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Členové městské rady v Cho-
mutově už nejsou obviněni z po-
rušování povinností při správě 
veřejného majetku ani ze zneužití 
pravomocí veřejného činitele. Roz-
hodnutí o zrušení usnesení, jímž 
bylo jejich trestní stíhání zahájeno, 
vydal koncem srpna Vladimír Kyt-
ner, okresní státní zástupce v Chru-
dimi, kam byla kauza přidělena.

Obvinění  předcházel dubnový 
„zátah“ policejních orgánů z Útva-
ru pro odhalování organizovaného 
zločinu na chomutovské radnici. 
Policisté si odnesli stohy materiálů 
a zabývali se podezřením z nejrůz-

nějších machinací, praní špinavých 
peněz, manipulace výběrových říze-
ní a pletichaření. „Nakonec, když se 
v kvantu písemností nepodařilo 
vypátrat nic, co by naznačovalo ja-
kékoli pochybení, zůstala policistům 
v ruce jediná věc, několik let starý 
případ výměníkové stanice, kterou 
podle jejich závěrů město koupilo, 
přestože už mu patřila, a tím přišlo 
ke škodě za více než čtyři miliony 
korun,“ shrnuje vývoj posledních 
měsíců primátorka Chomutova Iva-
na Řápková. „To je ovšem naprostý 
nesmysl, stejně jako to, že z tohoto 
‚těžkého‘ zločinu, který vyšetřují spe-

Slovo primátorky

Státní zástupce trestní stíhání radních zrušil
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cialisté na únosy, atentáty, padě-
lání peněz či pumové útoky, byli 
obviněni členové rady města.“

Vše začalo už ve druhé po-
lovině 90. let, kdy podnikatel 
Petr Svoreň s manželkou koupil 
od chomutovských železáren 
část obytného bloku v takzvané 
podkově. V této části byla i vý-
měníková stanice, která se stala 
předmětem sporů mezi manželi 
a společností Teplo Chomutov. 
Spory o majetek, uznání a započ-
tení vzájemných pohledávek vyvr-
cholily na přelomu let 2003-2004. 
„V té době už ale téměř rok byl 
k dispozici  rozhodčí nález, který 
má váhu soudního rozsudku, že 
výměník patří majiteli domu, ni-
koli Teplu, a už vůbec ne městu,“ 
připomíná primátorka Řápková. 
„Pro jistotu jsme si dali vypracovat 
ještě jedno rozhodnutí, které znělo 
stejně. Na základě těchto rozhod-
čích nálezů jsme, jako členové 
valné hromady společnosti Teplo, 
uložili statutárnímu zástupci, jed-
nateli společnosti, výměníkovou 
stanici odkoupit.“ 

Pro dokreslení situace je třeba 
připomenout, že spor vyvrcholil 
uprostřed tuhých mrazů a ru-
kojmími v něm se stali obyvatelé 
městských bytů v okolí, jimž maji-
tel výměníku zastavil přívod teplé 
vody. „Nechtěli jsme, aby na spor, 
který měl být už dávno rozhod-
nut, dopláceli naši občané, a proto 
jsme jednali urychleně. Zároveň 
ale zcela v mezích zákona. Kdyby 
k podobné situaci došlo znova, 
jednali bychom v zájmu občanů 
stejně.“       (Pokračování na str. 2)
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V srpnu proběhla závěrečná 
konference přímých účastníků 
komunitního plánování sociálních 
služeb v Chomutově. Zúčastnilo se 
jí přes třicet zástupců poskytova-
telů sociálních služeb ve městě, 
kteří se podíleli na jeho tvorbě. 
Na jednání byl předložen prvotní 
návrh Komunitního plánu, který 
bude sloužit jako podklad pro 
efektivní poskytování sociálních 
služeb v Chomutově v celé šíři 
a zejména jejich dalšímu rozvíje-
ní. Přítomni byli také primátorka 
Ivana Řápková (na snímku druhá 
zprava) a radní Pavel Markvart 
(uprostřed). Konferenci modero-
vala Alena Tölgová (vpravo), ředi-
telka Městského ústavu sociálních 
služeb Chomutov, který celý pro-
jekt zaštiťoval. 

Zástupci města se velmi pochval-
ně vyjádřili k několikaměsíční 
aktivní účasti spolutvůrců plánu, 

Komunitní plán sociálních služeb města Chomutova v závěrečné fázi

díky níž byl v neobvykle krátkém 
termínu vytvořen velmi hodnot-
ný dokument. V těchto dnech se 
zpracovávají poslední připomín-
ky a probíhají poslední jednání 

k technické stránce tohoto procesu 
tak, aby prvotní návrh plánu mohl 
být předložen radě města a zastu-
pitelstvu města v září k posouzení 
a případnému schválení.          (lm)

Proces převodu bytového fondu 
státního podniku Doly a úpravny 
Komořany do vlastnictví měst, kte-
rý byl avizován koncem minulého 
roku, stále pokračuje. Ředitel DÚK 
Pavol Balažka informoval primá-

Hornické byty převezme město do konce roku
torku Chomutova Ivanu Řápkovou, 
že v září by měla proběhnout další 
schůzka ohledně bezúplatného 
převodu „hornických“ bytů na sta-
tutární město. Předání se uskuteční 
k 31. prosinci 2006.                       (lm)

Obřadní síň na starobylé radnici 
si odbyla svou premiéru v nové 
podobě. Minulý pátek si tu řekli 
své Ano Ladislav Dlugoš a Iveta 
Křepelková. V poslední srpnové 
dekádě prodělala obřadní síň 
včetně přilehlých prostor zásad-
ní proměnu. Interiér ve stylu ve 
stylu 80. let 20. století, který od-
povídal dobovému pojetí socialis-
tické estetiky, byl odstraněn. Mís-
to „přírodního“ dřevotřískového 
obložení zůstaly původní očištěné 
stěny. Interiér byl rovněž doplněn 
novým nábytkem. Jak zdůraznil 
tajemník magistrátu Theodor 
Sojka, při rekonstrukci byl kladen 
důraz na to, aby místnosti v této 
části radnice byly víceúčelové. 
Během několika desítek minut se 
tak obřadní síň může změnit na-
příklad v sál pro slavnostní shro-
máždění, hodovní síň a podobně. 
Přízemí radnice nyní disponuje 
opravdu reprezentačními prosto-
ry.                        (text: lm, foto: sk)

Vážení spoluobča-
né, v posledních týd-
nech jste se mohli 
z médií dozvědět, 
že mě a mé kolegy 
stíhala policie za 
údajnou škodu, kte-
rou jsme měli spá-
chat našemu městu. 

Nikdo z nás není dokonalý a ani já 
nejsem přesvědčena o své neomyl-
nosti. Kdo by chtěl, mohl by mě vinit 
z různých chyb, které jsem možná za 
čtyři roky svého působení v čele měs-
ta udělala. Věřím, že bychom dokonce 
se všemi, kteří budou poukazovat 
na mé nejrůznější nedostatky, našli 
i společnou řeč. Nikdy ale nezapome-
nu na pocity, které se dostavily spolu 
s obviněním, jež padalo na naše hlavy 
a říkalo, že jsme se dopustili něčeho 
špatného ve chvíli, kdy jsme hájili 
zájmy našich občanů. Je snad zloči-
nem, když jsme se snažili zabránit 
tomu, aby se opakovalo vypnutí tepla 
a teplé vody do našich bytů, když 
jsme chtěli uprostřed zimy zamezit 
tomu, aby se stovky našich spoluob-
čanů a jejich děti ocitly v zamrzlých 
bytech? Jestli je tohle zločin, pak jsem 
samozřejmě vinna. Já i moji kolegové 
jsme se tomuto nařčení bránili všemi 
zákonnými prostředky. Nejen kvůli 
nám samotným, ale i kvůli všem bu-
doucím primátorům Chomutova, kteří 
se nesmí bát udělat správnou věc pro 
lidi našeho města. A vůbec nikdo by 
se neměl bát dělat dobré věci. Takový 
strach by totiž byl prvním krokem 
zpět do tmy totality. A od prvního 
kroku na dno propasti může být ně-
kdy děsivě blízko. Přeji Vám všem, 
abyste se nikdy nemuseli bát udělat 
správné rozhodnutí.                                  

                              Vaše Ivana Řápková

Dopravní obslužnost: ke krizi 
vedl monopol autodopravce

Spor mezi Krajským úřadem Ústec-
kého kraje a Dopravním podnikem 
Ústeckého kraje (DP ÚK) se dotýká 
i Chomutovska. Největší krajský auto-
dopravce má totiž zabezpečovat i lin-
kovou dopravu v našem regionu, kon-
krétně spojení Chomutova s Kadaní. 

„Objevily se i obavy, zda bude za-
jištěn svoz dětí z okolních obcí do 
chomutovských škol,“ informoval 
o posledním vývoji náměstek primátora 
Jan Řehák, který je zároveň místopřed-
sedou Komise dopravy Rady Ústeckého 
kraje. „To se však netýká Chomutovska, 
kde tuto službu zcela zabezpečuje náš 
Dopravní podnik měst Chomutova 
a Jirkova. Celkově však nejasná situace 
ohledně zabezpečení dopravní obsluž-
nosti v kraji bohužel nadále trvá.“

Příčinou sporu je podle Řeháka 
dominantní postavení DP ÚK, který 
realizoval 80 procent linkové dopravy 
v rámci kraje. „Vedení podniku vědělo, 
že disponuje takovým počtem autobu-
sů, takovým podílem na dopravě, že 
je nenahraditelný, a začalo stupňovat 
své finanční požadavky. V podstatě 
své pozice zneužilo. Kdyby v této ob-
lasti fungovala konkurence, Dopravní 
podnik Ústeckého kraje by si nikdy 
nedovolil vzít si cestující veřejnost 
jako prostředek k vydírání.“

Stávající situace je neúnosná. 
J. Řehák zdůraznil, že krajský úřad 
hledá způsoby, jak ji řešit, ale bez 
jisté míry ochoty k dohodě ze strany 
DP ÚK to půjde velmi obtížně. „Nej-
horší na tom je, že dopravní podnik 
těží i z této krizové situace a daří se 
mu mezi cestující veřejností budit 
klamný dojem, že oni by rádi jezdili, 
ale překážky jim klade krajský úřad,“ 
uzavřel zhodnocení aktuálního stavu 
náměstek primátora.                         (lm)

Rozšíření úředních hodin 
na magistrátě
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Od 1. října bude v provozu nová za-
stávka městské hromadné dopravy 
na Březenecké. Vedení města tak 
zareagovalo na podněty občanů 
žijících v okrajové části tohoto síd-
liště. Zejména ti starší si stěžovali, 
že mají k zastávce daleko. Investiční 
akce o objemu 1,4 milionu korun je 
hrazena plně z rozpočtu města, ze 
složky Zastávky MHD. Práce, které 
probíhaly oba prázdninové měsíce, 
spočívaly v posunutí stávajícího záli-
vu, rozšíření komunikace, zřízení os-
trůvku uprostřed ní a bezbariérového 
přechodu na obou stranách. Součástí 
přechodu je i přejezd pro cyklisty, 
čímž se propojila cyklostezka vedoucí 
ze sídliště do města. Rovněž byl rekon-
struován chodník lemující záliv a vy-
budován nový vjezd do areálu bývalé 
pedagogicko-psychologické poradny 
v těsném sousedství zastávky. Ten do-
savadní totiž ústil přímo do zálivu. Na 
snímku Bohumil Michálek při řezání 
obrubníků.                  (text: lm, foto: sk)

… a schválila výběr dodavatele … a schválila výběr dodavatele 
na investiční akci na investiční akci „Městské diva-
dlo – Světelná a zvuková sekce“ . 
Na základě doporučení hodnotící 
komise radní rozhodli, že dodava-
telem bude  společnost PRODANCE-
-Milan Hrůza z Prahy. Otevřeného 
zadávacího řízení se účastnily 
tři společnosti (všechny z Prahy). 
Rekonstrukce za bezmála čtyři 
miliony korun obnáší kompletní 
obnovu světelného parku a ozvu-
čení včetně osvětlovacího a zvuko-
vého pultu a měla by být hotova do 
konce října.

… a doporučila zastupitelstvu roz-… a doporučila zastupitelstvu roz-
hodnout o vytvoření dobrovolného hodnout o vytvoření dobrovolného 
svazku obcí měst Chomutova a Mostusvazku obcí měst Chomutova a Mostu

a schválit text smlouvy o vytvo-
ření tohoto svazku včetně stanov. 
K tomuto kroku je třeba přistoupit 
v rámci přípravy projektu VIP (Vel-
ký integrovaný projekt), který by 
měl na Mostecko a Chomutovsko 
přinést několik miliard korun v do-
tačních titulech na restrukturalizaci 
a rozvoj regionu. Pro další přípravu 
tohoto projektu je nezbytné defino-
vat formu žadatele. Svazek obcí by 
neměl mít žádný majetek a měl by 
mít minimální výdaje i příjmy.

… a schválila rozdělení dotací … a schválila rozdělení dotací 
na projekty  na projekty  z rozpočtu města. 
Dotaci získá Centrum pomoci 
pro zdravotně postižené a seni-
ory  (na projekt „Mikulášský  po-

byt pro osamělé seniory a osoby 
se zdravotním postižením“ ve 
výši 10 000 korun), a občanské 
sdružení Fokus (na projekt  „Ob-
naženi“ ve výši 10 000 korun). 
Dále radní doporučili zastupitel-
stvu schválit dotaci z rozpočtu 
města žadateli TJ VTŽ Chomutov 
(na projekt „Vánoční koulení“ ve 
výši 4 700 korun). Dotaci na dva 
projekty rada neschválila pro ne-
dodržení Zásad pro poskytování 
dotací: občanskému sdružení No-
vum (projekt „Revitalizace a zlep-
šení životního prostředí oblasti 
Dukelská“) a Integrované střední 
školy Údlice (projekt „Podkrušno-
horský Juniorfest“) .                (lm)

Rada města Chomutova projednala…

V polovině srpna bylo uzavřeno po-
dávání kandidátních listin pro říjnové 
komunální volby. Stávající Zastupitel-
stvo města Chomutova je šestatřiceti-
členné, to příští bude mít o jednoho 
člena méně, a tedy lichý počet.

O místa v tomto samosprávném or-
gánu se uchází devět politických stran 
a hnutí, kterým byla vylosována po-
řadová čísla. 1. Sdružení nezávislých 
kandidátů – Evropští demokraté (lídr 
Jan Svoboda), 2. KSČM (Stanislav Man-
dát), 3. Humanistická strana (Zdeněk 
Jánský), 4. Dělnická strana (Ladislav 
Tůma), 5. Strana zelených (Jiří Roth), 
6. ODS (Ivana Řápková), 7. Nezávislí de-
mokraté – Vladimír Železný (Otta Her-
cík), 8. ČSSD (Jana Vaňhová), 9. Unie 
pro sport a zdraví (Vojtěch Čihař).

Na magistrát byly podány také kan-
didátní listiny ze šestnácti okolních 
obcí. Celkem se na oddělení správních 
činností shromáždilo 73 (včetně devíti 
chomutovských) kandidátních listin pro 
komunální volby.                                        (lm)

O místa v zastupitelstvu se 
uchází devět stran a hnutí

Statutární město Chomutov zazna-
menalo další výrazný úspěch v rámci 
svých projektů a inovačních aktivit. 
Magistrát města Chomutova zvítězil 
v národním kole soutěže Evropská 
cena za podnikání pro rok 2006. Pro-
jekt v kategorii Evropská cena za ome-
zení byrokracie se stal s nejvyšším 
počtem bodů udělených odbornou 
porotou vítězem své kategorie, ale 
i absolutním vítězem celé soutěže.

Do soutěže město přihlásilo projekt 
vytvoření podnikatelského centra se 
sníženou administrativní zátěží, pod 
názvem „Chytrá administrativa pro 
podnikatele”. Projekt obsahoval vytvo-
ření podnikatelského centra v budově 
úřadu na Husově náměstí, kam magis-
trát již více než před rokem soustředil 

podnikatelské agendy. Byl doplněn 
dalšími prvky, které vedly ke snížení 
administrativní zátěže klientů, jako 
například zřízení platebních terminá-
lů, možnost podat úkon elektronicky 
a ušetřit tak v některých případech 
správní poplatky (elektronický pod-
pis), poskytování dokumentů v digi-
tální podobě, přístup do mapového 
grafického programu, databáze podni-
katelů AXIS či bezkontaktní objedná-
vání se na úřad pomocí SMS doplněné 
o zpětné vyrozumívání klientů o pro-
vedení požadovaného úkonu.

Ocenění převzal koncem minulého 
týdne v Praze vedoucí ekonomického 
odboru magistrátu Jan Mareš (na snímku 
vpravo) od náměstka ministra průmyslu 
a obchodu Martina Tlapy.                      (jmš)

Město získalo Evropskou cenu 
za podnikání pro rok 2006

Propagace a prezentace Chomutov-
ska jako ucelené turistické destinace, 
to je název projektu, který realizuje 
město Chomutov a který vstoupil již 
do druhé fáze. Jeho hlavním cílem je 
kvalitní propagace města i regionu, 
zvýšení počtu jeho návštěvníků. Ob-
last cestovního ruchu je také zdrojem 
obživy řady menších i větších podnika-
telských subjektů a její rozvoj je tedy 
společným zájmem všech. Proto se 
primátorka Chomutova Ivana Řápková 
rozhodla navázat s těmito podnikateli 
spolupráci a iniciovala společné setká-
ní. To proběhne 20. září v Golf Clubu 
na Kamencovém jezeře a jeho účastní-

ci získají informace nejen o zmíněném 
projektu, ale také o dalších, které jsou 
zatím ve stádiu příprav. 

„Cestovní ruch je oblast, v níž se 
činnost veřejného a soukromého 
sektoru prolíná, navíc v našem re-
gionu má značné možnosti dalšího 
rozvoje, to vše vyžaduje úzkou spo-
lupráci,“ vysvětlila důvody organi-
zace této akce primátorka Řápková. 
„S tím souvisí i potřeba vzájemné 
informovanosti. Máme k dispozici 
informace, které by podnikatele 
mohly zajímat, protože mohou při-
spět k rozvoji jejich aktivit. Proto 
bychom rádi na setkání přivítali co 
největší počet podnikatelů.“

Jak primátorka vysvětlila, evropské 
fondy v budoucnu nabídnou nemalé 
prostředky na řadu dalších projektů 
v rámci rozvoje turistické infrastruk-
tury. „Jejími nositeli nemusí být vždy 
město, ale třeba právě podnikatelé. 
Cíl máme společný: rozvojem turismu 
zatraktivnit náš region. Rozvoj slu-
žeb  spojených s cestovních ruchem 
zároveň může přinést vznik nových 
pracovních míst.“ 

Podnikatelé v oblasti cestovního 
ruchu, kteří projeví zájem se setkání 
zúčastnit, získají další informace 
na sekretariátu primátorky (telefon 
474 637 211), kde by rovněž měli po-
tvrdit svou případnou účast.            (lm)

Pro rozvoj turismu je nutná spolupráce veřejného a soukromého sektoru 

Magistrát města Chomutova, od-
bor dopravních a správních činností 
oznamuje, že od 15. srpna 2006 do od 15. srpna 2006 do 
doby dokončení prací (nejdéle do doby dokončení prací (nejdéle do 
30. listopadu 2006)30. listopadu 2006) bude na základě 
žádosti Statutárního města Chomu-
tova uzavřen úsek ulice Alešovy úsek ulice Alešovy 
v Chomutově v Chomutově – mezi křižovatkami 
s ulicemi Klicperova a Adámkova 
- z důvodu rekonstrukce vozovky. 
Akci investuje Statutární město 
Chomutov prostřednictvím odboru 
rozvoje a investic města.

Umožnění vjezdu na staveniš-
tě tzv. třetím osobám zůstává na 
úvaze a odpovědnosti vedení stav-
by a prostřednictvím pracovníků 
zajišťujících rekonstrukci o tom 
budou obyvatelé v uzavřené části 
ulice aktuálně informováni, přístup 
na sousední nemovitosti však musí 
zůstat zachován.                                (r)

Oznámení o úplné 
uzavírce komunikace

Státní zástupce trestní stíhání radních zrušil
Přestože práce na obnově parku za 

okresním soudem byly dokončeny a 
Chomutováci toto příjemné místo už 
navštěvují, jeho slavnostní otevření 
proběhne až příští pondělí. Park na 
okraji městské památkové zóny byl 
obnoven na místě, kde byl zřízen před 
více než sto lety, ale ve druhé polovině 
20. století postupně zpustl. 

Obnovený prostor pro relaxaci 
byl obnoven z větší části z prostřed-
ků Evropské unie (celkové náklady 
5,6 milionu korun, z toho evropské 
fondy poskytly 4,2 milionu). Park slou-
ží také jako zdroj poznání. Jsou v něm 
totiž vysázeny rostliny typické pro 
Krušnohoří. Slavnostnímu otevření 
bude předcházet konference na téma 
Zelená města. Jak z názvu konference 

vyplývá, jejím tématem bude proble-
matika rozšiřování zelených ploch 
v městských aglomeracích. Aktu se 
zúčastní zástupci samosprávy z okol-
ních obcí, a protože jde o společný 
projekt s partnerským městem Anna-
berg-Buchholz, hosty budou také jeho 
představitelé a zástupci některých 
občanských spolků ze Saska.          (lm)

Fondy EU pomohly oživit další část centra města
(Dokončení ze str. 1)

Po více než dvou letech násle-
doval již zmíněný zákrok policistů 
na radnici a vznesení obvinění pro-
střednictvím usnesení policejního 
vyšetřovatele, který zůstával podiv-
ně utajen. Samotné usnesení obsa-
hovalo spoustu chyb a nescházela 
ani tvrzení zásadně si odporující, 
přičemž jedno z nich tvoří podsta-
tu obvinění (stanici koupilo město, 
tedy veřejnoprávní korporace), které 
policisté vzápětí sami vyvracejí (sta-
nici koupilo Teplo Chomutov, tedy 
společnost s ručením omezením). 
„Po právnické stránce jde o naprosto 
zásadní rozdíl, skutečnosti odpoví-
dá ta druhá formulace. Kdyby se k ní 
ale přihlíželo, nikdy bychom nemoh-
li být obviněni. Proto mám pochyb-
nosti, jestli to nebylo opominutí 
záměrné. Tomu ostatně nasvědčuje 
i další vývoj. Když jsme vyšetřova-
tele a náš spis konečně našli, nebylo 
nám ani našim advokátům dovoleno 

do spisu nahlédnout. To je naprosto 
zjevné porušení trestního zákona,“ 
uvedla dále primátorka.

Všechny nepřesnosti, pochybení 
a nestandardní postup vyšetřovatelů 
byly předmětem řady stížností, které 
obvinění radní posílali V. Kytnerovi. 
Ten usnesení o trestním stíhání zru-
šil a uložil policistům o věci znovu 
jednat a rozhodnout. Fakt, že státní 
zástupce stížnosti radních akcepto-
val, svědčí o tom, že jejich argumenty 
a výhrady k práci vyšetřovatelů jsou 
prokazatelné. „Jsme pochopitelně 
rádi, že již nejsme trestně stíháni, 
ale přece jen v nás zůstává obava, 
že když to nevyšlo takhle, někdo se 
pokusí zdiskreditovat nás jiným způ-
sobem,“ uzavřela I. Řápková.         (lm)

Už potřetí se sešli senioři z chomutovského domova důchodců na Písečné se 
svými hosty na zábavném odpoledni, nazvaném Zahrada. Právě tam se totiž 
celá akce odehrávala a její název měl připomenout, že předloni vznikl tento 
prostor spojením pozemku sousední mateřské školy s pozemkem domova dů-
chodců. Ten byl totiž do té doby značně stísněný. Dnes je tomu jinak, a tak se 
našlo dost místa pro stolky a židle, pro přípravu občerstvení, ale především 
pro muzikanty (orchestr Milana Baranijaka) a tanečníky. Sponzoři obstarali 
občerstvení, takže všeho bylo dost – piva, opékaných uzenin a dalších masných 
lahůdek, i na sladkosti se dostalo. Odpoledne měla v rukou ředitelka MÚSS Alena 
Tölgová, která přivítala hosty a poděkovala jim za přízeň. K těm, kteří se pravi-
delně Zahrady zúčastňují, patří i primátorka Chomutova Ivana Řápková, která 
i tentokrát seniorům přinesla několik dárků. Na veselici zavítali i návštěvníci 
z Ústavu sociální péče na Kamenné, kteří si s domácími užívali veselé chvíle na 
parketu (na snímku při společném tanci s pracovnicemi MÚSS). „Naše Zahrada 
patří k létu, je tedy už minulostí, ale ti, kdo se jí účastnili, se už nyní těší na tu 
příští,“ vrátila se k vydařenému odpoledni A. Tölgová.                                         (lm)

ZŠ v Havlíčkově ulici si ve dnech ZŠ v Havlíčkově ulici si ve dnech 
22. – 23. září připomene 50. výročí 22. – 23. září připomene 50. výročí 
založení. založení. Oslavy budou zahájeny 
22. září ve 12 hodin a vyvrcholí 
společenským večerem v prosto-
rách jídelny od 18  hodin. Vedení 
školy zve všechny bývalé žáky, ale 
i ostatní zájemce k účasti.               (r)
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Blatenská 1201, Chomutov (vedle kovomatu JiŠe)

Bývalý provozovatel restaurace BUDVARKA 
Vás zve do nově otevřené pizzerie. 

Opět pro Vás polední menu za super cenu, každé 
desáté menu ZDARMA, slevové karty, rozvoz pizzy 

a jídel po Chomutově a Jirkově ZDARMA!

Více od 10. 9. 2006 na www.gastro1.cz

OTEVÍRÁME 6. 10. 2006 v 10.30 hodin
Přijmeme kuchaře-ky, pomocné síly do kuchyně, 

servírky - číšníky, více na tel.: 777 336 337

Asi tisícovku převážně mladých lidí přilákal do městského parku Cumbaj-
špíl, dvoudenní festival převážně mapující kulturu z obou stran Krušno-
hoří. Na hlavní hudební scéně se mimo jiných představila i kapela Meniak 
z Chemnitz (na snímku vpravo její zpěvák Armando), při jejíž hudební smršti 
ve stylu ska se řada diváků vrhla do tance (snímek vlevo).       (text a foto: sk)

Cumbajšpíl se orientuje na mladé

Součástí prázdninového kul-
turního programu v Chomutově 
se stávají Viktoriánské slavnosti. 
Letošní druhý ročník proběhl opět 
na několika místech v centru města, 
přičemž hlavní pořad byl tentokrát 
přesunut z letního kina do atria 
SKKS. „Ukázalo se, že atrium je 
pro tento typ akce vhodným pro-
středím, všem účinkujícím se tu 
dobře tancovalo, je tu i výborná 
akustika,“ pochvalovala si volbu 
Jaroslava Macháčková, umělecká 
vedoucí pořádajícího folklorního 
sdružení Krušnohor. Spolu s tímto 
chomutovským souborem se veřej-
nosti představil taktéž domácí Ske-
jušan a dále Dyleň z Karlových Varů, 
Hořeňák z Lázní Bělohrad, Flampe 
a Purs z Lotyšska. „Jsem spokoje-
nější než loni,“ hodnotila Jaroslava 
Macháčková. „Tehdy se na nás spus-
til déšť rovnou při hlavním pořadu. 
Letos to také trochu hrozilo, ale ne-
museli jsme program přerušit, takže 
můžu říct, že i počasí nám vyšlo.“ Na 
snímku vystoupení karlovarského 

Slavnosti oživují folklorní tradice

souboru Dyleň, který se Viktori-
ánských slavností zúčastnil i loni. 
„My naopak jezdíme pravidelně do 
Karlových Varů,“ řekla za pořádající 

Krušnohor jeho umělecká vedoucí. 
„S Dyleněm si pomáháme, půjčujeme 
si tanečníky a muzikanty, jsou to 
naši kamarádi.“         (text a foto: sk) 

Společnost Člověk v tísni rozjíž-
dí v tomto školním roce program 
podpory vzdělávání, jehož princi-
pem je doučování dětí ze sociálně 
vyloučených lokalit. Chomutovská 
pobočka, která funguje již víc než 
rok a ve své činnosti se orientuje 
především na místní romskou ko-
munitu, se do programu zapojuje 
také. Proto dává dohromady tým 
dobrovolníků, kteří se budou věno-
vat individuálnímu doučování dětí 
přímo v jejich domácím prostředí. 
Doučování by mělo probíhat v roz-
sahu dvou hodin týdně po dobu 

nejméně půl roku, celý projekt je 
zatím schválen na rok a půl. V cho-
mutovských podmínkách by se tato 
pomoc mohla týkat asi třiceti rodin. 
„Sháníme především studenty, ale 
není to podmínkou. V každém pří-
padě očekáváme, že tito dobrovol-
níci budou mít k dětem kamarádský 
přístup,“ uvedla koordinátorka pro-
gramu Markéta Kubalová. Zájemci 
o tuto dobrovolnou práci se mohou 
přihlásit v sídle pobočky ve Školní 
ulici nebo na telefonu 777 762 487, 
příp. e-mailové adrese marketa.ku-
balova@seznam.cz.                       (sk) 

Pobočka Člověka v tísni hledá
dobrovolníky na doučování dětí

Dny evropského dědictví, které se 
v Česku konají od roku 1991, letos 
připadnou na víkend 9. a 10. září.
V těchto dnech bude veřejnosti 
zdarma zpřístupněna většina ar-
chitektonických, archeologických 
a sakrálních památek, muzeí, gale-
rií, knihoven, technických památek, 
historických budov a dalších zajíma-
vých objektů a sbírkových fondů.

Chomutov se k této celoevropské 
akci připojuje podeváté. Tentokrát 
se ve městě otevřou dveře třinácti 

památek, když novinkou na sezna-
mu je kostel sv. Barbory, který bude 
přístupný vždy mezi 11. a 13. ho-
dinou. Do kostela Nanebevzetí 
Panny Marie bude vstup veřejnosti 
umožněn mezi 13. a 17. hodinou, 
ostatní památky budou po oba dny 
otevřeny od 9 do 17 hodin. Týká se 
to obou expozic oblastního muzea, 
hvězdářské věže v jezuitském areá-
lu, městské věže, kostelů sv. Ignáce 
a sv. Ducha, galerií Špejchar a Lurago 
a dvou běžně nepřístupných prostor 

na starobylé radnici – klenotnice 
s Tobiášovou legendou a kanceláře 
primátorky, odkud je mimo jiné je-
dinečný výhled do kostela sv. Kateři-
ny. K umocnění atmosféry uspořádá 
v neděli 10. září oblastní muzeum ve 
svých prostorách na radnici koncert 
Evy Henychové. Ten začne v 17 ho-
din a vstupné bude stát 50 Kč.

Loni do chomutovských památek 
v rámci Dnů evropského dědictví 
zavítaly bezmála čtyři tisícovky 
návštěvníků.                                     (sk)

Dny evropského dědictví podeváté i v Chomutově

Třetí ročník festivalu, který 
patří k vrcholům kulturní sezony 
v Chomutově, proběhl začátkem 
srpna na koupališti, které dalo 
akci název. Kamenčák 2006 měl 
stejně jako v minulých letech dvě 
scény, folkovou a rockovou. Pro-
tože oproti loňsku přijeli známější 
umělci s rozsáhlejší technikou, 
rocková vystoupení proběhla pre-
miérově na podiu letního kina. 
„Přestože počasí bylo proměnlivé 
a chvilkami sprchlo, lidí přišlo 
poměrně dost, myslím že třítisí-
cová návštěva je poměrně slušná,“ 
vrátila se k festivalu Věra Flašková, 
jednatelka Správy kulturních zaří-
zení, která Kamenčák 2006 pod 
záštitou primátorky organizovala. 
„Program jsme sestavili tak, aby 
se v něm mohli předvést i hudeb-
níci z okolí, postupně pak přišli na 
řadu i ti známí.“ 

Příznivci folku a country tak 
mohli zhlédnout Jindru Kejaka, 
Františka Nedvěda, Sylvii Krobo-
vou, Benediktu, Album a Pavlínu 
Jíšovou, na letňáku se představily 
kapely naVoko, Easy, Milo, Player, 
Banana, MCH Band, Kalandra Re-
vival Band a moravský písničkář 

Vlasta Redl, který tentokrát před-
vedl své písně v tvrdém rockovém 
aranžmá. Jako poslední vystou-
pila ostravská  kapela Buty, která 
sice nepředvedla příliš novinek, 

ale z jejich hraní čišela pohoda 
i radost ze hry. Přívětivý blok své-
rázných písniček Radka Pastrňáka 
(na snímku) byl vyvrcholením této 
zdařilé akce.       (text: lm, foto: ku)

Festival Kamenčák měl premiéru v letním kině
KONCERTYKONCERTY

• 7. 9. HORNICKÝ DECHOVÝ ORCHESTR7. 9. HORNICKÝ DECHOVÝ ORCHESTR. Náměstí 1. máje od 16.00 hodin.
• 9. 9. ROCK STAGE – DOKTOR P.P., E!E. 9. 9. ROCK STAGE – DOKTOR P.P., E!E. Dále Budulínek, M.Z.H., after party s DJ 

Kretenem. Kulisárna u divadla od 19.00 hodin.
• 9. 9. INDIAN SUMMER OPEN AIR II. 9. 9. INDIAN SUMMER OPEN AIR II. Furt Funk, Noční klid, CZ menu, Chomurkov, 

Kuba Alexa, Barbucha, X-left to Die. Atrium SKKS na Palackého ul. v 15.00 hodin.
• 7., 14., 21. 9. BIG BAND ZDENKA TÖLGA. 7., 14., 21. 9. BIG BAND ZDENKA TÖLGA. Atrium SKKS, 7. 9. od 18.00, jinak od 17.00 

hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY

• 13. 9. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU13. 9. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na Zahradní 
od 17.00 hodin.

• 16. 9. NA POŘÍČÍ DÍTĚ KŘIČÍ16. 9. NA POŘÍČÍ DÍTĚ KŘIČÍ. Kabaretní program sestavený z písniček pražské 
periférie v atriu (příp. velkém sále) SKKS na Palackého ul. od 19.00 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY

• GERSTNER – TVŮRCE MODERNÍHO INŽENÝRSKÉHO MYŠLENÍGERSTNER – TVŮRCE MODERNÍHO INŽENÝRSKÉHO MYŠLENÍ. Výstava v kostele 
sv. Kateřiny potrvá do 28. 10.

• ZANIKLÉ OBCE DOUPOVSKAZANIKLÉ OBCE DOUPOVSKA. Dějiny a fotodokumentace 64 lokalit v muzeu 
na radnici, výstava potrvá do 9. 9.

• VLASTA K. ZBUZEK - VZPOMÍNKY NA NEWYORSKÉ VĚŽEVLASTA K. ZBUZEK - VZPOMÍNKY NA NEWYORSKÉ VĚŽE. Fotografie v kostele 
sv. Ignáce, výstava potrvá do 30. 9. 

• FOTOGRAFIE VÁCLAVA PINTYFOTOGRAFIE VÁCLAVA PINTY. Galerie Na Schodech v SKKS na Palackého ulici, 
výstava potrvá do 25. 9.

• MIRKA BERANOVÁ – OBRAZYMIRKA BERANOVÁ – OBRAZY. Galerie Lurago, výstava potrvá do 27. 9.
• SOUSEDÉ – PLAKÁTY STUDENTŮ GRAFICKÉHO DESIGNUSOUSEDÉ – PLAKÁTY STUDENTŮ GRAFICKÉHO DESIGNU. Výstavní síň knihovny 

SKKS, výstava potrvá do 25. 9.
• MILAN PECÁK – OBRAZYMILAN PECÁK – OBRAZY. Kostel sv. Ignáce, vernisáž 12. 9. v 17.00 hodin, výstava 

potrvá do 15. 10.
• VERONIKA PECÁKOVÁ – MÓDNÍ KRESBYVERONIKA PECÁKOVÁ – MÓDNÍ KRESBY. Kostel sv. Ignáce - oratoř, vernisáž 16. 9. 

v 17.00 hodin, výstava potrvá do 15. 10.
• KAREL POBŘÍSLO - OBRAZYKAREL POBŘÍSLO - OBRAZY. Galerie Špejchar, výstava potrvá do 30. 9.
• KATEŘINA BRECHLEROVÁ A ŠÁRKA CHVALKOVSKÁ – SKLENĚNÉ OBJEKTYKATEŘINA BRECHLEROVÁ A ŠÁRKA CHVALKOVSKÁ – SKLENĚNÉ OBJEKTY. Galerie 

Špejchar – sklep, výstava potrvá do 30. 9.

KINAKINA

Kino Oko (začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Oko (začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).

   6.6.     –          7. 9.7. 9.     BESTIE KARLA BESTIE KARLA - thriller, USA.
                 8. 9.8. 9.     TRISTAN A ISOLDA TRISTAN A ISOLDA - romantické drama, Velká Británie, USA.
    9.9.     –      10. 9.10. 9.     GARFIELD 2 GARFIELD 2 - rodinná komedie, USA. Začátek představení v 17.00 hodin. 
  11.11.     –      12. 9. 12. 9.  SEXY PISTOLS SEXY PISTOLS - akční komedie/krimi western, Francie, Mexiko, USA. 
 13.13.     –      14. 9. 14. 9.  KRAJINA PŘÍLIVU KRAJINA PŘÍLIVU - fantasy/drama, Velká Británie, Kanada. 
               15. 9. 15. 9.  SILENT HILL SILENT HILL - horor/thriller, Japonsko, USA. 
 16.16.     –      17. 9. 17. 9.  MIAMI VICE MIAMI VICE - akční thriller, USA. 
 18.18.     –      19. 9. 19. 9.  ZÍTRA NEHRAJEME ZÍTRA NEHRAJEME - komedie, USA. 

Kino Praha (začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Praha (začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).

        7.7.     –          8. 9. 8. 9.  GARFIELD 2 GARFIELD 2 - rodinná komedie, USA. Začátek představení v 17.00 hodin.
                 8. 9. 8. 9.  BESTIE KARLABESTIE KARLA - thriller, USA.
                 9. 9. 9. 9.  TRISTAN A ISOLDA TRISTAN A ISOLDA - romantické drama, Velká Británie, USA.
 14.14.     –      15. 9. 15. 9.  MIAMI VICE MIAMI VICE - akční thriller, USA. 
               16. 9. 16. 9.  SILENT HILL SILENT HILL – horor/thriller, Japonsko, USA.
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- tonery nové, repasované, alternativní
- inkoustové náplnì originál, alternativní, refill
- kvalitní fotopapír inkjet znaèek Foma, Rayfilm
- levná média CD,DVD, obaly všech rozmìrù
- PC dle pøání zákazníka, pøíslušenství
- MP3, pamì�ové karty, flash disky ...
- sbìrna fotoprací, fotoalba, filmy
- kopírování A4, A3

Sleva se vztahuje pouze na spotøební materiál

ProdejProdej
• Prodám elektrickou sekačku BlackProdám elektrickou sekačku Black

&Decker&Decker, jednou použitá, v záruce. Pů-
vodní cena 3 500 Kč, nyní 2 500 Kč. Tel. 
607 736 853.

• Prodám kombinovanou ledni-Prodám kombinovanou ledni-
ci Whirlpoolci Whirlpool. Cena dohodou. Tel. 
777 792 312.

• Prodám dětskou tříkolku Prodám dětskou tříkolku s rukojetí 
pro rodiče, nepoužívaná, cena 500 Kč. 
Dále sport. kočár modré barvy, nafuko-
vací kola, taška + pláštěnka, cena 600 
Kč. Tel. 737 843 438.

• Prodám 2 ks pneumatik Prodám 2 ks pneumatik 165/13
OR34 za 1 500 Kč, nové. Tel. 
731 240 708.

• Prodám funkční lednici Prodám funkční lednici Calex 250 
Super. Cena 1 500 Kč. Tel. 605 106 975.

• Prodám konferenční stolek Prodám konferenční stolek tmavě 
hnědý, kombinace dřevo – kouřové sklo 
ovál, tvarované nohy, 100 x 50 cm, zá-
novní, levně dohodou. Tel. 777 779 937.

• Prodám levně obývací stěnuProdám levně obývací stěnu, varia-
bilní, lze různě sestavovat, nutno vidět. 
Tel. 724 718 831, 474 625 656.

• Prodám zahradu s chatkou Prodám zahradu s chatkou v 
Libochovicích, vhodné k zahrádka-
ření i rekreaci. Cena 68 000 Kč. Tel. 
602 206 156.

• Prodám sportovní kočár zn. DevaProdám sportovní kočár zn. Deva, 
oranžovo-stříbrný, málo používaný, za 
1 500 Kč. Tel. 602 164 275.

• Prodám garáž v Beethovenově ulici Prodám garáž v Beethovenově ulici 
v CV (za hřbitovem). Cena dohodou. Tel. 
605 170 293.

• Prodám klasický psací stroj Prodám klasický psací stroj 
zn. Consulzn. Consul. Velmi dobrý stav. Tel. 
605 454 688.

• VW Passat 1.6 CLD Combi VW Passat 1.6 CLD Combi po gene-
rálce (celý podvozek, filtry), STK + emise 
do 05/2008, nízká spotřeba, spolehlivý, 
cena 45 000 Kč. Tel. 724 971 406.

• Prodám terénní kočár Prodám terénní kočár – česká 
značková výroba, 3 kombinace, zdar-
ma výbava. Původní cena 11 000 Kč, 
nyní 4 500 Kč. Tel. 607 127 460.

• Prodám elektrický psací stroj Prodám elektrický psací stroj 
Nakajima AX 150, jako nový, skoro 
nepoužívaný. Cena 1 500 Kč. Tel. 
774 150 661.

• Prodám trojjazyčný překla-Prodám trojjazyčný překla-
dač dač a větší entlovací nůžky. Tel. 
724 972 253.

• Prodám nové knížky Prodám nové knížky kompletní 
pro 2. ročník stav. prům., obor pozem-
ní stavitel. za výhodnou cenu 1 100 Kč 
+ rýsovací prkno s deskami za 500 Kč, 
3 rýsovací pera za 450 Kč, vše i jednot-
livě. Tel. 775 639 519.

• Prodám garáž Prodám garáž v Chomutově u 
ÖMV. Cena dohodou. Tel. 736 220 093.

• Prodám kočárek zn. Hoco Tor-Prodám kočárek zn. Hoco Tor-
nádonádo, 3kol, barva grafit magic. Pro 0 
– 3 roky. Taška, fusak, nánožník, plášť. 
Cena dohodou. Tel. 604 709 836.

• Prodám nepoužívaný 4šuplíkový Prodám nepoužívaný 4šuplíkový 
mrazák mrazák za 2 000 Kč. Výška 85, hloubka 
58, šířka 54 cm. Tel. 737 124 316.

• Prodám Renault 21Prodám Renault 21, 4dveřový, r. v.
podzim 89, motor 1.7 benzin, naje-
to 170 000 km. Central, imobilizer, 
ochrana kódováním. STK + EM do 
10/2007. Cena 28 000 Kč, při rychlém 
jednání sleva. Tel. 604 273 180 nebo 
732 580 908.

• Prodám sestavu PCProdám sestavu PC, monitor, klá-
vesnice, myš, tiskárna. Cena celkem 
6 000 Kč. Dále prodám psací stroj 
Consul kufříkový. Cena 300 Kč. Tel. 
474 625 545.

• Prodám 3 leštěné skříněProdám 3 leštěné skříně, barva 
hnědá. Cena za kus 500 Kč, lze i jed-
notlivě. Tel. 474 625 545.

BydleníBydlení
• Vyměním nájemní byt 3+1 Vyměním nájemní byt 3+1 v blíz-

kosti Kamencového jezera za byt 2+1 

ve středu města či blízkém okolí. Tel. 
776 646 978.

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

• Prodám družstevní byt 4+1 Prodám družstevní byt 4+1 
za 260 000 Kč. RK nevolejte! Tel. 
777 940 492, volat po 18. hodině.

• Byt 3+1 s balkonem v CV Byt 3+1 s balkonem v CV – cent-
rum (Dehtochema!) v os. vlastnictví (+ 
komora v mezipatře). Plovoucí podlahy, 
nová kuchyňská linka (myčka, pračka), 
zděné jádro (rohová vana, sprchový 
kout), plovoucí podlahy, nové štuky, 
zděná šatna, vestavná skříň v ložnici. 
Cena 700 000 Kč, při platbě v hotovosti 
sleva 50 000 Kč. Tel. 603 188 124.

• Prodám byt 2+1 s balkonemProdám byt 2+1 s balkonem, plas-
tová okna, klidný vchod, levně. Tel. 
723 798 475.

• Prodám družstevní byt 2+1 Prodám družstevní byt 2+1 v Cho-
mutově s možností kdykoliv požádat o 
bezúplatný převod do osob. vlastnictví. 
Plast. okna. Tel. 776 072 323.

• Chcete bydlet a podnikat? Chcete bydlet a podnikat? Nabízím 
rodinný dům se dvěma byt. jednotkami 
a nebytový prostor s hospodou, menší 
dvorek a zahrádku, vše v Chomutově. 
Tel. 604 207 401.

• Prodám byt 2+1 Prodám byt 2+1 na Písečné. Plas-
tová okna + balkon. Úvěr možný, cena 
dohodou. Tel. 474 625 545.

• Koupím byt 1+1 Koupím byt 1+1 nebo garsonku v 
osob. vlastnictví v CV poblíž centra. Tel. 
732 281 001.

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

• Mladá rodina koupí pěkný byt Mladá rodina koupí pěkný byt nebo 
menší dům v Kadani a okolí. Ne RK! Tel. 
606 368 622.

• Koupím zrekonstruovaný byt Koupím zrekonstruovaný byt v 
Chomutově – Horní Ves 2+1, 3+1 OV do 
800 000 Kč. Ne RK! Tel. 774 280 740.

• Koupím byt 3+1+B Koupím byt 3+1+B na Dehtochemě. 
Tel. 602 180 723.

• Pronajmu byt 3+1+B Pronajmu byt 3+1+B v Borové ulici, 
zrekonstruovaný. Částka 5 000 Kč + 
elektro, plyn. Tel. 604 568 864.

• Vyměním byt 1+1 Vyměním byt 1+1 v os. vl. v Horní 
Vsi za 2+1 s balkonem nebo větší 1+1 s 
balkonem také v Horní Vsi, popř. dopla-
tím. Tel. 606 251 359.

• Prodám byty v CVProdám byty v CV: družstevní 2+1, 
4. patro, plastová okna, levně a 3+1 v os. 
vlastnictví, po rekonstrukci, plastová 
okna, zateplení, vyměněné jádro, cena 
dohodou. Tel. 723 798 475.

KoupěKoupě
• Koupím garáž Koupím garáž v Chomutově. Tel. 

777 702 895.
• Koupím garáž Koupím garáž v okolí Beethoveno-

vy ulice. Tel. 777 702 895.
• Koupím mobil Koupím mobil Motorola Talkabout 

180 – starý typ. Tel. 739 769 990.
• Koupím garáž Koupím garáž v centru Chomutova. 

Tel. 602 180 723.
• Koupím stavební parcelu Koupím stavební parcelu v lokalitě 

Domovina nebo směr k bývalé veterině 
u Spořic. Tel. 732 125 579.

OstatníOstatní
• Pronajmu garáž Pronajmu garáž v Údlicích, 

dlouhodobě, za 500 Kč měsíčně. Tel. 
731 240 708.

• Nabízím doučování angličtinyNabízím doučování angličtiny. Tel. 
732 557 512.

• Za odvoz přenechám starší elek-Za odvoz přenechám starší elek-
trický invalidní vozík trický invalidní vozík zn. Meyra (pro 
silnější postavu). Tel. 474 651 965, po 
18. hodině.

• Pronajmu garáž Pronajmu garáž v CV u autoškoly, 
areál E. Krásnohorské. Tel. 602 180 723.

Kvůli nedostatku místa jsme neza-Kvůli nedostatku místa jsme neza-
řadili kupon, proto řádkovou inzerci řadili kupon, proto řádkovou inzerci 
do příštího čísla přijímáme v jakékoliv do příštího čísla přijímáme v jakékoliv 
psané formě. psané formě. 

Poskytování bytů dle varianty  A
Od bor správy majetku města zveřej ňu je na bíd ku náj mu  bytů v majetku města Chomutova

By t y jsou nab ízeny formou v ýběrového ř ízen í – „obál kovou metodou“,  které prob í há ve dvou ko l ec h .  Do prvn í ho ko la se mo -
hou p ř i h lás it pouze zájemci ,  kteř í  maj í  u M M C hom utova evidovanou žádost o nájem by tu . Do d ru hého ko la se mohou p ř i h lás it 
ostatn í zájemci ,  kteř í  s p l ň u j í  kr itér ia ,  stanovená v č l .  3 ,  odst .  1 )  „ Pravidel pro pos ky tován í by tů v majetku města C hom utova“.  

Zájemce o by tovou jed notku zaš le svou nab íd ku na ad resu : M ag i st rát města C hom utova , Od bor s p rávy 
m a jet ku města - DČ, Z borovs ká 4602 , 430 28  C H O M UTOV
nebo odevzdá v podatelně Magistrátu města Chomutova , Zborovská 4602, Chomutov
N a b íd ka b u de před ložena formou v yp l něného t i s kop i su , kter ý s i lze v yzved nout na M ag i strátu města C hom utova
č i v y ti s knout z webov ýc h strá nek M M C hom utova - w w w.c hom utov- mesto.cz .

Lze podat nab íd ku vždy na jed n u by tovou jed notku .

O bál ka bude označena : VŘ A – I .  ko lo ( nebo I I .  ko lo ) , č í s lo pop i s né/č í s lo by tu , na kter ý zá jemce pos í lá na b íd ku , ad resa 
M ag i strát Města C hom utova , Od bor s p ráv y ma jetku města - DČ, Zborovs ká 4602 , C hom utov.

N a b í d ka by t ů :
D o m ovn í s p ráva Q AR K – u l . N a Bě l i d l e 8 51

U l ice Čp. / č . by tu Vel i kost/m 2 Katego -
r ie Vy vo lávací cena – v ýše náj m u

Palachova 341 8/ 5 1 +2/ 50, 88 m 2 I . 928 , - Kč

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

B řezenecká 4 4 57/11 1 +1 / 36 , 35 m 2 I . 594, - Kč

N ab íd ky budou p ř i j í mány nej pozděj i  do 2 1 . 09 . 2 0 0 6 , 1 2 .0 0 h od i n ,  pozděj š í nab íd ky nebudou akceptovány. Výběr z nab í -
dek bude proveden v ýběrovou kom is í ,  stanovenou Radou města Chom utov.

B l ižš í i nformace podaj í  pracovn ice Od boru s práv y majetku města M M C hom utova , Zborovs ká 46 02, I I .  poschod í ,  č .  dv. 233 , 
te lefon 474 637 262 ; 474 637 263 .

Poskytování bytů dle varianty  C
D ne 12 . 10. 2006 v 15.00 hod i n se koná v zasedací m ístnosti č. 18 v přízem í budovy Mag istrátu 
města Chomutova , Zborovská 4602 veřej né výběrové řízen í bytů na opravu na vlastn í ná klady.

BYTY NA SVÉ POMOC  - oprava bytu na vlast ní 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 čp. + č. by tu Vel i kost Vy vo lávací cena N áklady na opravu
Beethovenova 389 0/ 6 1 + 2  12 .042,- Kč 230.0 0 0,- Kč

Beethovenova 3892/1 1 +1    7. 272, - Kč 120. 50 0, - Kč

Dostojevs kého 3926/ 2 1 + 2  12 .0 9 6 , - Kč 311 .0 0 0, - Kč

Dostojevs kého 3926/ 3 1 + 2  12 . 288 , - Kč 311 .0 0 0, - Kč

Palackého 3952/ 6 1 + 3  17. 2 17, - Kč 179.0 0 0, - Kč
28 . ř í j na 3651/ 2 1 + 2  14 .424, - Kč 242.70 0, - Kč

D o m ovn í s p ráva Q AR K - u l . Kost n i c ká

Seifertova 41 6 0/48 0 +1      4 . 230, - Kč 14 3 . 50 0, - Kč
J i rás kova 414 3/ 53 0 +1      4 . 29 0, - Kč 1 01 . 50 0, - Kč
B latens ká 39 92/1 1 +1      7. 950, - Kč 149.0 0 0, - Kč

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

D ří novs ká 4 595/1 0 1 + 2  1 5 .1 80, - Kč 11 9.40 0, - Kč
Kamen ná 5123/ 5 1 +1  1 5 .0 0 0, - Kč   74 .70 0, - Kč

Kamen ná 51 01 /1 9 1 +1  14 . 9 0 0, - Kč   61 . 50 0, - Kč

Kamen ná 51 01 / 6 1 + 2  14 . 520, - Kč 11 5 .40 0, - Kč

H o leš ická 4740/ 20 1 + 2  1 5 .69 0, - Kč 1 07.1 0 0, - Kč
H utn ická 529 0/13 1 + 3  1 6 . 56 0, - Kč 14 5 . 20 0, - Kč

Pro h l í d ky n a b í ze nýc h by t ů u m ož n í uved e n é d o m ovn í s p ráv y.

Reg istrace zájemců  o by t na svépomoc se koná d ne 12 . 1 0 . 20 0 6 v době od  13 .0 0 hod . do 1 5 .0 0 hod . v kancelář i  OS M M , 
2 . patro, č .  dv. 233

Zájemci o získání bytu formou veřejného výběrového řízení jsou povinni , vedle povinností uvedených v čl . 6 „ Pravidel pro 
přidělování bytu v majetku města Chomutova“, při registraci předložit platný občanský průkaz a potvrzení peněžní ho 
ústavu o zaplacení dražební j istoty ve výši 10 % vyvolávací ceny bytu .

Číslo účtu -  6015 - 626441/0100 ( uvedení pomlčky N UTN É ) , variabi lní symbol – 22221210, specifický symbol – rodné číslo

Zdravotní pojišťovna hledá pracovnici na dohodu. 
Pracovní doba 2x týdně od 14.00–16.30 hod. 
Vhodné pro ženu na MD nebo důchodkyni. 

Tel.: 312 258 234, 606 609 140
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Ideální od v pro 
návšt vu banky. 
Pohodln  z Vašeho domova s naším 
online-bankingem:

www.spk-mittleres-erzgebirge.de

  Sparkasse 
       Mittleres Erzgebirge 

Na našich stránkách jsme pro Vás p ipravili informace v eském jazyce. 

Jsme rádi, že Vám m žeme nabídnout naše služby. Nabízíme Vám b žné ú ty, online-banking a r zné pen žní vklady. Využijte výhod, které jsou pro naše n mecké
klienty již samoz ejmostí. Spole ná Evropa již není jen vize budoucnosti, nýbrž realita.  Srde n  Vás u nás vítáme! 

Vaše otázky v eském jazyce nám prosím zašlete na následující e-mailovou adresu: cz_info@spk-mittleres-erzgebirge.de.

Poté, co budou p eloženy, se s Vámi obratem spojíme. 

Na telefonické dotazy v eském jazyce bohužel odpovídat nem žeme. Existuje však možnost, aby Vám naše tlumo nice zavolala zpátky. Pokud byste si to p áli, sd lte
nám, prosím, Vaše telefonní íslo, na kterém Vás m žeme kontaktovat. 

Samoz ejm , že Vám rádi zprost edkujeme v n které z našich pobo ek osobní pohovor s jedním z našich pracovník  za p ítomnosti tlumo nice. 

NUTREND
nejlepší výběr a ceny

BRAVASPORT NÁM. 1. MÁJE 4, CV
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Šestimetrová skluzavka zvaná Kobra je od nynějška k dispozici malým návštěv-
níkům Městských lázní v Chomutově, jejichž vedení o záměru pořídit tuto atrak-
ci informovalo v červencových Chomutovských novinách. Na snímku skluzavku 
u dětského bazénu instalují pracovníci odborné firmy.                               (foto: sk)  

Kuželna ve Sportovním domě 
TJ VTŽ prošla o prázdninách 
zásadní proměnou. Od základu 
zmodernizovány byly nejen drá-
hy, které nyní díky nejvyššímu 
možnému atestu splňují podmínky 
pro uznávání rekordů, ale i záze-
mí. Slavnostní otevření kuželny 
provedl spolu s významnými 
hosty předseda TJ VTŽ Chomutov 
Jindřich Stádník, který je současně 
předsedou Komise pro podporu 
občanských aktivit při Radě měs-
ta Chomutova, předsedou Komise 
pro sport a tělovýchovu při Radě 
Ústeckého kraje a členem prezídia 
Asociace tělovýchovných jednot a 
sportovních klubů ČR.

Proč se jednota do modernizace ku-Proč se jednota do modernizace ku-
želny pustila?želny pustila?

„V uplynulých desetiletích se do 
kuželny sice také investovalo, ale 
vždy to bylo víceméně záplatování. 
Kompletní rekonstrukce je vlastně i 
dárkem našim kuželkářům k šedesá-
tému výročí založení oddílu.“

Jak náročná byla modernizace fi-Jak náročná byla modernizace fi-
nančně a z jakých zdrojů pocházejí nančně a z jakých zdrojů pocházejí 
potřebné finance?potřebné finance?

„Celkové náklady byly zhruba 
jeden milion sto tisíc korun. Osm 

set tisíc jsme dostali prostřed-
nictvím Asociace tělovýchovných 
jednot a sportovních klubů ČR 
jako dotaci od ministerstva škol-
ství a tělovýchovy, sto padesáti 
tisíci nám pomohly Severočeské 
doly, zbytek jsme uhradili z vlast-
ních zdrojů jednoty. Je současně 
potřeba říct, že velmi významný 
objem práce vykonali sami kužel-
káři. Však také při rozhodování o 
tom, zda dotaci vzít, jsem vychá-
zel z vědomí, že zrovna oni ruku 
k dílu přiloží.“

Co si od nové podoby kuželny sli-Co si od nové podoby kuželny sli-
bujete?bujete?

„Určitě to pomůže rozvoji kužel-
kářského sportu, zejména v oblasti 
práce s mládeží. Děti, které zde 
trénují, i ty, které by k nám chtěly 
přijít na nábor, zde najdou příjemné 
prostředí a dobré odborné tréninko-
vé zázemí.“

Má možnost vyzkoušet si novou ku-Má možnost vyzkoušet si novou ku-
želnu také veřejnost? želnu také veřejnost? 

„Samozřejmě. Jsou stanovena jas-
ná pravidla pro pronájem kuželny 
a všichni zájemci jsou vítáni. Díky 
modernímu zázemí se tu navíc dají 
pořádat akce nejen ryze sportovní, 
ale i sportovně-společenské.“     (sk)

Kuželkáři TJ VTŽ Chomutov dostali dárek k šedesátinám

Při slavnostním znovuotevření promluvili (zleva) předseda Českomorav-
ského kuželkářského svazu Jiří Jančálek, prezident Asociace tělovýchov-
ných jednot a sportovních klubů Jaroslav Němec, předseda kuželkářského 
oddílu TJ VTŽ Arnošt Filo a předseda celé tělovýchovné jednoty Jindřich 
Stádník.                                                                                                      (foto: sk)

Část přípravy na nadcházející 
Mistrovství světa v basketbale žen 
v Brazílii absolvovaly české repre-
zentantky v Chomutově. Sehrály 
zde i tři zápasy s Kanadou, která 
se v Chomutově taktéž připravovala 
na šampionát, a třikrát jednoznačně 
vyhrály (86:56, 64:46, 86:51). Že by 
snad Kanaďanky výkonnost českého 
výběru dostatečně neprověřily, to 
trenér Jan Bobrovský odmítá: „Po-
každé se snažíme hrát naplno, proto 
ten rozdíl ve skóre. Kanaďanky byly 
na danou fázi přípravy optimálním 
soupeřem. Ale se zbývajícími dvěma 
celky v přípravě, Austrálií a Ruskem, 
to budeme mít těžší.“ 

Kompletní český výběr v městské 
hale trénoval dvakrát denně, pokud 
hrál zápas, tak jednou. „Program 
jsme měli nabitý basketbalem, proto 
jsme toho z Chomutova moc nevidě-
li. Ale mám informace, že třeba ná-
městí nebo Kamencové jezero stojí 
za návštěvu,“ pochválil hostitelské 
město Jan Bobrovský. Trenér repre-
zentace a jeho asistent Lubor Blažek 
měli k dispozici kompletní patnáctku 
nominovaných hráček, podle výkonů 
v přípravě dvě z nich ze seznamu pro 
Brazílii vypadnou. A s jakými ambi-
cemi česká ženská reprezentace za 

oceán poletí? „Úspěchem by byl po-
stup ze čtvrtfinále. Ale už postup ze 
skupiny bude těžký. Francie a Kuba 
jsou velmi silné celky a Tchaj-wan 

produkuje typický asijský styl hry, 
který nám moc nesedí,“ okomentoval 
Jan Bobrovský soupeře ze základní 
skupiny MS.                                         (sk)

Přes každodenní dril se našly i chvíle na legraci, zleva Eva Vítečková, trenér 
Lubor Blažek a Michaela Uhrová.                                                                  (foto: sk)

Basketbalistky se na MS připravovaly v Chomutově

Juniorská reprezentace dráhového 
golfu byla na světovém šampionátu 
v Odense úspěšná. Z Dánska přivezla 
čtyři medaile, juniorky i junioři po 
jednom stříbru a bronzu.

Z medailového úspěchu chlapců 
padá odlesk i na chomutovský golf. 
Karel Molnár mladší, který na svém 
posledním mistrovství v této věkové 
kategorii získal stříbro, pochází z Cho-
mutova, za který také až do roku 2004 
startoval. Chomutovskou příslušnost 
mají i trenéři Josef Mandák a Milan 
Lipmann, sami bývalí reprezentanti. 
Zatímco pro prvního to byla trenérská 

premiéra u juniorské reprezentace, 
druhý vede český výběr už od roku 
1999. „Odlétalo se s většími ambice-
mi, mysleli jsme i na zlato. Z tohoto 
pohledu je bronz určitým zklamáním, 
ale pořád je to medaile z mistrovství 
světa,“ poznamenal M. Lipmann. K vý-
konu svého nejúspěšnějšího svěřence 
dodal: „Karel skončil stříbrný jen jeden 
úder za zlatem. Mohl vyhrát, ale udělal 
na své poměry dost chyb.“ Při svém 
mládí je Karel Molnár ml. v současnosti 
nejlepším českým minigolfistou a jeho 
výsledky mu zajistily od nového roku 
angažmá v bundesligové Bochumi. (sk)

Odlesk padá i na chomutovský golf

Loňská obnovená premiéra do-
padla úspěšně, a tak Správa spor-
tovních zařízení Chomutov rozjíždí 
i v tomto školním roce projekt 
nazvaný Sportovní informace. Jde 
o soubor měsíčních cyklů, během 
kterých se přihlášené děti z prvních 
až třetích tříd ZŠ hlouběji seznámí s 
deseti sporty, konkrétně se sportov-
ní gymnastikou, basketbalem, há-
zenou, florbalem, kopanou, lehkou 
atletikou, bruslením, lyžováním, 
plaváním a cyklistikou. „Smyslem 
projektu je umožnit dětem, aby si 
všechny sporty vyzkoušely, rozvi-
nuly při nich své vlohy a teprve pak 
si jeden vybraly. Orientace na jedi-
ný sport už v útlém věku není podle 
nás vhodná,“ soudí pracovnice SSZ 
Hana Kejaková.

Výuka bude probíhat po celý 
školní rok, obvykle dvakrát týdně 
od 16.00 do 17.30 hodin. Výjimkou 
bude například lyžování, které se 
bude odehrávat o víkendech. Pro 
každý sport mají organizátoři za-
jištěné nejméně dva specializované 
trenéry, z nichž někteří jsou v cho-
mutovském sportovním prostředí 
známými osobnostmi. Například 
basketbalové lekce povede Milan 
Doksanský, atletické Jana Hyjánko-
vá, bruslařské Eva Budínská a gym-
nastické Mirka Kubicová. 

Zápis zájemců probíhá v Městské 
sportovní hale v Chomutově ještě 
dnes a zítra (6. a 7. září), po oba dny 
od 16.00 do 18.00 hodin. Bližší infor-
mace lze získat na telefonních číslech 
474 651 079 nebo 736 481 075.        (sk) 

Projekt Sportovní informace nabízí
dětem seznámení s deseti sporty

Softbalisté SC 80 Chomutov zkom-
pletovali sbírku medailí z Poháru 
mistrů evropských zemí. Z bronzu, 
který poslední srpnový týden získali 
v areálu pražského klubu Krč Altron, 
ovšem velkou radost nemají. Při před-
chozích sedmi účastech totiž obsadili 
vždy první nebo druhou příčku.

Přitom vše se vyvíjelo neobyčejně 
příznivě. V základní části chomutovští 
Beavers s přehledem porazili všech-
ny své soupeře včetně spolufavoritů 
- dánského Stenlose Bulls (1:0), Krče 
Altronu (7:1) a nizozemského Screen-
house Storks (4:0). Tento zápas, ve 
kterém se střetl vítěz a stříbrný tým z 
loňského ročníku PMEZ, dokonce v pří-
mém přenosu vysílala Česká televize. 
Chomutov vyhrál všech sedm zápasů 
základní části a  sportovní komentáře 
se předháněly v superlativech. 

V play off se ovšem karta obrátila. 
Proti Storks se Beavers rozhodli šetřit 
klíčového nadhazovače Lubomíra 
Vrbenského a prohráli 0:8. „Dalo se 
očekávat, že ‚Štorkové‘ se dostanou do 
finále a to by na ně Luboš házel potřetí 
během několika dní. Proto jsme se roz-
hodli zariskovat a neodkrývat karty. 
Zatím nám to v PMEZ vždycky vyšlo, 
ale tentokrát ne,“ vysvětlil hrající tre-
nér Jan Přibyl. Jak dodal, mužstvo bylo 
po porážce v klidu, postup do finále 
si mohlo zajistit ještě v „opravném“ 
zápase proti Stenlose Bulls. Ale ani toto 
utkání se chomutovským softbalistům 
nepovedlo. Přes výborný výkon Vrben-
ského na nadhozu se soupeř v první 
směně dostal do dvoubodového vedení 
a Chomutov už jen snížil na 1:2. „Nedo-
kázali jsme se prosadit v útočné fázi. To 
štěstíčko, které jsme v minulosti měli 
my, si tentokrát vybral soupeř,“ uvedl 
trenér. „V základní části jsme hráli v 
pohodě, ale play off je vždycky jiné. 

Rozhodně jsme nepodléhali dojmu, 
že to máme jisté, ale na druhou stranu 
už jsme v softbalu dosáhli všeho, čeho 
jsme dosáhnout mohli, a to už se v 
přípravě těžko hledá motivace,“ hledal 
příčiny dobrého, ale zároveň nejhorší-
ho umístění Chomutova v PMEZ trenér, 
který za individuální výkony pochválil 
Jakuba Vrbu a „Čabána“ Rolla.

Přestože skončili třetí, dostali cho-
mutovští softbalisté stříbrné medaile. 
„Končilo se kvůli dešti pozdě, takže 
závěrečný ceremoniál probíhal už za 
soumraku. A tak se stalo, že nám na 
krk omylem pověsili stříbrné medaile. 
Pak jsme si je s Dány vyměnili,“ pro-
zradil úsměvné faux pas funkcionářů 
Jan Přibyl.                                                 (sk) 

Softbalisté obsadili v PMEZ třetí místo, ale při ceremoniálu za něj dostali stříbrné medaile

Spanilá jízda Beavers skončila zklamáním

Osm závodníků Slávie Chomutov se 
zúčastnilo MČR v dálkovém plavání, 
které se za chladného počasí konalo 
na Lipně. V konkurenci 90 plavců z 12 
českých oddílů získali zástupci Slávie 
tři medaile. Alexandr Lajtner zvítězil v 
závodě na 3 km, Ondřej Trousil skončil 
na stejné trati třetí. Michaela Gärtnero-
vá obsadila 2. místo na 5 km a 3. místo 
na 10 km.                                                         (sk)

Mladý Jakub Vrba patřil na PMEZ k nejlepším hráčům Beavers.      (foto: zvr)


