadšených diváků stále 
přibývá. Nebyla jsem sama, kdo 
si vybavoval slova těch pěkných 
jarních písniček a kdo se alespoň 
pobrukováním k dětem přidal. Díky 
tomuto velikonočnímu vítání jara 
si vždycky uvědomím, jak je prima 
se alespoň na okamžik pozastavit 
a zapomenout na všechnu práci 
a všední shon. I když vím, že se 
za chvíli musím ke své práci zase 
vrátit, těch pár písniček a milých 
dětských tváří mi dokáže dodat 
novou energii. S těmi dětmi a s Ve-
likonocemi je snad už jaro opravdu 
tady. A s ním snad i sluníčko, které 
povzbudí asi každého z nás. Hodně 
jarní energie a radostí i z prcha-
vých okamžiků všedních dní Vám 
přeje Vaše Ivana Řápková

První akci v letošní sezoně připra-
vili pracovníci Podkrušnohorského 
zooparku Chomutov na nadcházející 
víkend. 

V sobotu 22. dubna od 10 hodin spo-
lečně s oslavami narozenin cestovatel-
ského magazínu Koktejl proběhnou 
oslavy Dne Země s bohatým progra-
mem. „Pro návštěvníky zooparku je 
připraven festival chutí, vůní a barev 
světa. K vidění budou tradiční obydlí, 
jako jsou indiánská tee pee, kazašská a 
mongolská jurta,“ láká k návštěvě Mar-
tin Pilař z oddělení propagace PZOO. 
„Na staročeském statku své umění 
předvedou řemeslníci. Bude možné 
zhlédnout práci na tkalcovském stavu, 
spřádání vlny na kolovrátku, řezbáře, 
dráteníky, košíkáře a vysvětlíme i jak a 
proč se kovají koně a stříhají ovce.“ Na 
Den Země je nabídka zooparku oprav-
du pestrá. V kazašské jurtě bude mož-
né ochutnat různé druhy čajů, ukázky 
s dravými ptáky předvedou sokolníci.  
                                 (Pokračování na str. 2)

Zoopark zahájí sezonu 
v sobotu Dnem Země

Příští setkání Příští setkání 
vedení města s občanyvedení města s občany
se uskuteční 27. dubna 2006 

od 16 hodin v zasedací 
místnosti č. 13 v historické 
radnici na náměstí 1. máje. 

 Fakulta strojní Českého vysokého 
učení technického Praha otevírá 
dislokované pracoviště v Chomu-
tově
 první ročník je společný pro 
všechny obory ČVUT, v případě 
zájmu je možné po ukončení 
prvního ročníku přestoupit na 
jakýkoliv jiný obor 
 bez přijímacích zkoušek

 vyučující pedagogové pouze 
z ČVUT Praha
 praxe i budoucí uplatnění u firem 
zasídlených v průmyslových zó-
nách na Chomutovsku
 od druhého ročníku možnost sti-
pendia 20 000 Kč na rok
 v případě zájmu o studium stačí 
odeslat elektronickou přihlášku 

 (lze najít na www.fs.cvut.cz) 

 s požadovanými materiály do 
30. dubna 2006 na adresu školy
 bližší informace na 

www.fs.cvut.cz,www.fs.cvut.cz,
 případné dotazy:
 e-mail: 12922@fs.cvut.cz 12922@fs.cvut.cz (studijní 

oddělení)                                       (r)

Od září 2006 studium na prestižní vysoké škole v Chomutově

Smlouvu podepsali starostka Chomutova Ivana Řápková a děkan Fakul-
ty strojní ČVUT Prof. Ing. František Hrdlička, CSc. V pozadí (zleva) pro-
děkani fakulty Doc. Ing. Jan Vojtek, CSc. a Prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D. Eng. h. c.,
v hovoru s radním Jindřichem Stádníkem.                                                (foto: sk)
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Objednání na odbor dopravních
a správních činností pomocí SMS, pomocí SMS, 

na číslo 736 695 600 zašlete: 

od hlp rez / pas hlp rezod hlp rez / pas hlp rez

(Dokončení ze str. 1)
Naproti rybníku na terase u zimo-

viště budou vystupovat muzikanti 
různých žánrů. V Dětské zoo bude 
celý den hrát country skupina 
Makovec, připraveny jsou také 
soutěže pro děti i divadelní po-
hádka. Vrcholem odpoledne bude 
vystoupení souboru TiDiTaDe
na africké rytmy.

Velkým lákadlem jsou každo-
ročně křtiny zvířat. I letos do 
zooparku určitě zavítá některá ze 
známých osobností, aby  pokřtila 
letos narozená mláďata. Hlavními 
hvězdami budou tulení dvojčata 
narozená na začátku března (na 
snímku tulící se k mámě Taške). 
Ve výstavní síni bude připrave-
na výstava „Ohrožená příroda“ 
a v kinosále proběhnou přednášky 
cestovatelů z magazínu Koktejl. 
Další výstava na ekologické téma 

Amnest ie 
příslušenství pohledávek

od 1. 1. do 30. 6. 2006
V případě zaplacení celého 
základního dluhu v období vyhlá-
šené  amnestie vám promineme 
penále, úroky, poplatky z prodlení 
a smluvní pokuty. 

Po marném uplynutí této lhůty ne-
kompromisně uplatníme veškeré 
právní nástroje k vymožení všech 
druhů pohledávek dle principu nu-
lové tolerance.   Město Chomutov

Zoopark zahájí sezonu v sobotu Dnem Země
bude ve vstupních prostorách Taj-
gy. Půjde o výstavu ekologického 
sdružení Arnika, Budoucnost bez 
jedů. K dispozici bude tradičně Lo-
kálka Amálka i Safari Expres.

Během sezony pak zoopark opět 
nabídne celou řadu zajímavých 
akcí. Letos to budou například osla-
vy třiceti let jezdeckého klubu, a již 
stálé položky zdejšího kalendáře 
-  Víkend dětí, Pohádkové safari, 
Den adoptivních rodičů, Den zví-
řat a podobně. „Novinkou je, že se 
u nás bude ‚něco dít‘ v podstatě kaž-
dý  víkend. Připraven je zajímavý 
program, jako stříhání ovcí, kování 
koní, divadelní a filmové  pohádky, 
ukázky sokolnictví a podobně,“ sli-
buje Pilař. „Samozřejmě je ale možné 
do zooparku zavítat jakýkoliv jiný 
den a vychutnat si jeho prostředí 
v klidu a v pohodě,“ dodal na závěr 
své lákavé nabídky.               (mp, lm)

Za podpory ze Strukturálních fon-
dů EU byl v období od února 2005 do 
února 2006 realizován projekt Ka-
mencové jezero – rozvoj turistické 

Rekreační dopravu, kterou nabízí 
veřejnosti  Dopravní podnik měst 
Chomutova a Jirkova a. s., pravidel-
ně finančně podporují oba akcioná-
ři, Chomutov a Jirkov. To umožňuje 
poskytovat tuto službu za dostupné 
ceny, což vede k její značné oblibě.

„Našich služeb využilo od počát-
ku prosince do konce března přes 
devatenáct set zájemců,“ bilancuje 
minulou zimní sezonu Rudolf Va-
leška z Cestovní agentury DPChJ, 
která rekreační dopravu zprostřed-
kovává. „Nejvíce byla využita trasa 
na Klínovec a Boží Dar, prodloužená 
do Perninku, kde jsou velmi dobré 
podmínky jak pro běžecké, tak 
i sjezdové lyžování. Zvýšený zájem 
byl také o trasu přes Mezihoří do 
Načetína, kterou kromě zájemců 
o lyžařský areál v Mezihoří využíva-
li i běžkaři.“

V současné době se cestovní 
agentura připravuje na letní sezonu. 
V rámci letní rekreační dopravy, kte-
rá je zaměřena především na  zájem-
ce o cykloturistiku, budou o víken-
dech od 29. dubna vyrážet z Jirkova 
a Chomutova autobusy s vlekem na 
kola do Rudolic v Horách, Hory sv. 
Šebestiána a jednou měsíčně do Bo-
žího Daru a Nového Města. „Zájemci 
o koupání v aquaparku s tobogány 
budou moci jednou měsíčně využít 
rekreační dopravy k výletu do Ma-
rienbergu,“ uzavírá výčet chystané 
nabídky R. Valeška.                       (lm)                   

Na svém prvním dubnovém zasedání rada města Chomutova mimo jiné 
projednávala žádosti o dotace z rozpočtu města. Schválila tyto dotace:
Žadatel Žadatel Projekt  Dotace

ZŠ Zahradní 5265 ZŠ Zahradní 5265 Poznejme naše sousedy  20 000 Kč 

Střední zdravot. škola Střední zdravot. škola Studentská konference na téma mezilidských vztahů  2 500 Kč

Veteran car club Chomutov Veteran car club Chomutov Sraz historických vozidel  15 000 Kč 

Nemocnice Chomutov Nemocnice Chomutov Korn – night 2006  30 000 Kč

SK Městská policie SK Městská policie Fotbalové utkání Internacionálové ČR – SK MP  25 000 Kč 

Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Český lev CV Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Český lev CV Brulynatrium  1 500 Kč

Mateřská škola Chomutov Mateřská škola Chomutov Otvírání studánek  4 500 Kč 

ZŠ Akademika Heyrovského ZŠ Akademika Heyrovského Máme společné kořeny  20 000 Kč 

Severočeská filharmonie Teplice Severočeská filharmonie Teplice Koncert v rámci Festivalu L. van Beethovena  17 000 Kč 

Folklorní soubor Skejušan Folklorní soubor Skejušan 16. setkání rusínské menšiny  7 200 Kč 

Přátelé dětského domova Chomutov Přátelé dětského domova Chomutov Zpět do období antického Řecka  8 500 Kč

Kapka 97, sdruž. onkol. pac. a přátel Kapka 97, sdruž. onkol. pac. a přátel Rekondiční pobyty pro onkolog. pacienty  19 000 Kč 

Další žádosti o dotaci doporučila rada ke schválení zastupitelům. Jedná 
se o žadatele TJ Slávie Chomutov (projekt Velká cena Chomutova, Memoriál 
J. Jezbery) 20 000 Kč, Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Cho-
mutov (projekt Jiný kraj, jiný mrav, Rakousko - Schladming) 15 000 Kč, Střed-
ní průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov (projekt Po stopách 
W. A. Mozarta) 15 000 Kč. Rada města na doporučení Komise pro podporu občan-
ských aktivit, která návrh připravila, neschválila dotaci pěti projektům.    (sk, lm)

Rozdělí sto sedmdesát tisíc,
podpoří dvanáct projektů

Na základě rozhodnutí Rady města Chomutov bude v Chomutovských no-
vinách postupně zveřejňován seznam bytových jednotek, na jejichž uživate-
le byla podána žaloba pro dlužné nájemné či žaloba na přivolení k výpovědi 
z nájmu bytu nebo vyklizení.

Adresa/č. bytu Adresa/č. bytu                                                       částka částka  Adresa/č. bytu Adresa/č. bytu  částkačástka
Za Zborovskou 3603/5             79 268  Za Zborovskou 3604/8 30 979 
Za Zborovskou 3607/6             15 130  Za Zborovskou 3608/1 3 838 
Za Zborovskou 3609/2                4 431  Za Zborovskou 3609/5 69 420 
Za Zborovskou 3609/7               2 042  Za Zborovskou 3610/2 1 308 
Za Zborovskou 3611/2           137 412  Za Zborovskou 3611/7 77 198 
Palackého 3638/5                    129 453  Žižkovo náměstí 3663/6 22 231 
Palackého 3671/7                         1 332  Grégrova 3754/1 75 325 
Selská 3765/2                             36 846  Selská 3766/7 101 769 
Beethovenova 3884/9             114 630  Beethovenova 3885/12 232 650 
Beethovenova 3888/8             137 655  Beethovenova 3889/1 21 727 
Beethovenova 3889/7             258 457  Beethovenova 3890/6 202 889 
Beethovenova 3890/11           109 247  Beethovenova 3890/14 74 094 
Beethovenova 3891/7               92 173  Beethovenova 3893/5 214 220 
Patočkova 3905/1                         5 415  Revoluční 3921/4 58 754 
Revoluční 3921/18                     18 136  V. Nezvala 3923/9 199 938 
Dostojevského 3926/1             42 490  Dostojevského 3926/4 41 800 
Dostojevského 3926/7           109 503  Kosmonautů 3942/5 82 387 
Palackého 3947/9                      72 356  Palackého 3947/17 32 232 
Palackého 3948/5                    143 759  Palackého 3949/15 20 308 
Sluneční 3956/2                       207 433  Kosmonautů 3959/5 145 821 
Palackého 3962/10                    88 916  Sluneční 3964/8 150 288 
Palackého 3993/17                  149 243  Palackého 3997/17 138 235 
Palackého 4448/4                      93 363  K. Buriana 4639/5 139 149 
Z. Vinohrady 4656/13             144 024  V. Nezvala 4673/5 191 432 

Rekreační doprava: bilance
zimy, přípravy na léto

POZOR, 
VELKÉ SNÍŽENÍ CENY
Pozemky k výstavbě rodinných domků

Z původní částky 950,- Kč/m2 
zlevněno na 800,- Kč/m2.

Město Chomutov nabízí několik posledních míst na výstavbu rodinných domků. Jedná 
se o lokalitu Filipovy rybníky, která se nachází v oblasti Černý Vrch, v prostoru za Inte-
grovanou střední školou energetickou Na Průhoně.  
Pozemky o velikosti 600 – 800 m2 budou zasíťovány, včetně vybudování komunikačního 
napojení. 
V případě zájmu kontaktujte Město Chomutov, Odbor správy majetku města, Zborovská 
4602, Chomutov 430 28.
Žádost o prodej pozemku lze získat přímo na tomto odboru, případně na webových 
stránkách města www.chomutov–mesto.cz.
Bližší informace poskytne Pavlína Záveská, na tel. čísle: 474 637 466, e–mail: p.za-
veska@chomutov–mesto.cz.

Zahrádkaření je jednou z řady 
činností, jimž se lidé věnují ve svém 
volném čase. Po výjimečně dlouhé 
zimě začíná konečně sezona i pro 
ty, kteří mají zahrady na pozemcích 
města. 

„Chápeme vazbu těchto lidí na 
jejich zahrádky. Rozvoj této aktivi-
ty přinesl styl života v minulosti,“ 
řekla starostka Chomutova Ivana 
Řápková. „Tehdy se hledělo na to 
postavit co nejvíc paneláků, a část 
jejich obyvatel měla možnost této 
formy relaxace. Ne na každého se 
přitom dostalo, ale máme plné po-
chopení pro ty, kteří si chtějí užít 
chvíle soukromí na své zahrádce.“

Důkazem, že si město Chomutov 
svých zahrádkářů váží, je podle 
starostky skutečnost, že v územním 
plánu jsou zahrádkářské kolonie 
přímo vyjmenovány. To znamená, 
že jsou na nezastavitelném území 
a na každou změnu využití je třeba 
provést změnu územního plánu, což 
je zdlouhavý proces, který musí být 
nakonec schválen zastupitelstvem 
města. 

„V majetku města je třináct 
zahrádkářských kolonií, některé  
z nich jsou na územním plánu města 
vedeny jako rezerva  k výstavbě ro-
dinných domů, ale i pro jiné účely,“ 
vysvětluje Lenka Petříková z odboru 
rozvoje a investic města, která má 
územní plánování na starosti. „Na-

příklad u kolonie u nemocnice se 
počítá s výstavbou patrových gará-
ží, která by vyřešila kritickou situa-
ci ohledně parkování v této lokalitě. 
Pak by část kolonie tomuto záměru 
musela ustoupit, což je ostatně uve-
deno v nájemní smlouvě. Zatím se 
ale žádný stavebník neohlásil.“ 

Město se z pochopitelných důvo-
dů svých strategických pozemků 
vzdát nechce, protože by tak vý-
razně omezilo možnost plánová-
ní svého dalšího rozvoje. Každá 
kolonie má podepsanou s městem 
nájemní smlouvu s různou dobou 
trvání a nový územní plán se bude 
schvalovat v roce 2015. Do té doby 
se nepočítá s nějakými zásadními 

změnami. Lze předpokládat, že ve 
většině kolonií zůstanou zahrádky 
zachovány. 

K neklidu, který mezi některé 
zahrádkáře vnesla informace i chys-
taném rušení kolonie Na Průhoně, 
pak L. Petříková nabídla vysvětlení. 
„Tato lokalita výstavbou rodinných 
domů ohrožena není. Stavět se 
bude jeden dům na pozemku před 
kolonií a zahrádkáři měli asi obavy 
o zachování přístupové cesty a při-
pravovaného parkoviště. My je ale 
samozřejmě přístupu k zahrádkám 
nezbavíme. Na příjezd i parkoviště 
je zpracován projekt, který by se 
měl realizovat v rámci rekonstrukce 
celé ulice, asi za dva roky.“        (lm) 

Chomutovská radnice zahrádkářům fandí

Co nového za peníze Evropské unie

V zasedací místnosti historické radnice proběhlo 13. dubna setkání starostů obcí 
Chomutovska s představiteli státní správy. Setkávání starostů připravuje vedení 
Chomutova pravidelně. Na tom posledním se objevila řada dotazů spojených 
s převodem majetku z vlastnictví státu do vlastnictví obcí.  Proto starostka Cho-
mutova Ivana Řápková (na snímku ve výřezu uprostřed) zorganizovala setkání 
nové,  kde jejím kolegům z obcí v regionu poskytli zevrubné informace o převodu 
majetku odborníci z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Pozem-
kového fondu ČR a Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj.                (text a foto: lm)

Raisova ulice projde rekonstrukcí
Počátkem dubna byla zahájena in-

vestiční akce Rekonstrukce Raisovy 
ulice. K jejímu finančnímu pokrytí po-
slouží z podstatné části dotace z Ná-
rodního programu Phare 2003 – Na 
podporu podnikatelské infrastruktu-
ry. Projekt bude hrazen ze tří čtvrtin 
dotací a jen jednu čtvrtinu vynaloží 
město z rozpočtu. Cena ještě není 
pevně stanovená, protože její výše je 
jedním z kritérií dosud neuzavřeného  
výběrového řízení na dodavatele, řá-
dově jde o miliony korun.  

„Před časem se na město obrátili 
podnikatelé z této lokality a pou-
kázali na velmi špatný stav tamní 
vozovky. Kvalitní komunikace jsou 

pro rozvoj podnikání nezbytné,“ 
přiblížil jeden z podnětů, který vedl 
k této investiční akci, vedoucí od-
boru rozvoje a investic města Petr 
Chytra. Tím druhým je fakt, že nová 
komunikace odlehčí dopravě ve 
Ctiborově ulici, jejíž obyvatelé jsou 
obtěžováni nákladní dopravou. 

Úpravy obsahují položení nové 
vozovky v šíři osmi metrů, vybu-
dování jednostranného chodníku, 
kompletního veřejného osvětlení 
a kanalizace pro odvodnění vozovky. 
Rekonstrukce komunikace spojující 
průmyslovou zónu se Ctiborovou 
ulicí v délce asi 400 metrů bude ho-
tova nejpozději do srpna.             (lm)

Seznam dlužníků na nájemném – I. část

infrastruktury. Byly modernizovány 
čtyři chatky v areálu autokempu 
a vyrobena tři nová mola, to vše 
v ceně 2,3 milionu korun.  (lm)
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V městském divadle proběhl před-
poslední koncert 10. sezony Cho-
mutovských hudebních večerů. 
Zasvěcen byl barokním skladbám, 
které zaplněnému sálu zahráli spo-
lu s Festivalovým orchestrem Petra 
Macka houslová virtuoska Shizuka 
Ishikawa (na snímku) a její přátelé, 
flétnista Yoshimi Oshima, sopra-
nistka Yuko Kusakabe (na snímku) 
a violoncellista Karel Fiala. V pro-
gramu zazněly i některé obecně 
známé skladby, třeba Bachova suita 
h moll pro sólovou flétnu a smyč-
cový doprovod, která zlidověla na-
příklad i jako vyzvánění mobilního 
telefonu, nebo Vivaldiho Čtvero 
ročních období. Na Chomutov zce-
la jistě jen tak nezapomene hlavní 
hvězda koncertu Shizuka Ishikawa, 
která zkraje večera za scénou upad-
la a poškodila si své housle a vět-
šinu programu tak musela odehrát 
s půjčenými. Publikum samozřejmě 
nic nepoznalo.          (text a foto: sk)

Svůj historický atlas, tedy jednotně 
zpracovaný soubor map a plánů, mají 
stovky měst v západní Evropě a zhru-
ba dvacítka v České republice. Nyní se 
k nim připojuje i Chomutov.

Garantem české části tohoto celoev-
ropského projektu je Historický ústav 
Akademie věd České republiky. „Tato 
instituce se podílela na obou konferen-
cích Comotovia v letech 2002 a 2005 
a docentka Eva Semotanová, která je 
vyhlášenou odbornicí na mapy, při 
té příležitosti Chomutovu možnost 
zpracování historického atlasu nabíd-
la. Bereme to jako ocenění toho, že 
město ke své historii přistupuje velmi 
vstřícně,“ uvedla vedoucí Odboru škol-
ství a kultury MěÚ Chomutov Dagmar 
Mikovcová.

V březnu byl sestaven čtyřčlenný 
tým, jehož úkolem je vyhledat, shro-
máždit, vybrat, připravit a okomen-
tovat všechny mapy a plány, které 
následně budou do vydání zařazeny. 
Spolu s městským architektem Ja-
roslavem Pachnerem bude místní 
odborníky v týmu zastupovat také 
historik Petr Rak, zaměstnanec Stát-

ního okresního archivu Chomutov se 
sídlem v Kadani. K připravované no-
vince poznamenal: „Je to pěkné spo-
jení vědy a historie. Přínos atlasu pro 
veřejnost spočívá především v tom, že 
i laikům nabídne komplexní a snadno 
přístupné informace. Myslím, že také 
posílí patriotismus Chomutováků.“ 
Jak dodal, atlas bude souborem map 
a plánů od pozdního středověku po 
současnost. Jeho součástí by mělo být 
například Chomutovsko na Müllerově 
mapě Čech z roku 1720, velmi zají-
mavé kolmé ortogonální letecké mapy 
nebo čerstvá verze územního plánu 
sídelního útvaru Chomutov – Jirkov. 
Historický atlas Chomutova by měl 
vyjít na jaře příštího roku.                (sk)

Chomutov se zařadí mezi města,
která mají historický atlas 

Lepší způsob poznávání světa 
než jen prostřednictvím hodin 
zeměpisu občas dopřává svým žá-
kům Základní škola v ulici Akade-
mika Heyrovského. Nahlédnout do 
míst, kam se většina z nich nikdy 
nepodívá, jim umožňují besedy 
s významnými cestovateli. 

Pozvání učitele Josefa Grimla 
a školního časopisu Felix už při-
jali Petr Parchomenko, Jaroslav 
Pavlíček, Miloš Mertlík, manželé 
Klempířovi a nejnověji Igor Bre-
zovar. Tento rodilý Slovinec, který 
ovšem od 17 let žije v Praze, při-
jel do Chomutova na motocyklu 
BMW 1100 GS, na němž absolvoval
i úctyhodných 22 tisíc kilometrů 
na cestě z Prahy až na samotný již-
ní cíp Afriky. Už ve vestibulu školy 
cestovatele i jeho vystavený mo-
tocykl obklopili žáci a zájem jim 
vydržel po celé dopoledne. V jeho 
první části Igor Brezovar vyprávěl 
a promítal fotografie mladším žá-
kům, ve druhé pak starším. „Bese-
dy pořádáme proto, aby děti lépe 
poznaly to, co někde slyšely nebo 
o čem si přečetly. Když jim tyto in-
formace předá někdo, kdo to přímo 
zažil, je to pro ně zajímavější,“ soudí 
Josef Griml. Přidává i praktický pří-
nos: „Třeba když tu Jaroslav Pavlíček 
vyprávěl o Antarktidě, věděli pak 
o ní všichni všechno.“

Cyklus besed s cestovateli běží 
ve škole už čtvrtým rokem a učitel 
Griml má stále dost nápadů na za-
jímavé hosty. „V budoucnu bych se 
chtěl domluvit s Miloslavem Stin-
glem nebo Pavlem Pavlem. Každo-
pádně ještě do konce školního 
roku si přijede se žáky popovídat 
Václav Chaloupek, kterého veřej-
nost poznala nejen díky večerníč-
kům o zvířatech, ale i zásluhou 
cestopisů o Africe,“ prozradil Josef 
Griml.                                             (sk)

Zeměpisné informace lépe uvíznou v dětských hlavách

V cyklu Cestujeme po světě se na škole už představili:
Petr Parchomenko z ChomutovaPetr Parchomenko z Chomutova. Na devítimetrové jachtě s kamarádem 
obepluli Hornův mys a dokonce na něm jako první Češi přistáli.
Jaroslav Pavlíček z PískuJaroslav Pavlíček z Písku. Polárník, ekolog a horolezec na ostrově Nelson 
v Antarktidě založil českou polární stanici a opakovaně na ní pobýval. 
Současně s ním na škole vystavovala své fotografie z Antarktidy Dagmar Dagmar 
HavlováHavlová, švagrová bývalého prezidenta.
Miloš Mertlík Z KadaněMiloš Mertlík Z Kadaně. Se svými přáteli, mezi nimiž byl i zpěvák Jakub 
Smolík, projel Ameriku legendární Route 66 z Chicaga až do Los Angeles.
Alena a Jaroslav Klempířovi z PrahyAlena a Jaroslav Klempířovi z Prahy. Znalci Grónska.

Igor Brezovar (v pozadí) ještě před besedou žákům předvedl svůj motocykl.   (foto: sk)

CHOMUTOVSKÉ SLAVNOSTI
Chomutovští šprýmaři a kejklíři

28. až 30. dubna v městském parku

Pátek od 20.30 hod.: představení Chomutovští šprýmaři a kejklíři, 
poté lampionový průvod, velký ohňostroj na náměstí.

Sobota od 10.00 do 18.00 hod.: zahájení trhu v 10.00 hod., pasování 
pážat a panošů města Chomutova od 15.00 hod.

Neděle od 10.00 do 18.00 hod.: Chomutovské klání – historický prů-
vod dětí od 15.00 hod.

V sobotu a neděli průběžně vystoupení v historickém duchu, 
středověký trh.

Doprovodné akce
Sobota od 11.00 hod.: Sraz historických vozidel na parkovišti za Del-
vitou.
Neděle od 21.00 hod.: Čarodějnický večer v letním kině s promítáním 
pro děti a mládež.

Dny partnerství měst Chomutov 
a Annaberg-Buchholz                      1. až 4. května

Pondělí: přehlídka mažoretkových skupin TŠ Stardance od 10.00 do 
12.00 hod. (náměstí 1. máje).

Společný koncert chomutovských a annabergských dechových hu-
deb od 16.00 do 18.00 hod. (městský park).

Středa: Den plný sportu – sportovní klání žáků škol Chomutova a Annaber-
gu-Buchholze od 8.00 do 17.00 hod. (SH Březenecká, tělocvičny a hřiště ZŠ).

Čtvrtek: Malování pro radost – malování dětí z mateřských škol od 9.00 
do 10.00 hod. (městský park u altánu).

Změna programu vyhrazena.                         Spolufi nancováno ze zdrojů EU.

Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539,
SPORTCLUB 80 „BEAVERS“ CHOMUTOV,

TJ VEROS CHOMUTOV  a Tenisový klub Chomutov

srdečně zvou všechny děti
se zájmem o softball, volejbal a tenis, 

aby přišly se svými rodiči na 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
do 6. tříd ve školním roce 2006 – 2007 
s rozšířenou výukou tělesné výchovy

· Softballisté BEAVERS hrají 1. ligu od roku 1990.
· Jsou sedminásobnými mistry ČR a dvojnásobnými držiteli PMEZ pro nejlepší muž-

stvo Evropy.
· Jsou významně zapsáni nejen do evropských, ale i světových výkonnostních tabulek 
· TJ VEROS je volejbalový klub s 21 letou tradicí sportovních aktivit.
· Aktuálně bojují o postup do nejvyšší 1. ligy volejbalu.
· TENISOVÝ KLUB Chomutov se úspěšně věnuje individuální přípravě dorostu.
· Základní škola zaručuje žákům 5 hodin tělesné výchovy týdně a upravený učební plán.
· Nadstandardní mimoškolní aktivity.
Výběrové řízení se uskuteční v tělocvičně ZŠ Chomutov, ul. Ak. Heyrovského 4539 
(u Jitřenky) v úterý 25. dubna 2006 od 15:00 do 16:30 hodin. Nutné sportovní oble-
čení a sportovní obuv s sebou.
Informace: ředitel ZŠ Mgr. Miloš Zelenka 474 628 590, reditel @12zscv.cz 

DIVADLODIVADLO
• 23. 4. CIRKUS U PANÁKŮ23. 4. CIRKUS U PANÁKŮ. Pohádka pro děti a jejich rodiče. Kulturní dům na Za-

hradní od 15.00 hodin.
• 25. 4. BESÍDKA DIVADLA SKLEP 200625. 4. BESÍDKA DIVADLA SKLEP 2006. Pásmo nových scének, skečů, písní a tanců. 

Městské divadlo od 19.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY
• 23. 4. PŘEDKOLO BANJO JAMBOREE23. 4. PŘEDKOLO BANJO JAMBOREE. Skupiny Flastr, Báry, Blue Eyes, Blue Fern, 

Apple, Outstyle, Burison, Wejlet v Country saloonu U Bizona od 14.00 hodin.
• 26. 4. DESÁTÝ TRUBKOVÝ KONCERT BOŘIVOJE ČECHA A JEHO HOSTŮ26. 4. DESÁTÝ TRUBKOVÝ KONCERT BOŘIVOJE ČECHA A JEHO HOSTŮ. Kostel sv. 

Ignáce od 18.30 hodin.
• 28. 4. CHOMUTOVSKÉ SLAVNOSTI: SKUPINA ARCUS A HOST IGNIGENA28. 4. CHOMUTOVSKÉ SLAVNOSTI: SKUPINA ARCUS A HOST IGNIGENA. Středověká 

hudba v atriu SKKS na Palackého ulici od 15.00 hodin.
• 29. 4. CHOMUTOVSKÉ SLAVNOSTI: FOLKLÓRNÍ DOPOLEDNE S JIRKOVÁKEM29. 4. CHOMUTOVSKÉ SLAVNOSTI: FOLKLÓRNÍ DOPOLEDNE S JIRKOVÁKEM. Atrium 

SKKS na Palackého ulici od 10.00 hodin. 
• 29. 4. CHOMUTOVSKÉ SLAVNOSTI: ROCKOVÉ ODPOLEDNE29. 4. CHOMUTOVSKÉ SLAVNOSTI: ROCKOVÉ ODPOLEDNE. Skupiny Sakra-Sakra, 

New Baxon, Poppell, Noční klid v atriu SKKS na Palackého ulici od 13.00 hodin.
• 30. 4. CHOMUTOVSKÉ SLAVNOSTI: BLUEGRASSOVÁ SKUPINA POUTNÍCI30. 4. CHOMUTOVSKÉ SLAVNOSTI: BLUEGRASSOVÁ SKUPINA POUTNÍCI. Atrium 

SKKS na Palackého ulici od 18.00 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
• 19. 4. a 3. 5. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU19. 4. a 3. 5. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na 

Zahradní od 17.00 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY
• PETR TOMAŠTÍK – JEN TAKPETR TOMAŠTÍK – JEN TAK. Výstava fotografií v galerii Na schodech v SKKS na 

Palackého ulici potrvá do 26. 6.
• VLADIMÍR SUCHÁNEK – GRAFIKAVLADIMÍR SUCHÁNEK – GRAFIKA. Galerie Špejchar, výstava potrvá do 6. 5.
• HERBERT KISZA – LOŽE S NEBESYHERBERT KISZA – LOŽE S NEBESY. Obrazy a sochy v kostele sv. Ignáce, výstava 

potrvá do 20. 6.
• THEODOR VEIDL – TRAGICKÝ OSUD 20. STOLETÍTHEODOR VEIDL – TRAGICKÝ OSUD 20. STOLETÍ. Výstava na památku hudebního 

skladatele, chomutovského rodáka. Oblastní muzeum na radnici do 27. 5.
• TERČE PÁNŮ OSTROSTŘELCŮTERČE PÁNŮ OSTROSTŘELCŮ. Výstava v muzeu v bývalém jezuitském gymnáziu 

na Palackého ulici potrvá do 27. 5.

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).
 20.20.     –      21. 4. 21. 4.  RŮŽOVÝ PANTER RŮŽOVÝ PANTER – komedie, USA. 
              22. 4. 22. 4.  ERASMUS 2 ERASMUS 2 – romantická komedie, Velká Británie, Francie. 
  27.27.     – – 28. 4. 28. 4.  CASANOVA CASANOVA – romantická komedie, USA.
              29. 4. 29. 4.  FIMFÁRUM 2 FIMFÁRUM 2 – rodinný animovaný film, ČR. Od 17.00 hodin.
              29. 4. 29. 4.  ZÁKLADNÍ INSTINKT 2 ZÁKLADNÍ INSTINKT 2 – krimithriller, USA. 

Kino Oko (začátky představení od 19.00 hodin, není–li uvedeno jinak).Kino Oko (začátky představení od 19.00 hodin, není–li uvedeno jinak).
               19. 4. 19. 4.  RAFŤÁCI RAFŤÁCI – teenagerovská komedie, ČR.
 20.20.     –      21. 4. 21. 4.  ERASMUS 2 ERASMUS 2 – romantická komedie, Velká Británie, Francie. 
 22.22.     –    23. 4. 23. 4.  RŮŽOVÝ PANTER RŮŽOVÝ PANTER – komedie, USA. 
 24.24.     –    25. 4. 25. 4.  GEJŠA GEJŠA – romantické drama, USA. 
 26.26.     –      27. 4. 27. 4.  UNDERWORLD: EVOLUTION UNDERWORLD: EVOLUTION – akční drama/fantasy/horor, USA. Ve čtvr-

tek 27. 4. začátek od 17.00 hodin. 
               27. 4. 27. 4.  ART KINO: ZLOMENÉ KVĚTINY ART KINO: ZLOMENÉ KVĚTINY – komedie, USA. Od 19.30 hodin.
              28. 4. 28. 4.  FIMFÁRUM 2 FIMFÁRUM 2 – rodinný animovaný film, ČR. Od 17.00 hodin.
              28. 4. 28. 4.  ZÁKLADNÍ INSTINKT 2 ZÁKLADNÍ INSTINKT 2 – krimithriller, USA. 
 29.29.     –    30. 4. 30. 4.  JAK SE KROTÍ KROKODÝLI JAK SE KROTÍ KROKODÝLI – rodinná komedie, ČR. Od 17.00 hodin.
    1.1.     –          2. 5. 2. 5.  CASANOVA CASANOVA – romantická komedie, USA.

• Kraj Bezručova údolí je opět zba-Kraj Bezručova údolí je opět zba-
vený odpadků. vený odpadků. Ke skautům, kteří úklid 
zorganizovali, se přidalo i několik 
chomutovských občanů a společně v 
úseku od Povodí Ohře ke druhému 
můstku přes Chomutovku vysbírali 
75 igelitových pytlů smetí. Město 
a jeho technické služby odpad bezplat-
ně odvezly a uložily na skládce.     (sk)



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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Motocentrum VOBO-SPEED Chomutov, tel.: 474 624 016, vobospeed @volny.cz

Dne 7. 4. 2006 proběhl v prostorách 
OHK v Chomutově prezentační work-
shop k projektu „KARIÉRA“, který je 
zaměřen na podporu rozvoje kariéry 
u osob do 25 let. 

Projekt je spolufinancován z pros-
tředků státního rozpočtu ČR a Ev-
ropského sociálního fondu. Realizá-
torem projektu je ASISTA, s. r. o.,
na projektu se dále podílejí Úřad prá-
ce v Chomutově a OHK v Chomutově 
a Mostě. Cílem projektu je zajištění 
odborné praxe a následného zaměst-

Projekt „KARIÉRA“ pomáhá mladým lidem najít práci
nání pro absolventy středních škol do 
25 let. 

Na workshopu byly přítomným za-
městnavatelům, zástupcům Úřadu práce 
a OHK prezentovány výsledky 1. modulu, 
který probíhal od listopadu 2005 do ledna 
2006. Dosud bylo díky projektu zaměst-
náno 12 nezaměstnaných mladých lidí. 
Projekt je přínosný zejména tím, že klade 
důraz na zodpovědný přístup k práci 
u mladých lidí, kteří si zaměstnání hledají 
a na druhé straně umožňuje zaměstna-
vatelům získat motivované zaměstnance, 

které si mohou navíc bezplatně vyzkoušet 
v rámci měsíční odborné praxe. Pokud se 
zaměstnavatel rozhodne po praxi mladé-
ho člověka zapojeného do projektu dále 
zaměstnat, obdrží finanční příspěvek ve 
výši 4 100,- Kč na dobu 6 měsíců. 

V průběhu workshopu byl projekt 
„KARIÉRA“ pozitivně hodnocen 
jak zástupci Úřadu práce, tak OHK 
s tím, že nastavený model spoluprá-
ce se zaměstnavateli i do budoucna 
přispěje k zaměstnání mladých lidí 
bez praxe.                                    (PI)

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: 26. 4. v 10.00 hod.

DOBROVOLNÉ DRAŽBY dle zákona č. 26/2000
Místo konání: Městské divadlo Chomutov, B.Němcové č. p. 552, Chomutov 

v banketním salonku. Datum konání: 25. dubna 2006 (úterý) od 16.00 hodin

číslo poř. číslo 
popisné ulice, město pozemková parcela číslo, 

o výměře, popis Uživatelé dražební 
jistota (v Kč)

nejnižší po-
dání (Kč)

01 1098 Křižíkova, Chomutov 2981 – zastavěná plocha – 228 m2 0 320.000,- 1.600.000,-

02 Pozemek Na Průhoně, 
Chomutov

2440/10 – tr. travní porost – 353 m2

Určen na stavbu rodinného domu 0 46.000,- 229.450,-

03 Pozemek Hraničářská, 
Chomutov 

1818/1 – zahrada – 355 m2

Určen na stavbu rodinného domu 1 24.000,- 116.320,-

1. Dražebník: LUK Chomutov, s.r.o. , IČO 62241729, Kochova 1185, Chomutov, PSČ 430 01, jednatel: Josef Ašenbrener
2. Zápis na dražbu se provádí od 14.00 do 16.00 hodin v místě konání dražby. Dle dražebního řádu je nutné 

při zápisu v den dražby doložit doklad o zaplacení dražební jistoty na účet č. 2119220237/0100, variabilní sym-
bol: č.p. dražené nemovitosti, vedený u Komerční banky v Chomutově, nebo v hotovosti k rukám dra-
žebníka. Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem 26. 3. 2006 a končí zahájením dražby.

3.  Prohlídky dražených nemovitostí byly stanoveny na 18. 4. a 21. 4. 2006 ve 14.00 hod. Sraz zájemců je u domu č. p. 
1098 Křižíkova ul. Chomutov. 

4.  Jednotlivé dražební vyhlášky, podrobný popis nemovitostí včetně znaleckých posudků všech objektů a dražební řád 
bude k dispozici při prohlídkách. 

Kontaktní osoby:  Josef Ašenbrener; mob: 777 223 772,  josef.asenbrener@tiscali.cz; tel.: 474 650 714; mob.: 604 610 
681; luk.chomutov@seznam.cz

VEŘ EJ NÁ NABÍ DKA ze dne 19. 4. 2006
BYTY NA SVÉPOMOC  - oprava bytu na vlastní náklady

D o m ovn í s p ráva Q AR K – u l . N a  Bě l i d l e

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

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

D o m ovn í s p ráva D OS P R A - u l . B řeze n ec ká

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

Kam e n ná 51 23/ 2 1 +1 1 5 . 0 0 0, - Kč   6 6 . 80 0, - Kč

Proh l íd ky na b ízenýc h by tů u možn í uvedená domovn í s p ráva .
By tem ve veřej né nab ídce se rozu m í by t ,  na kter ý nebyla pro nezájem uzavřena s m louva o nájem by tu ve veřej ném v ýběro -
vém  ř ízen í .
By t bude pronajat p r vn í m u zá j e m c i ,  kter ý p řed uzavřen í m s m louv y o s m louvě budoucí s loží částku , rovnaj íc í  se v y vo lávací 
ceně, uvedené ve zveřej něné nab ídce, a s p l ň u je  kr itér ia p latná pro účast ve veřej ném v ýběrovém ř ízen í .
Čí s lo účtu – 21 03480237/ 01 00, Va ria b i l n í sym bo l – rod né č í s lo

I nformace : p .  Pučál ková – te l . :  474 637 263

ProdejProdej
• Prodám lednici ZanussiProdám lednici Zanussi, objem led-

nice 128 l, mrazáku 18 l, stáří 3 roky, 
málo používaná. Původní cena 7 000 
Kč, nyní 1 800 Kč. Tel. 608 373 946.

• Prodám psací stroj Prodám psací stroj zn. Consul za 
500 Kč a dámské kolo za 200 Kč. Tel. 
721 330 230.

• Prodám ledničku s mrazákem Prodám ledničku s mrazákem 
Minsk 15 M ***, bezvadný stav. Tel. 
604 412 749.

• Prodám elektr. sporákProdám elektr. sporák. Cena 500 
Kč. Tel. 603 348 636.

• Prodám pultový mrazák Prodám pultový mrazák Skandilu-
xe na 125 l, 220 V, 50 Hz, 95 W, 1.1 D, 
KWM/24 hod. Velmi zachovalý. Cena 
2 000 Kč. Tel. 474 626 357

• Prodám ryb. časopisyProdám ryb. časopisy. Čes. rybář, 
Rybářství, Kaprománie a jiné. Přes 200 
kusů. Kompl. i nekompl. ročníky. Za 
200 Kč. Tel. 724 902 854.

• Prodám stolek na počítač Prodám stolek na počítač 500 Kč,
vestavěnou troubu Whirlpool 2 500 
Kč, konferenční stolek 500 Kč, kočárek 
na panenku 400 Kč, hnědé žaluzie 3 
ks levně, koženou sedací soupravu, 
velmi pěkná 8 000 Kč, autosedačku 
500 Kč, kočárek na dítě 600 Kč. Tel. 
731 184 181.

• Prodám elektrocentrálu Prodám elektrocentrálu 220V/3 
KW za 6 000 Kč. Tel. 607 821 336.

• Prodám válendu Prodám válendu s úložným pro-
storem, půl roku stará, pružinová mat-
race. Cena 1 500 Kč. Tel. 604 931 021.

• Prodám pračku Prodám pračku Tatramat, vrchem 
plněnou, málo používanou. Cena do-
hodou, volat večer. Tel. 474 688 430.

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

• Prodám RD v Chomutově Prodám RD v Chomutově 
Horní Ves se dvěma byt. jednot-
kami a nebytový prostor s hospo-
dou, menší dvorek se zahradou. 
Tel. 604 207 401.

• Prodám velkou obývací stěnu Prodám velkou obývací stěnu + jí-
delnu Nevadu, kulatý stůl + čtyři židle. 
Vše tmavě hnědé. Cena celkem za vše 
6 900 Kč. Tel. 606 293 901.

• Prodám elektrickou sekačku Prodám elektrickou sekačku 
Black + Decker, jednou použitá, Pů-

vodní cena 3 500 Kč, nyní 2 900 Kč. 
Tel. 607 736 853.

• Prodám masážní křesloProdám masážní křeslo, nové, 
světlá kůže. Vhodné pro rehab. za-
řízení a pod. Cena dohodou. Spěchá. 
Tel. 603 162 977.

 Byty Byty
• Vyměním byt 1+1 Vyměním byt 1+1 v os. vlastnic-

tví (za Lunou) za byt 1+3 nebo 1+2 
velký v os. vlastnictví Horní Ves + 
doplatek. Tel. 737 174 670.

• Pronajmu 1+1 Pronajmu 1+1 na Kamenné, zre-
konstruovaný dům, úpravy. Od 1. 5. 
2006, nájem 3 800 Kč. Dva nájmy 
předem. Tel. 608 126 091.

• Vyměním byt 4+1, Vyměním byt 4+1, plastová 
okna, nová koupelna za 2+1 s balko-
nem. V okolí Luny, Jitřenky + dopla-
tek. Tel. 777 940 492 po 18 hodině.

• Prodám družstevní byt 1+3 Prodám družstevní byt 1+3 
na Písečné. Plastová okna, slušný 
vchod. Cena 230 000 Kč + přepis. 
Tel. 604 781 762.

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

• Koupím garsonku nebo byt 1+1 Koupím garsonku nebo byt 1+1 
(1+kk) v os. vlastnictví v Chomutově, 
poblíž centra. Tel. 777 006 986.

• Prodám byt 1+1 Prodám byt 1+1 v osob. vlast-
nictví v Chomutově, v okolí Globusu. 
Ihned. Tel. 607 888 123.

KoupěKoupě
• Koupím zahrádku Koupím zahrádku s chatou v CV 

nebo v Jirkově. Tel. 774 890 108.
• Koupím garáž u Delvity Koupím garáž u Delvity nebo 

v blízkém okolí. Tel. 721 038 042.
• Koupím garáž Koupím garáž v Chomutově, ulice 

V. Nezvala a okolí. Tel. 737 608 512.
• Koupím garážKoupím garáž. Tel. 604 526 399.

OstatníOstatní
• Svobodný SŠ, 44/174 cm vysoký • Svobodný SŠ, 44/174 cm vysoký 

Míla rád potká ten nejcennější po-
klad – partnerku s malým sluníčkem 
(0-6 let). Tel. 732 225 092.

• Chcete se zbavit staré televize Chcete se zbavit staré televize 
nebo počítače – zdarma odvezu. Tel. 
724 902 854.

• Pronajmu garáž Pronajmu garáž větších rozmě-
rů v Mostě. Tel. 602 889 375.
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S GE Money Bank bude 
Vaše podnikání snazší
Jaroslav Vogeltanz, ředitel společnosti KM Beta: „GE Money Bank 
zachránila situaci – dokázali vše vyřídit velmi rychle a pružně.“

I tak velké a úspěšné společnosti, ja-
ko je KM Beta, může bankovní sektor 
ukázat svou odvrácenou tvář. Když 
KM Beta potřebovala provozní úvěr 
k dalšímu rozvoji, banka, se kterou 
do té doby spolupracovala, jí půl 
roku nedala jasnou odpověď a na-
konec úvěr zamítla. V této kritické 
chvíli společnosti KM Beta podala 
pomocnou ruku GE Money Bank. 
S nevídanou pružností nabídla půjč-
ku 25 milionů. Na schválení přitom 
stačilo jen deset dní.

Hodonínská společnost KM Beta je 
dlouhodobě jedním z největších vý-
robců stavebních hmot v České re-
publice. Před dvěma lety se rozhodla, 
že svou pozici na trhu ještě výrazněji 
posílí. Takové rozhodnutí ale vyžado-
valo provozní úvěr: „Umožnil by nám 
během zimního období vyrobit ještě 
více stavebního zboží, a tak se do-
statečně předzásobit před nadchá-
zející prodejní sezonou,“ vysvětluje 
Jaroslav Vogeltanz, ředitel společ-
nosti KM Beta.

Banka, s níž v té době firma spo-
lupracovala, jí ale úvěr neposkytla. 
„Banka půl roku opakovala, že nám 
dají vědět a že se vše vyřeší, nako-
nec jsme se ale dozvěděli, že úvěr 
nedostaneme. Dostali jsme se tak 

do nepříjemné situace a potřebovali 
peníze získat velice rychle a bez zby-
tečných průtahů,“ vzpomíná Jaroslav 
Vogeltanz. Společnost , která má 
v současné době asi třetinový podíl 
na trhu s betonovými taškami a ma-
joritní podíl na trhu s vápenopískový-
mi bloky a lícovými cihlami, se proto 
obrátila na GE Money Bank. 

Oproti dosud pomalému jedná-
ní s původní bankou dostal pro-
ces schvalování rychlý průběh. 
Během deseti dnů KM Beta od 
GE Money Bank obdržela úvěr ve výši 
25 milionů korun a navíc získala i in-
vestiční úvěr, došlo tedy ke komplex-
nímu přeúvěrování.

„GE Money Bank zachránila situaci 
– dokázali vše vyřídit velmi rychle 
a pružně. Navíc nám poskytli kom-
plexní servis, který tak velká firma 
jako KM Beta potřebuje,“ dodává Ja-
roslav Vogeltanz. „Pozitivní zkušenos-
tí, lišící se od předchozích jednání 
s bankovními domy, byla především 
rychlost a flexibilita. Právě proto jsme 
u GE Money Bank už zůstali. Její pra-
covníci vědí, co potřebujeme, a doká-
ží nám vyhovět s produkty na míru.“ 

Zkušenosti KM Beta potvrdily, že 
GE Money Bank je nejen rych-
lá a flexibilní, ale že má také kom-
plexní portfolio produktů a služeb 
uzpůsobených i pro velké podniky. 
Vysoká profesionalita a odbornost 
komerčních bankéřů nabízí velmi in-
dividuální přístup a vstřícné jednání. 
Základní informace o produktovém 
portfoliu naleznete na stránkách 
www.gemoney.cz/uvery. 

Jaké hlavní přínosy přinesla spo-
lupráce s GE Money Bank právě 
společnosti KM Beta? „Především 
nám umožňuje poskytovat větší 
servis pro naše zákazníky a sezonně 
prodlužovat splatnost faktur našim 
odběratelům. Díky tomu jsme 
se mohli zaměřit na růst naší 
společnosti,“ vysvětluje Jaroslav 
Vogeltanz, ředitel společnosti 
KM Beta.

Vypadá to, že banka nemusí být vždy 
pouze institucí, která věci komplikuje. 
GE Money Bank je partner, který po-
máhá růst Vašemu podnikání.

chomutovske_155x365.indd 1 3.4.2006 12:26:50
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Ve sportovním areálu v Cihlářské 
ulici zahájila patnáctou sezonu 
existence Chomutovská liga ma-
lého fotbalu. V úvodním turnaji 
1. ligy se nejvíce dařilo týmům 
Global Janoušek, L. A. Interiér 
Chrontoš a SHD Komes Most, které 
neztratily ani bod. První bodový 
zápis se povedl i oběma nováčkům, 
Výkopu a Technoline. Naopak bez 
bodu zatím zůstávají MTL a FC I.M. 
Jirkov. Start do 4. ligy se nejvíce vy-
dařil mužstvům ČD Stanice, Astorie 
a FC Actherm servis. Vedoucí tým 
ČD Stanice rozstřílel AC R.O.S. 6:0 
a Lakai team 8:2. Na snímku z toho-
to zápasu překonává Luboš Nemeth 
(č. 5) brankáře Lakai teamu Marka 
Sýkoru. Chomutovská liga malého 
fotbalu se v Cihlářské ulici hraje 
každý víkend až do poloviny červ-
na.                                (text a foto: sk)  

Ve své druhé mistrovské sezoně 
mladí boxeři VEKIBOXu Chomutov 
prohánějí kluby s mnohaletou tradicí. 
Po 7. kole mládežnické ligy se cho-
mutovská přípravka ve své kategorii 
dokonce ujala vedení.

Přípravka (10 družstev): 1. VEKIBOX Přípravka (10 družstev): 1. VEKIBOX 
Chomutov 50 b.Chomutov 50 b., 2. SKP Sever Ústí n. L. 
40 b., 3. BC Linka Box Krupka – Teplice 
38 bodů. Kadeti (10 družstev): Kadeti (10 družstev): 1. SKP 
Sever Ústí n. L. 71 b., 2. Baník Most 51 b.,
3. VEKIBOX Chomutov 46 bodů. 3. VEKIBOX Chomutov 46 bodů. 
Junioři (12 družstev): Junioři (12 družstev): 1. SK Barkas 
Ústí n. L. 44 b., 2. SKP Ústí n. L. 36 b., 
3. VEKIBOX Chomutov 29 bodů. 3. VEKIBOX Chomutov 29 bodů. 

„Jsem spokojený. Ve zbývajících 
třech kolech si přejeme udržet me-
dailové pozice,“ okomentoval výsled-
ky trenér Vladimír Šťastný, který vede 
všechny tři kategorie.                        (sk)

Přípravka vede ligu

Zatímco některé více mediálně 
sledované kolektivní sporty v Cho-
mutově za obvyklou výkonností 
momentálně pokulhávají, jiné nabí-
zejí většinu aspektů, kvůli kterým 
fanoušci na sport obvykle chodí 
- kvalitní herní projev, úspěšné vý-
sledky a maximální nasazení hráčů. 
Společně s volejbalisty VEROSu 
Chomutov, o kterých jsme psali 
v minulém čísle CHN, se to týká 
i házenkářů HK Chomutov. Ti se 
stále drží na špici 2. ligy a jsou při-
praveni poprat se o postup do druhé 
nejvyšší soutěže.

Po podzimu vedoucí celek tabulky 
zatím na jaře odehrál šest zápasů 
s bilancí čtyř vítězství, jedné remí-
zy a jedné prohry. Právě probíhající 
velikonoční přestávka čtyři kola 
před koncem soutěže ho zastihla na 
2. příčce, s jen o osm branek horším 
brankovým poměrem za vedoucí ju-
niorkou Dukly Praha, třetí je s dvou-
bodovým odstupem Chodov JM. Oba 

tito pražští soupeři však mají ode-
hráno o utkání víc, případný postup 
juniorky Dukly navíc nepřipouští 
soutěžní řád. „Udržujeme si stabil-
ní výkonnost, jediný jarní výpadek 
nás postihl v prohraném domácím 
utkání s Chodovem, kdy nám dobře 
nezahrály spojky,“ spokojeně kon-
statoval trenér chomutovských há-
zenkářů Václav Karlovec. „Teď nás 
čeká zápas ve Zruči, který by pro 
nás mohl být rozhodující. Když ho 
zvládneme, budeme už hodně blízko 
postupu, protože věřím, že zbývající 
tři utkání bychom měli vyhrát.“ 

Předností Chomutova je kom-
paktní mužstvo, kterému se zatím 
vyhýbají zranění klíčových hráčů. 
Trenér Karlovec soudí, že větši-
na současného kádru by obstála 
i v 1. lize: „Po doplnění o dva nebo 
tři hráče bychom na vyšší soutěž 
každopádně výkonnostně stačili. 
Když vidím, jak si tam vede Slavia, 
která ještě loni hrála s námi, odha-

duji naše možnosti na prostředek 
tabulky. Prostě máme na první 
ligu všechny předpoklady, až na 
peníze.“ Finance jako stěžejní bod 
blízké budoucnosti vidí i dlouho-
letý člen výboru klubu Antonín 
Novotný: „I přes postup se klub 
samozřejmě může účasti ve vyšší 
soutěži vzdát. Ale to by byla velká 
škoda, protože se schyluje k nejú-
spěšnější sezoně v historii chomu-
tovského handbalu. V první lize se 
hodně jezdí na Moravu, případní 
sponzoři by se mohli zviditelnit 
po celé republice.“ 

Naděje na velký úspěch chomutov-
ské házené je veliká, vše je ale pře-
devším v rukách samotných hráčů. 
„O téhle šanci se samozřejmě baví-
me, takže vím, že kluci, i když hrají 
zadarmo, pro postup udělají všech-
no,“ slibuje trenér Karlovec.          (sk)

Šance na postup je veliká. Podpoří ji sponzoři?

Dvanáct účastníků 3. ročníku spinningového maratonu šláplo v 10 hodin do 
pedálů a v rytmu 50 minut výkon - 10 minut odpočinek setrvalo v sedle sta-
cionárního kola až do 13 hodin. Akce ve Squash a Fitness centru v Cihlářské 
ulici se konala pod záštitou starostky Ivany Řápkové, která se jí i zúčastnila, 
na snímku třetí zprava.                                                                                   (foto: sk) 

Národní házenkářky SK Chomutov 
NH splnily další cíl, posedmé získaly 
Český pohár. Z trofeje, o kterou se 
hrálo v Městské sportovní hale v Cho-
mutově, se v mužské kategorii spolu 
s nimi radovali hráči Nýřan. Nejlep-
šími hráči loňska se stali plzeňský 
Beneda a litvínovská Bilohuščinová, 
která hostuje v Žatci.

Ve sportovní části dvoudenní 
akce neměl domácí celek konkurenci 
a soupeřkám nedal šanci na úspěch 
byť jen pomyslet. Tymákov i Žeravice 
podle očekávání snadno přehrál, dra-
ma se nekonalo ani v rozhodujícím 
posledním utkání proti Dobrušce. 
Před kamerami České televize už 
o poločase Chomutov vedl o šest branek 
a stejný odstup si udržel až do závěru, 
přestože si zahrála i celá lavička. Také 
v mužské kategorii byl poslední duel 
zároveň utkáním dvou nejlepších celků 
a také zde za asistence kamer podle 
očekávání Nýřany porazily Krčín.

Součástí Českého poháru tradičně 
byl i galavečer s vyhlášením výsledků 
ankety o nejlepšího národního házen-
káře a házenkářku loňského roku. Po 
vyhlášení zůstala v chomutovském 
klubu pachuť křivdy, přestože mezi 
prvními pěti hráčkami byly tři jeho 
zástupkyně. Vyhrála Zdeňka Bilohuš-
činová se stejným počtem bodů jako 
domácí Radka Češková. Třetí místo ob-
sadila Jaroslava Čihařová, páté Helena 
Benešová a deváté Marie Dušková. „Jak 
pořád vyhráváme, nemá nás čím dál 
víc trenérů rádo. A tak anketa, v níž 
hlasují trenéři ligových celků, skonči-
la vítězstvím Bilohuščinové, která na 
podzim čtyři zápasy nehrála a v řadě 
dalších hrála jen ńa údržbú ,“ zalito-
val manažer chomutovského klubu 
Vojtěch Čihař, podle něhož měla být 
jednoznačnou vítězkou Češková.  

Zástupci domácího klubu cítí křivdu, že Radka Češková skončila v anketě až druhá

Pohár posedmé v rukách chomutovských hráček

Zápasy domácího družstva: Zápasy domácího družstva: Cho-
mutov – Tymákov 29:22 (15:8). Branky 
domácích: Češková 15, Čihařová 5, Bene-
šová 5, Suková 2, Možiešiková 2. Chomu-
tov – Žeravice 31:18 (17:6). Branky domá-
cích: Benešová 13, Čihařová 10, Češková 
3, Suková 3, Možiešiková 2. Chomutov 
– Dobruška 31:25 (19:13). Branky domá-
cích: Čihařová 11, Češková 10, Benešová 
6, Suková 4. Pořadí: Pořadí: 1. SK Chomutov NH 
(91:65) 6 b., 2. Sokol Dobruška (81:71) 
4 b., 3. Sokol Tymákov (65:63) 2 b., 
4. SK Žeravice (54:92) 0 bodů. 

Pořadí v kat. mužů: Pořadí v kat. mužů: 1. TJ DIOSS Ný-
řany (66:49) 6 b., 2. Sokol Krčín (55:51) 

4 b., 3. TJ Avia Čakovice (54:69) 2 b., 
4. Sokol Stupno (56:62) 0 bodů.

Česká televize odvysílala z Chomu-
tova hodinový sestřih.                        (sk)

Před obránkyní Žeravic si chrání míč Helena Benešová, která k vítězství Cho-
mutova v utkání přispěla třinácti góly.                                                      (foto: sk)

Správa sportovních zařízení 
Chomutov připravila pro milov-
níky pohybu na sobotu 6. květ-
na další cvičební dopoledne. 
Program v 9 hodin zahájí hodina 
step aerobiku, následovat budou 
půlhodinová cvičení bodystylin-
gu a fitness jógy. Poprvé je jako 
doplněk zařazena hodina plavání 
v bazénu zdarma. Účastnický po-
platek je 80 korun v předprodeji 
a 110 v den konání.                    (sk)

Zastupitelstvo města Chomutova 
schválilo rozdělení dotací z rozpoč-
tu města podporovaným sportům za 
rok 2006 podle návrhu, který vypra-
covala Komise pro podporu občan-
ských aktivit. Na dotace podporova-
ným sportům bylo vyčleněno 9 000 
000 Kč, což je o 120 000 Kč méně 
než loni. Letošní částka byla roz-
dělena následovně: KLH Chomutov 
(lední hokej) 4 200 000 Kč, FC Cho-
mutov (fotbal) 1 300 000 Kč, BK ASK 
Chomutov (basketbal) 1 300 000 Kč,
Sportclub 80 Chomutov - oddíl soft-
balu 340 000 Kč, Sportclub 80 Cho-
mutov – oddíl kanoistiky 180 000 Kč,
TJ Slávie Chomutov – oddíl plavání 
360 000 Kč, ASK VALZAP Chomutov 
– oddíl zápasu 790 000 Kč, TJ VTŽ 
Chomutov – oddíl juda 170 000 Kč 
a SK Chomutov S-R-O (národní háze-
ná) 360 000 Kč. „Sport v Chomutově 
sledujeme dlouhodobě. Snažíme se 
o to, aby rozdělení peněz bylo co 
nejspravedlivější a odpovídalo úrov-

ni a úspěšnosti uvedených klubů,“ 
řekl předseda Komise pro podporu 
občanských aktivit Jindřich Stádník. 
Seznam vybraných sportů, které 
se město rozhodlo podporovat, se 
oproti loňsku nezměnil.               (sk) 

Město pomůže sportu devíti miliony


