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Na vedení města se bude v nad-
cházejícím volebním období podílet 
koalice ODS, ČSSD a Strany zelených. 
Rozhodlo o tom úvodní jednání za-
stupitelstva, které proběhlo minulé 
pondělí a mělo na programu mimo 
jiné volbu primátora, jeho náměstků 
a členů rady města. Koalice bude mít 
jasnou převahu nad opozicí, jejíž 
role připadla KSČM, která disponuje 
šesti mandáty. ODS jich má 14, ČSSD 
11 a SZ 4.

Vlastní volbě uvolněných zastupi-
telů předcházelo stanovení počtu ná-

městků primátora a členů rady města, 
poté se rozhodovalo o způsobu volby. 
Zastupitelé rozhodli o tom, že náměst-
kové budou jako dosud dva, že rada 
zůstane jedenáctičlenná a že vlastní 
volba proběhne veřejně. Protinávrh 
zastupitelského klubu KSČM na tajnou 
volbu byl zamítnut počtem 24 hlasů, 
dva zastupitelé se tohoto hlasování 
zdrželi a 9 jich bylo pro volbu tajnou. 
Primátorem města Chomutova byla 
29 hlasy zvolena Ivana Řápková (ODS), 
kterou nominovali zastupitelské kluby 
ODS, ČSSD i SZ (šest zastupitelů KSČM 
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se zdrželo). Prvním náměstkem byl 
stejným počtem hlasů zvolen Jan 
Řehák (ODS), druhým náměstkem 
Jana Vaňhová (ČSSD), rovněž s 29 
hlasy. Poté se rozhodovalo o členech 
rady. Na základě předchozích dohod 
tyto posty obsadily ODS šesti křesly 
(kromě uvolněných zastupitelů Pavel 
Karel Markvart, Jindřich Stádník, 
Vladimír Janda a Kamila Nováková), 
ČSSD třemi (kromě náměstkyně pri-
mátorky Petr Husák a Jan Mareš) a SZ 
dvěma (Jiří Roth a Michal Kasl).

Na programu bylo i rozdělení 
kompetencí mezi uvolněné zastu-
pitele, které zastupitelstvo schvá-
lilo rovněž 29 hlasy. Na základě 
smlouvy o koaliční spolupráci tak 
primátor  odpovídá za plnění úkolů 
odboru ekonomiky a odboru rozvo-
je a investic města, metodicky řídí 
a dohlíží na činnost Podkrušnohor-
ského zooparku, Správy  kulturních 
zařízení a Střediska kulturních 
a knihovnických služeb. První ná-
městek primátora ho zastupuje v do-
bě jeho nepřítomnosti nebo v době, 
kdy primátor nevykonává funkci. 
Pod jeho pravomoc spadají odbor 
školství, odbor správy majetku měs-
ta a odbor informatiky. Metodicky 
řídí a dohlíží na činnost společností 
Teplo Chomutov, Dopravní podnik 
měst Chomutova a Jirkova, Správa 
sportovních zařízení a Městské lesy. 
Rovněž je pověřen vedením městské 
policie. Do gesce druhého náměstka 
primátora spadá odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví a doplňková čin-
nost, z organizací města pak Městský 
ústav sociálních služeb a Technické 
služby města Chomutova.            (lm)
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Primátorkou zůstává Ivana Řápková, jejími náměstky znovu Jan Řehák a nově Jana Vaňhová

Zastupitelstvo zvolilo nové vedení města

Tiché písně 
Jiřího Bulise

pořad k nedožitým šedesátinám cho-
mutovského rodáka, významného 
autora divadelní a filmové hudby.

Kulisárna 26. listopadu 2006 v 17.00 hod. 

Minulý týden se od pondělí do 
středy konala v chomutovské spor-
tovní hale prezentační výstava 
Vzdělávání 2007. Již pátým rokem 
ji v Chomutově pořádá Okresní hos-
podářská komora spolu s Hospodář-
skou a sociální radou Chomutovska, 
Úřadem práce v Chomutově a škol-
skými zařízeními. 

Jak prozradila ředitelka OHK 
Eva Lhotská, letos se žáci základ-
ních škol z Chomutovska mohli 
seznámit s nabídkou dvaceti pěti 
vystavovatelů. Na ploše obou sálů 
sportovní haly mohly děti vidět 
stánky středních škol a učilišť ne-
jen z Chomutovska, ale třeba i z Lit-
vínova, Mostu, Litoměřic a dokonce 
i ze Žlutic na Karlovarsku. Během 
tří dnů navštívilo výstavu asi tři ti-
síce žáků základních škol se svými 
učiteli a rodiči. „Letos jsme pro ná-
vštěvníky výstavy připravili novin-
ku v podobě vědomostní soutěže. 
Otázky do soutěže připravili sami 
vystavovatelé a týkaly se středních 
škol. Vítězem se po těžkém boji 
stal soutěžící z kadaňské školy Na 
Podlesí, který pro svou školu zís-
kal nový notebook,“ řekla nám Eva 
Lhotská. 

Mezi návštěvníky výstavy jsme 
potkali i žáky deváté třídy ze zá-
kladní školy na Březenecké. Eva Šil-
hová s Lukášem Pazderou se shodli, 
že tu svou školu už měli vlastně 
vybranou předem, ale přesto chtěli 
mluvit i s vyučujícími, aby zjistili 

o budoucím studiu podrobnosti. 
Eva prozradila, že právě setkání se 
zástupci školy ji utvrdilo v jejím vý-
běru. Matěj Pihel ze stejné školy si 
zase pochvaloval, že na výstavě se 
o školách dozvěděl mnohem víc než 
jen z letáků. Všichni tři byli zjevně 
spokojeni, stejně jako vystavovatelé. 
Brigita Hartmanová z Integrované 
střední školy v Údlicích byla se zá-
jmem deváťáků také spokojena: „Na 
této výstavě se s našimi obory kaž-

dý rok seznámí hodně dětí. Kromě 
toho ale organizujeme také projek-
tové dny, kdy dětem ze základních 
škol představujeme naše gastroo-
bory v rámci výuky stolování nebo 
obor pečovatelka v rámci výuky 
první pomoci. Organizujeme také 
dny otevřených dveří. Udělali jsem 
zkušenost, že nejlepší reklamou je 
pro školu práce našich studentů 
a když s nimi mohou uchazeči 
o studium mluvit.“                    (pama)

Střední školy vystavovaly ve sportovní hale

Projekt na rozvoj sportu
V rámci mezinárodního projektu, 

který je financován z programu IN-
TERREG III A, byl ve spolupráci s ně-
meckým partnerem, městem Anna-
berg-Buchholz, zpracován dokument 
mapující většinu sportovních ploch 
v Chomutově, ať už v majetku města  
nebo jiných subjektů.

Materiál, který vznikl, je nejen 
zmapováním současného stavu, ale 
zároveň může sloužit jako katalog 
služeb nabízených v Chomutově v ob-
lasti sportu. U každého sportoviště je 
totiž uvedeno jeho vyobrazení, struč-
ný popis a kontakt. Dokument bude 
v rámci projektu přeložen do němčiny 
a rovněž umístěn na internetové strán-
ky obou partnerských měst.

Jak uvedla projektová manažerka 
města Alexandra Zdeňková, půjde 
o materiál živý, který se bude neustále 
aktualizovat a doplňovat o další, pří-
padně nová sportoviště. 

                            (Pokračování na str. 2)

Radnice přichystala pro tento rok 
další zatraktivnění vánočních trhů na 
náměstí 1. máje. V rámci této oblíbené 
akce zde bude po tři týdny v provozu 
mobilní umělé kluziště. Lidé budou moci 
nejen vybírat dárky pro své nejbližší, ale 
zároveň nechat své děti využít unikátní 
možnost zabruslit si přímo na náměstí. 
Plocha o rozměrech přibližně 20 krát 
10 metrů bude umístěna v horní části 
náměstí, v prostoru mezi sloupem Nej-
světější Trojice a expoziturou Českoslo-
venské obchodní banky.

„Přemýšleli jsme, ćo nového a zají-
mavého na Vánoce lidem nabídnout 
a jak je přilákat na náměstí. Inspirovali 
jsme se v partnerském městě Anna-
berg-Buchholz, kde tuto plochu měli 
instalovanou po celý leden, a velký zá-
jem veřejnosti nás přesvědčil, že stojí 
za to nabídnout tuto možnost i našim 
občanům. Věříme, že se bude líbit i jim,“ 
vyjádřila se k chystané novince primá-
torka Chomutova Ivana Řápková. 

Na přípravě tohoto předvánočního 
projektu, spolufinancovaného z fondů 
Evropské unie, se podílí také  Správa 
sportovních zařízení. Jak prozradila 
jeho ředitelka Jitka Fischerová, plo-
cha je ze speciálního plastu, vyvinu-
tého podle nejnovějších technologií 
a chráněného ochrannou známkou. 
SuperIce. Jeho vlastnosti dovolují 

První, kdo staronové primátorce k jejímu znovuuvedení do funkce pogratu-
loval, byl zastupitel Jiří Roth, který jí rovněž hned po zvolení předal primá-
torský řetěz.                                                                                                        (foto: sk)

Pravidelné setkávání občanů 
s vedením města a zástupci jeho or-
ganizací, na nichž má každý občan 
možnost podělit se s představiteli 
Chomutova o své problémy, případ-
ně přijít s jakýmkoli podnětem, se 
staly pravidelnou součástí pracovní 
agendy kanceláře primátorky. Tyto 
akce, pro něž se vžil název brífinky, 
se konaly od roku 2003 s malými 
výjimkami vždy ve stejném termínu, 
poslední čtvrtek v měsíci. V posled-
ním období byly kvůli komunálním 
volbám brífinky přerušeny, jak ale 
zdůrazňuje primátorka Ivana Řáp-
ková, jen na čas. 

„Vedení města se v důsledku voleb 
poněkud pozměnilo, potřebujeme 
trochu času, než se všechno usadí, 
než se pozměněný tým patřičně sla-
dí,“ uvedla primátorka. „Rozhodně 
ale nehodlám tuto formu komuni-
kace s občany opustit. Setkání s ob-
čany proto chci od začátku příštího 
roku obnovit.“                                 (lm)

nainstalovat plochu za jakýchkoli 
klimatických podmínek.  

Provoz na umělé ledové ploše bude 
zahájen v pondělí 11. prosince, v den 
zahájení vánočních trhů, a potrvá do 
30. prosince. Až do vánočních svátků 
na něm bude připraven každý den 
hodinový program, například exhibiční 
utkání chomutovského hokejového po-
těru s vrstevníky Annabergu-Buchholze, 
Kadaně a Klášterce nad Ohří, vystoupení 
chomutovských tanečních škol Stardan-
ce a Beethoven D. C., exhibice krasobrus-
lařských nadějí, autogramiády hokejistů 
KLH Chomutov a závěrečná diskotéka 
na ledě. Kromě doby vyhrazené tomuto 
programu bude plocha přístupná zdar-
ma veřejnosti. Firma, která plochu 
provozuje, bude mít k dispozici rovněž 
brusle k zapůjčení.                                     (lm)

Vánoční trhy obohatí nová atrakce, 
umělá ledová plocha na náměstí 

Setkání s občany obnoví
primátorka od ledna

Čekáme na vás Čekáme na vás 
na magistrátu v pondělí na magistrátu v pondělí 

a ve středu až do 18 hodin!a ve středu až do 18 hodin!
PondělíPondělí..............................  8 – 18 hodin8 – 18 hodin 
ÚterýÚterý..................................  8 – 15 hodin8 – 15 hodin
StředaStředa................................  8 – 18 hodin8 – 18 hodin
ČtvrtekČtvrtek..............................  8 – 15 hodin8 – 15 hodin

Vážení spoluobčané, minulý tý-
den 9. listopadu jsme si připomněli 
výročí takzvané křišťálové noci, kdy 
nacisté útokem na židovské synago-
gy zahájili otevřenou likvidaci Židů. 
Tehdy shořela i chomutovská syna-
goga a zanedlouho poté bylo židov-
ské obyvatelstvo nejen z Chomutova 
odsunuto do Terezína a odtud pak 
do vyhlazovacích táborů, odkud se 
poštěstilo jen málokomu se vrátit. 
Cílem nacistů bylo, aby část našich 
tehdejších spoluobčanů zmizela ne-
jen z ulic měst, ale aby také nadob-
ro zmizela z našich myslí a srdcí. 
I proto jsme rádi poskytli prostory 
Rytířského sálu starobylé chomu-
tovské radnice, aby zde mohla být 
otevřena výstava Zmizelí sousedé, 
kterou připravilo Židovské muzeum 
v Praze. Vznikla z popudu studentů 
chomutovského gymnázia a podílelo 
se na ní i Oblastní muzeum v Chomu-
tově. Tato výstava představuje úsilí 
dnešních středoškoláků z celé České 
republiky připomenout tváře, slova 
a osudy těch, kteří v době holocaustu 
zmizeli z našeho sousedství. Přijďte 
se podívat, určitě i vás tato silná 
výstava zaujme. Pár dní po zahájení 
této výstavy jsme si mohli připome-
nout Den veteránů, který je vzpo-
mínkou na vojáky padlé v různých 
válkách a konfliktech. Díky těmto 
oběma příležitostem jsem si znovu 
silněji uvědomila, jak cenný je mír, 
ve kterém nám je dnes dopřáno žít. 
Kéž to platí i pro životy našich dětí 
a vnuků!              Vaše Ivana Řápková
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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)
„Chceme, aby nabídka sportov-

ních možností byla co nejširší, proto 
je analýza otevřena všem, tedy ne-
jen organizacím  města,“ zdůraznila 
A. Zdeňková a dodala, že tato infor-
mace by měla být zároveň výzvou 
pro všechny, kteří provozují nějaká 
sportoviště, aby se do „městského 
sportovního katalogu“ zařadili.

Analýza by měla přispět také ke 
zlepšení technického stavu spor-
tovišť. Pro město bude sloužit jako 
podklad pro záměr jejich moderniza-
ce za finančního přispění EU. Pokud 
půjde vše podle předpokladů, mezi 
prvními by se rekonstrukce mohl 
dočkat letní stadion.                       (lm)

Projekt na rozvoj sportu

Na místě panelového domu čís-
lo popisné 5379 stávala rozlehlá 
budova mlýna. Po roce 1945 byl 
objekt nazýván Červený mlýn. 
Původní název býval ale Kuttel-
hof nebo Kuttelmühl. První mlýn 
v této části Špitálního neboli 
Pražského předměstí vznikl již 
ve středověku. Z jezuitského are-
álu vycházel hlavní mlýnský ná-
hon, který prošel pod Riegrovou 
ulicí do dvora mlýna a za ním 
u jezu ústil do Chomutovky. Za 
jezem náhon přecházel na pravý 
břeh Chomutovky. Poslední zbyt-
ky náhonu zmizely při opravách 
nábřežních zdí. Na chomutov-
ském náhonu byly postaveny 
nejen mlýny, ale i hamry, drtír-
ny, pily, rourárny (vrtání vodo-
vodních rour do kmenů stromů), 
lisovny oleje. Dvorní prostory za 
objekty v Hálkově ulici jsou dnes 
zaplněny změtí skladových hal, 
kůlen a garáží. Než zde vznikla 
tato provizorní zástavba, býval 
tu velký dvůr starého městské-
ho špitálu za kostelem svatého 
Ducha a dvůr areálu mlýna. Do 
šedesátých let 20. století byla 
zbořena stavba špitálu, jehož 

počátky sahaly do 14. století 
a jeho zbořená podoba pamato-
vala dobu baroka. Zkáze propadl 

i Červený mlýn, jehož monumen-
tální klasicistní podoba je ještě 
zachycena na fotografii z roku 

Chomutov včera a dnes: Červený mlýn v Riegrově ulici, Gerstnerovo nábřeží

Poslední, třetí setkání pracovníků 
a představitelů magistrátu s občany 
na téma rekonstrukce území kolem 
nákupního střediska Jitřenka v Hor-
ní Vsi proběhlo v říjnu, na řadě je 
nyní realizace této investiční akce. 
Město při svých záměrech úprav 
různých obytných částí vždy myslí 
na ty, kterých se týkají, obyvatele 
dotyčných lokalit. Proto samotným 
pracím vždy předchází setkání 
s nimi. Stejně tomu bylo i v tomto 
případě. Každý, kdo se chce k pro-
blematice vyjádřit, případně dopl-
nit své připomínky, tuto možnost 
má, ale účast lidí není taková, jak 
by si na městě představovali. „Na 
toto setkání přišlo do školy v ulici 
Akademika Heyrovského asi deset 
občanů,“ konkretizovala ohlas ve-
řejnosti Lenka Petříková z odboru 
rozvoje a investic města. „Mezi 
nimi byly k našemu překvapení 
i dvě žákyně školy. Ty přišly s kon-
krétním návrhem, že by lavičky 
a odpadové nádoby rozmístěné 
mezi školou a nákupním středis-
kem, na hřištích a případně i jinde 
měly být barevnější. Tento záměr je 
nyní ve stadiu jednání.“

O tom, že dialog města s občany 
je oboustranně přínosný, svědčí 
i příklad spolupráce radnice se spo-
lečenství vlastníků jednotek domu 
4160, který je v bezprostředním 
sousedství nákupního centra i školy. 
„Upravují si okolí svého domu, a tak 
jsme naše stavební úpravy vzájem-
ně zkoordinovali, projektanti obou 

stran v tomto směru spolupracují,“ 
uvedla L. Petříková.

Investiční akce s přibližným roz-
počtem 14 milionů korun je plně 
hrazena z městského rozpočtu a je 
rozdělena na tři etapy. První obnáší 
rekonstrukci chodníku v ulici Aka-
demika Heyrovského, druhá  úpravy 
v Seifertově ulici a třetí samotný pro-
stor mezi Jitřenkou a školou. První dvě 

etapy měly být hotovy do konce roku, 
poslední v roce 2007. „Bohužel se vy-
skytly komplikace při zapracovávání 
úprav do projektové dokumentace, 
takže i když s pracemi začneme ještě 
letos, nebudeme zřejmě moci  skončit 
podle našich předpokladů. Věřím ale, 
že v příštím roce skluz doženeme 
a vše bude hotovo podle harmonogra-
mu,“ dodala závěrem Petříková.   (lm)

Debaty o budoucnosti okolí Jitřenky skončily,
rekonstrukce bude zahájena ještě letosPři zastupitelstvu města pracují 

jako iniciativní a kontrolní orgány 
výbory. Jsou tři, každému předsedá 
člen zastupitelstva,  ostatními členy 
jsou občané Chomutova. Na usta-
novujícím jednání chomutovského 
zastupitelstva byli předsedou fi-
nančního výboru opět zvolen Pavel 
Nuslauer, v čele kontrolního výboru 
vystřídal Ladislav Drlý Stanislava 
Pilaře a výboru pro národnostní 
menšiny bude předsedat Džamila 
Stehlíková místo Rudolfa Kozáka.

Při radě města pracují jako inici-
ativní a kontrolní orgány komise. 
Komisí je pět a předsedá jim člen 
rady, ostatními členy jsou občané 
města. Radní na svém prvním jed-
nání jmenovali  předsedy těchto 
orgánů. Do čela komise na podporu 
občanských aktivit byl jmenován 
Jindřich Stádník, předsedou komise 
pro výchovu a vzdělávání pak Pavel 
Karel Markvart a předsedou komise 
životního prostředí Jiří Roth. Tak 
tomu bylo i v minulém volebním 
období. Novými předsedy byly jme-
nování Petr Husák, který vystřídal 
v čele bytové komise Irenu Wacht-
feidlovou, a Marie Štáfková, která je 
předsedkyní likvidační komise po 
Miloši Zelenkovi.

Členem komisí a výborů se může 
stát kterýkoli bezúhonný plnoletý 
občan Chomutova. Zájemce z je-
jich řad o tuto práci vedení města 
tímto vyzývá k účasti v uvedených 
orgánech. Kontakty a informace: 
bytová komise – Jaroslava Pučálko-
vá (474 639 263), likvidační komise 
Věra Kurialová (474 637 446), komi-
se pro podporu občanských aktivit 
– Silvie Škubová (474 650 259/101), 
komise pro výchovu a vzdělávání – 
Zuzana Horáková (44 650 840/109), 
komise životního prostředí – Ilona 
Spoustová (474 637 481), finanční 
výbor – Miroslav Král (474 637 456), 
kontrolní výbor – Jaroslava Suchán-
ková (474 637 426), výbor pro národ-
nostní menšiny – Alena Jelínková 
(474 637 221).                                   (lm)

Město zve občany k práci
ve výborech a komisích V rámci koaliční dohody povede 

město seskupení tří politických stran, 
ODS, ČSSD a SZ. Představitelé jejich 
zastupitelských klubů zodpověděli 
Chomutovským novinám dvě otázky.

1.1. Co čekáte od nadcházejícího voleb-Co čekáte od nadcházejícího voleb-
ního období?ního období?

2.2. Který z úkolů, které stojí před vámi, Který z úkolů, které stojí před vámi, 
považujete za prioritní?považujete za prioritní?

Ivana Řápková (ODS)Ivana Řápková (ODS)
1. Stojí přede námi 

řada úkolů, které 
vyústily z naší dosa-
vadní práce.

Máme připrave-
ny velké projekty, 
například rozšíření 
ČVUT nebo realizace 
Velkého integrova-
ného projektu, který 

městu přinese evropské dotace v řádu 
miliard korun. V letech 2007 – 2013 za-
číná období čerpání zdrojů z EU podle 
nových pravidel. Intenzivně se na ně 
připravujeme, a tak předpokládám, že 
naše město očekává v nejbližších le-
tech prudký hospodářský rozvoj, který 
bude mít pochopitelně dopad i na celý 
region. Čeká nás tedy spousta práce, 
chceme se například soustředit na 
revitalizaci všech sídlišť ve městě, tak 
aby se tu zásadním způsobem zlepšila 
kvalita života. Znamená to nejen nové 
fasády, ale také například výstavbu 
parkovacích domů.

2. Z minulého období jsou tu některé 
úkoly, které se nám nepodařilo zcela 
naplnit. Je to zejména problematika 
parkování, kterou je třeba řešit kom-
plexně. A jednoznačně se chceme za-
měřit na zvýšení bezpečnosti občanů. 

Jana Vaňhová (ČSSD)Jana Vaňhová (ČSSD)
1. V nadcháze-

jícím volebním 
období je sociální 
demokracie zastou-
pena 11 zvolenými  
zastupiteli, což je 
oproti minulému 
volebnímu období 
nárůst o osm man-
dátů. Očekávám, že 

se nám v tomto složení bude dobře 
spolupracovat. Chceme společně splnit 
závazky vůči občanům, které máme ve 
svém volebním programu. Avizovali 
jsme tým a mým úkolem bude tento 
tým  vést k dobré práci pro občany na-
šeho města. Všichni si uvědomujeme, 
že nesmíme zklamat důvěru občanů 
kteří nám dali svůj hlas, a proto jim bu-
deme všichni pomáhat v řešení jejich 
případných problémů.

2.  Mými prioritami, které vychází 
z našeho volebního programu, je kro-
mě jiného revitalizace bytového fondu. 
Chceme zvýšit podíl investic do byd-
lení, rozvoje cestovního ruchu, sportu 
a příměstských rekreačních zón. Bude-
me usilovat o zvýšení úrovně a vyba-
venosti sídlištních celků (zeleň, vodní 
prvky, dětská hřiště a odpočinková 
místa pro seniory). Dále bychom rádi 
prosadili bezplatnou přepravu v MHD 
pro držitele zlaté Janského plakety. 

Jiří Roth (SZ)Jiří Roth (SZ)
1. Očekávám, že 

bude pokračovat 
rozvoj města podle 
Strategického plánu 
rozvoje a že dojde 
k jednáním s Jir-
kovem, při nichž 
se připraví spojení 
obou měst.

2. Za prioritní 
považuji zdárné dokončení všech zača-
tých akcí (Bezručovo údolí, zimní sta-
dion, Žižkovo náměstí a další investiční 
akce) a v této souvislosti pokládám za 
podstatnou a nezbytnou i kvalitní te-
rénní úpravu po výstavbě, s důrazem 
na zabezpečení péče o zeleň.

Dvě otázky pro nové radní

Ustavující jednání zastupitelstva 
mělo na svém programu i první pra-
covní bod. Žádost města o dotaci na 
projekt Rekreační areál Pražské pole 
totiž musí být podána do poloviny 
listopadu, přičemž zastupitelé se 
znovu sejdou zřejmě až v prosinci. 
Proto se muselo rozhodnout, zda se 
žádost podá, bez prodlení.

Projekt je jedním ze dvou na ka-
tastrálním území města Chomutova, 
které jsou zaměřeny na zahlazování 
důlní činnosti v pánevní oblasti. Tím 

druhým je výstavba severního areá-
lu Podkrušnohorského zooparku.

Pražské pole se rozkládá nad bý-
valým hlubinným dolem Jan Žižka. 
V pokleslé části zalité vodou je na-
vrhována ornitologická rezervace, z 
jejího vyvýšeného okolí by měl být 
rekreační areál. Jednou z možností 
jeho využití je vybudování golfo-
vého hřiště s technickoprovozním 
zázemím, restaurací a šatnami. 
Jsou zde i další možnosti rekreace, 
ovšem s omezením kvůli blízkosti 

Na Pražském poli by mohlo vyrůst golfové hřiště
chráněného území. Na projektu pra-
cují na  odboru rozvoje a investic 
města. Jak jeho vedoucí Petr Chytra 
připomněl, bez nového využití této 
lokalitě hrozí, že bude znečišťována 
černými skládkami.

Dotace na projektovou dokumen-
taci tohoto záměru je stoprocentní, 
takže celou částku (3,5 milionu 
korun), pokud město ve své žádosti 
uspěje, poskytne ministerstvo finan-
cí.  Zastupitelstvo podání této žádos-
ti po krátké diskuzi přijalo.         (lm)

1962. Na jeho místě byl postaven 
panelový objekt, který sloužil 
zpočátku projekci Okresního 
stavebního podniku. Nyní se 
zdá, že se podaří i obnova tohoto 
území městské památkové zóny, 
které zůstávalo dlouho stranou 
obnovy a sousedí s rodným do-
mem Františka Josefa Gerstnera, 
jenž stál u zrodu technického 
vysokého školství i na počátku 
výstavby železnic. Ve studii je 
zatím plánováno Gerstnerovo 
nábřeží s parkem, penzionem 
pro důchodce a s novými byto-
vými domy s obchody v přízemí 
podél Hálkovy ulice. Pro park 
bude vyčištěno místo, kde v sou-
časnosti stojí nevzhledné boudy, 
haly i panelový objekt, na jehož 
místě vznikne vstup do parku na 
nábřeží s Gerstnerovou sochou 
v nástupním prostoru. Propojí se 
tak parkové úpravy podél Cho-
mutovky. Tak snad bude splacen 
jeden z dluhů chomutovských 
občanů, kteří po válce zbořili mo-
numentální památník tohoto nej-
významnějšího chomutovského 
rodáka, vybudovaný na dnešním 
náměstí T. G. Masaryka.           ( jp) 

Nad projektem rekonstrukce Jitřenky a okolí se sešli (zprava) pracovnice 
odboru rozvoje a investic města Lenka Petříková, městský architekt Jaroslav 
Pachner a vedoucí odboru Petr Chytra.                                                      (foto: lm)

Červený mlýn byl oproti pozdějšímu třípodlažnímu paneláku vysunut více 
do ulice, stával přímo u silnice, v místech, kde je dnes zastávka MHD. 

Pohled od SKKS, vlevo grafická studie budoucího Gerstnerova nábřeží, vpravo současný stav.
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Výtvarnice Miroslava BeranováVýtvarnice Miroslava Beranová, s jejíž tvorbou se příznivci výtvarného 
umění mohli seznámit naposledy v září v galerii Lurago, vystavuje své mal-
by tentokrát na Základní škole v ulici Akademika Heyrovského, kde působí 
jako učitelka, byť je momentálně na rodičovské dovolené. Výstava byla ver-
nisáží zahájena toto pondělí a potrvá do pátku 24. listopadu.                    (sk)

DIVADLODIVADLO
• 15. 11. O LÍNÉM ČIPEROVI15. 11. O LÍNÉM ČIPEROVI. Hraje divadélko KOS z Českých Budějovic. Městské 

divadlo od 9.30 hodin.
• 17. 11. HRA O MANŽELSTVÍ. 17. 11. HRA O MANŽELSTVÍ. Divadelní představení mimo předplatné. Kino Praha 

od 19.00 hodin.
• 26. 11. MALOVANÉ PÍSNIČKY26. 11. MALOVANÉ PÍSNIČKY. Nedělní pohádka pro děti a jejich rodiče. Kulturní 

dům na Zahradní od 15.00 hodin. 
• 28. 11. PAŘÍŽANKA28. 11. PAŘÍŽANKA. Divadelní představení v rámci abonentního předplatného. 

Městské divadlo od 19.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY
• 16. 11. KONCERT „KONZERV“16. 11. KONCERT „KONZERV“. Účinkují posluchači teplické konzervatoře. Literární 

kavárna od 19.00 hodin.
• 21. 11. EVA A VAŠEK21. 11. EVA A VAŠEK. Oblíbené duo hraje k poslechu i k tanci. Kulturní dům na 

Zahradní od 19.00 hodin. 
• 24. 11. SOLIDEO DĚČÍN24. 11. SOLIDEO DĚČÍN. Instrumentálně-vokální hudba od středověku po baroko. 

Kostel sv. Ignáce do 18.00 hodin.
• 26. 11. PRVNÍ ADVENTNÍ KONCERT26. 11. PRVNÍ ADVENTNÍ KONCERT. Trubkový koncert Bořivoje Čecha a jeho hostů. 

Kostel sv. Ignáce v 19.00 hodin.
• 30. 11. KAMELOT30. 11. KAMELOT. Křest nové desky. Kulisárna od 19.00 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
• 22. 11.  VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU22. 11.  VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na Zahrad-

ní od 17.00 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY
• ZMIZELÍ SOUSEDÉZMIZELÍ SOUSEDÉ. Výstava o osudech Židů v předválečném Československu. Ry-

tířský sál radnice. Výstava potrvá do 7. 12.
• MŮJ SVĚT – PAUL VAN DEN BERG – HORÁK, OBRAZYMŮJ SVĚT – PAUL VAN DEN BERG – HORÁK, OBRAZY. Galerie Lurago, vernisáž 

27. 11. v 17.00 hodin, výstava potrvá do 22. 12.
• ROZPUSTILÝ PODZIMROZPUSTILÝ PODZIM. Práce dětí z MŠ Pohádka. Výstavní síň knihovny v SKKS. 

Výstava potrvá do 30. listopadu. 
• JAN SAUDEK – OBRAZYJAN SAUDEK – OBRAZY. Galerie Špejchar, vernisáž 9. 11. Výstava potrvá do 9. 12.
• JIŘÍ SOUČEK, ALENA SKALICKÁ, ALENA PICKOVÁ – OBRAZY, KRESBY, KERAMIKAJIŘÍ SOUČEK, ALENA SKALICKÁ, ALENA PICKOVÁ – OBRAZY, KRESBY, KERAMIKA. 

Galerie Lurago, výstava potrvá do 22. 11.
• IVAN ŽĎÁRSKÝ – CESTA ZA SVĚTLEMIVAN ŽĎÁRSKÝ – CESTA ZA SVĚTLEM. Fotografie v galerii Na Schodech v SKKS na 

Palackého ulici, výstava potrvá do 31. 12.

KINAKINA
Kino Oko (začátky představení od 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Oko (začátky představení od 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).
             15. 11.15. 11.     ART KINO: SLONÍ MUŽ ART KINO: SLONÍ MUŽ – britský film. Začátek v 19.30 hodin.
 16.16.     – 17. 11. 17. 11.  NABÍT A ZABÍT NABÍT A ZABÍT – krimi thriller, USA.
 18.18.     – 19. 11. 19. 11.  PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA – černá krimikomedie, ČR.
 21.21.     – – 22. 11. 22. 11.  MRAVENČÍ POLEPŠOVNA MRAVENČÍ POLEPŠOVNA – rodinný, animovaný, USA. Pozor! Začátky před-

stavení od 17.00 hodin.
 23.23.     – 24. 11. 24. 11.  WORLD TRADE CENTER WORLD TRADE CENTER – drama, USA.
 25.25.     – 26. 11. 26. 11.  VOLVER VOLVER – komedie, Španělsko.
  27.27.     – 28. 11. 28. 11.  RYTÍŘI NEBES RYTÍŘI NEBES – akční, drama, válečný, romantický, USA/Francie.
            29. 11. 29. 11.  ROZCHOD ROZCHOD – romantická komedie, USA.
            30. 11. 30. 11.  ASTERIX A VIKINGOVÉ ASTERIX A VIKINGOVÉ – animovaný, Dánsko/Francie.
Kino Praha (začátky představení od 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Praha (začátky představení od 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).
             16. 11.16. 11.     PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA – černá krimikomedie, ČR. Pozor! Dvě předsta-

vení, od 17.00 a od 19.30 hodin. 
             17. 11. 17. 11.  KINO NEPROMÍTÁ! !KINO NEPROMÍTÁ! !
             18. 11. 18. 11.  NABÍT A ZABÍT NABÍT A ZABÍT – krimi thriller, USA.
 23.23.     – 24. 11. 24. 11.  VOLVER VOLVER – komedie, Španělsko.
             25. 11. 25. 11.  WORLD TRADE CENTER WORLD TRADE CENTER – drama, USA.
            30. 11. 30. 11.  RO(C)K PODVRAŤÁKŮ RO(C)K PODVRAŤÁKŮ – černá komedie, ČR.

Výstava Zmizelí sousedé, která ma-
puje osudy Židů v předválečném 
Československu i potom za války 
v protektorátu, je do 7. prosince 
nainstalována na starobylé radnici. 
Spolu s Židovským muzeem v Praze, 
Židovskou obcí v Teplicích, Oblastním 
muzeem v Chomutově a Statutárním 
městem Chomutov ji připravili stu-
denti Gymnázia Chomutov, kteří 
k oficiálním putovním panelům při-
dali i několik svých, jež přibližují 
úděl židovského obyvatelstva na 
Chomutovsku. Na vernisáži vystoupil 
i rabín Karol E. Sidon (na snímku). 
„Všichni sousedé nezmizeli. Ještě 
jsme tady a můžeme vám poděkovat, 
že máte o tuto tématiku zájem,“ řekl 
k více než stovce návštěvníků, která 
si spolu s ním připomněla i vypálení 
chomutovské synagogy v roce 1938 
a pozdější zničení zdejšího židovské-
ho hřbitova. Anglická verze výstavy, 
jež má vychovávat k vnímavosti k po-
rušování lidských práv, v současnosti 
putuje i po USA.            (text a foto: sk)

Ze Základní školy v ulici Akademi-
ka Heyrovského se „do světa“ rozletěl 
další žákovský projekt. Členové re-
dakce školního časopisu Felix vyzý-
vají školáky a předškoláky ze všech 
koutů republiky k účasti ve výtvarné 
soutěži Kouzelný svět loutek.

„Účastníci soutěže mohou vyrábět 
všechny druhy – marionety, maňás-
ky, javajky a další, přičemž velikost 
loutky musí být nejméně třicet cen-
timetrů,“ uvedl učitel Josef Griml, 
pod jehož vedením časopis pracuje. 
Odborná porota pak určí nejzdařilejší 
práce, které budou odměněny, žáci 
pořádající školy navíc udělí Cenu 
dětského úsměvu. Tím ale plány vy-
hlašovatelů nekončí. Z došlých loutek 
chtějí připravit výstavu, a když se 
sejdou zajímavé věci, zapojit do ní 
i loutkařská muzea a loutková di-

V Chomutově se sejdou loutky
od školáků z celé republiky

vadla. „Všichni by tak viděli, jak 
to vypadá, když tvoří děti a když 
profesionálové,“ dodal Josef Griml, 
který výzvu rozeslal jednak přímo do 
škol, ke zveřejnění do Učitelských novin 
a také na všechny krajské úřady 
s prosbou o předání dalším školám. Tak-
řka vzápětí několik škol účast potvrdilo, 
například z Prahy, Liberce a Jirkova. Uzá-
věrka přihlášek je 20. prosince, v dubnu 
budou na ZŠ v ul. Akademika Heyrovské-
ho přijímat soutěžní práce. 

Školní časopis Felix pod vedením 
Josefa Grimla už má s pořádáním 
akcí podobného rozsahu bohaté 
zkušenosti. Například v roce 2004 
zorganizoval literární soutěž, na je-
jímž konci byla kniha Děti vyprávějí 
dětem, sestavená z pohádek, básni-
ček a ilustrací, které vytvořili školáci 
z celé ČR.                                             (sk) 
 

Jméno Jiří Bulis běžnému konzu-
mentovi komerční kultury zřejmě 
mnoho neřekne, ale v hudebním 
a divadelním světě je známé 
a uznávané. Chomutovský rodák, 
který v roce 1993 zemřel při au-
tonehodě, se totiž za svůj krátký 
život stačil významně zapsat do 
dějin současné české vážné hudby 
jako skladatel a textař. Psal muziku 
pro televizi, film (Šašek a králov-
na, Sedím na konári a je mi dobre, 
Svědek umírajícího času, Dědictví 
aneb Kurvahošigutntag...) a ze-
jména k inscenacím Divadla Husa 
na provázku a HaDivadla. A právě 
členové těchto brněnských soubo-

Pořad Tiché písně Jiřího Bulise aneb připomenutí Dvou růží a kosti stehenní bude premiérou i derniérou

Brněnští herci věnují vzpomínku chomutovskému rodákovi

rů pod vedením režiséra Břetislava 
Rychlíka přišli s iniciativou při 
příležitosti Bulisových nedožitých 
60. narozenin zorganizovat pouze 
pro chomutovské publikum vzpo-
mínkový večer.

Na neděli 26. listopadu připra-
vili do Kulisárny u divadla pásmo 
jeho nejslavnějších písní, historek 
a ukázek z tvorby chomutovského 
Divadla v podloubí, jehož byl Jiří 
Bulis coby gymnazista kmenovým 
skladatelem. V jednání je promítá-
ní dokumentárního filmu Generace 
bez pomníku, který spolu s dalšími 
regionálními soubory přibližuje 
i ten chomutovský.

Myšlenku na poctu Bulisovi nosil 
prý režisér Rychlík v hlavě již delší 
dobu. Jirkovský radní Bedřich Fryč 
k tomu řekl: „Promítal tady v Jir-
kově dokument o Cirkusu Kludský 
a při té příležitosti se zmínil, že má 
dluh vůči Bulisovi, který by chtěl 
srovnat. Že se na něj zapomnělo 
a že by ho chtěl lidem připomenout. 
Tak jsem mu nabídl pomoc.“ Sám 
Břetislav Rychlík je přesvědčen, že 

Jiří Bulis si vzpomínku zaslouží. 
„Je to významný skladatel vážné 
a filmové hudby, za kterou dostal 
řadu ocenění. O spolupráci s ním 
stály takové osobnosti, jako jsou 
Nohavica, Hegerová, Bittová nebo 
Rottrová. Za album Tiché písně 
dostal Žlutou ponorku, ocenění od 
nezávislých kritiků. My v Brně ho 
pokládáme za zdejšího nejvýraz-
nějšího poválečného skladatele, 
navíc nám v divadle byl blízkým 
kamarádem,“ vyznal se bývalý 
divadelní herec, dnes především 
režisér dokumentárních filmů. Jak 
ještě prozradil, Jiří Bulis mu byl na 
svatbě za svědka. Také Věra Flaško-
vá, jednatelka spolupořádající Sprá-
vy kulturních zařízení Chomutov, 
iniciativu brněnských umělců vítá. 
„Z toho, že takovýto pořad bez ná-
roku na honorář připravili, je zřej-
mé, že Jiřího Bulise nejen umělecky 
uznávají, ale i že ho měli rádi.“ 

Večer pod názvem Tiché písně 
Jiřího Bulise aneb připomenutí 
Dvou růží a kosti stehenní začne 
v Kulisárně v 17 hodin.             (sk)

Jiří Bulis Jiří Bulis se narodil v Chomutově 3. 10. 1946, zemřel jako šestačty-
řicetiletý v roce 1993. Vytvořil hudbu k inscenacím kultovní éry Bolka 
Polívky a Divadla Husa na provázku, stejně jako k nejsilnějším opusům 
Arnošta Goldflama v HaDivadle. Jeho muzika zněla ve filmech Chytilo-
vé, Jakubiska, Luthera, Feniče, v divadlech ve Francii, Finsku, Německu, 
Polsku a Maďarsku. Jako gymnazista se v rodném Chomutově stal kme-
novým skladatelem Divadla v podloubí. Letos by se dožil šedesáti let.

V představení Tiché písně Jiřího Bulise aneb připomenutí Dvou V představení Tiché písně Jiřího Bulise aneb připomenutí Dvou 
růží a kosti stehenní růží a kosti stehenní vystoupí: šansoniérka Minach, Marie Ludvíková, 
Apolena Rychlíková, Juliana Rychlíková, Miloš Maršálek, Ján Sedal, 
Břetislav Rychlík, Přemysl Rut, zvláštní host Ladislav Vencálek – za-
kladatel Divadla v podloubí.            

Seznámit se s dílem Jana Saudka 
mohou až do 9. prosince návštěvníci 
galerie Špejchar. Bohužel se nejedná 
o jeho proslulé fotografie, ale o ob-
razy namalované podle nich.

Saudkovi obdivovatelé mohli 
ovšem nejznámějšího českého foto-
grafa současnosti poznat i osobně, 
a to nejprve na vernisáži v galerii 
a poté i v zábavném pořadu v di-
vadle. Nutno říct, že Jan Saudek 
nezůstal své pověsti šoumena nic 
dlužen. Úsměvy, vtípky, rozmáchlá 
gesta, životní moudra, lichotky že-
nám, to vše nabídl měrou vrchova-
tou. Nakonec v návštěvníky nabitém 
Špejcharu předvedl i svou proslulou 
stojku a v divadle vodorovný vzpor 
na jedné ruce. Svou fyzickou kondici 
v jedenasedmdesáti letech okomen-
toval: „Stáří se hlásí, po uběhnutí 
deseti kilometrů se už zadýchám.“

Slavný fotograf, proslulý také 
svým vztahem k ženám, žije s Pav-
línou Hodkovou z Hrušovan, navíc 
spolu čekají dítě. Oba si vykají, ale 
vášeň a romantiku ve svém vztahu 
demonstrovali tím, že nevynechali 
jedinou příležitost k vzájemným let-
mým něžným dotykům. Slečna Hod-
ková, jíž dělala doprovod i maminka, 
zábavný pořad moderovala. Přestože 
měl název Jan Saudek jak ho neznáte, 
představil fotografa tak, jak ho veřej-
nost z médií zná velmi dobře. Tedy 

usměvavého, upovídaného, energic-
kého, dvorného a bažícího po zájmu 
diváků. Při vyprávění Jan Saudek na 
sebe leccos prozradil, těžko ovšem 
říct, co z toho byla skutečnost a co 

nadsázka nebo čirá fantazie. Hostem 
programu byla Leona Machálková, 
která se taktéž zapojovala do rozho-
voru a několikrát potěšila polozapl-
něný sál divadla zpěvem.              (sk)

Svérázný umělec své příznivce nezklamal

Chomutovská pobočka České 
numismatické společnosti půso-
bí ve městě již od roku 1974. Ve 
svých řadách sdružuje numisma-
tiky nejen z Chomutovska, ale i ze 
Žatecka a Mostecka. Kromě sbě-
ratelů mincí, papírových platidel, 
medailí a plaket jsou jejími členy 
i sběratelé štítků na turistické 
hole a penězům podobných kovo-
vých známek, například pivních, 
chmelových a psích.

Členové pobočky se scházejí 
pravidelně každou první a tře-
tí neděli v měsíci od 9 hodin 
v restauraci sportovní haly v Má-
nesově ulici. „Máte-li stejné zájmy, 
budete u nás vítáni,“ zve předse-
da chomutovské organizace Marek 
Cajthaml. „Pobočka disponuje 
rozsáhlou odbornou knihovnou, 
nabízí se i možnost určení a oce-
nění mincí a dalších sběratelských 

předmětů nebo jejich získání 
z přebytků členů. Vážnějším zá-
jemcům zprostředkujeme kontak-
ty na ostatní pobočky, jichž Česká 

numismatická společnost eviduje 
čtyřicet s více než dvěma tisíci 
třemi sty členy.“ 

Kromě organizování schůzek má 
každá pobočka ze svých stanov po-
vinnost spolupracovat s místními 
muzei a dokumentovat regionální 
ražené památky. Tak vznikla pub-
likace Účelové známky okresu Cho-
mutov, kterou vydalo chomutovské 
muzeum a jejímž autorem je Marek 
Cajthaml. Významným počinem 
pobočky bylo v roce 1999 vydání 
pamětní medaile k 25. výročí její-
ho založení. Členem chomutovské 
organizace je i Václav Pinta, pu-
blicista a odborník na středověké 
mincovnictví, zejména na dobu 
vlády Karla IV. Jeho věhlas je ta-
kový, že byl zařazen do druhého 
a třetího vydání Encyklopedie české 
numismatiky autorů Zdeňka Petráně 
a Pavla Radoměřského.                 (sk)

Numismatici zvou mezi sebe nové zájemce

Na vernisáži Jan Saudek nešetřil šarmem a vtipem.                              (foto: sk)

Znak pobočky, který je i na pamětní 
medaili vydané k 25. výročí jejího-
založení.
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Od 1. listopadu 2006 je na žá-
dost společnosti Vodohospodářské 
stavby Teplice uzavřena ulice Ing. 
Meisnera v Chomutově mezi křižo-
vatkami s Křižíkovou a Čechovou 
ulicí. Důvodem je  rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace. Objízdná 
trasa vede okolními ulicemi – řidi-
či, pozor na jednosměrné vozovky 
v  Purkyňově a Smetanově ulici!

Průchod uzavřenou částí ulice 
je zachován koridorem pro pěší 
o minimální šířce 1,5 metru. Uzavír-
ka potrvá do 30. dubna 2007. Odbor 

Uzavírka ulice Ing. Meisnera, přes 
zimu bude komunikace průjezdná

dopravních a správních činností ji 
povolil s podmínkou, že až budou 
v důsledku klimatických podmínek 
práce přes zimu přerušeny, musí 
stavebník zabezpečit, aby ulice byla 
bezpečně průjezdná po provizorním 
povrchu. Vozovka bude uvedena do 
původního stavu v celé ploše na 
jaře, kdy je to z technologického 
hlediska vhodnější.

Bližší informace o postupu prací 
a o stavbě podá Martin Kott, Vodo-
hospodářské stavby Teplice, telefon 
417 537 596.                                     (lm)

VELKÁ 
PŮJČKA
Bankovní i nebankovní úvěry, 
hypotéky bez poplatků, pro 
zaměstnance, důchodci i OSČV. 

Volejte: 606 276 867

• Centrum pomoci pro zdra-Centrum pomoci pro zdra-
votně postižené a seniory se votně postižené a seniory se 
sídlem v Chomutově připravuje sídlem v Chomutově připravuje 
v termínu 2. – 9. prosince miku-v termínu 2. – 9. prosince miku-
lášský pobyt pro osaměle žijící lášský pobyt pro osaměle žijící 
osoby a zdravotně postižené osoby a zdravotně postižené 
v penzionu U Křížku České Ham-v penzionu U Křížku České Ham-
ry. ry. Cena 1 800 Kč zahrnuje uby-
tování, plnou penzi a dopravu 
autobusem. Informace zájem-
cům podá na telefonním čísle 
474 332 816 p. Vopatová.            (r) 

Nový stavební zákon, který na-
byde účinnosti 1. ledna 2007, kla-
de důraz zejména na zpracování 
územně plánovacích dokumentací 
pro jednotlivé obce. Dle schvále-
ného územního plánu (ÚP) budou 
posuzovány veškeré záměry nové 
výstavby v obcích. ÚP stanoví úze-
mí, ve kterých bude nová výstavba 
možná – vymezení zastavěného 
území obce.

Na schválené územně plánovací 
dokumentace pak navazuje územ-
ní řízení. Stavební zákon (SZ) pak 
stanoví, kdy se územní rozhodnutí 
nevydává (je zpracován regulační 
plán dané lokality), za jakých pod-
mínek lze sloučit územní řízení 
se stavebním (jednoduché stavby, 
terénní úpravy a přesně v zákoně 
vyjmenovaných zařízení a za spl-
nění podmínek rovněž v zákoně 
uvedených). Stavebním zákonem 
je zaveden nový institut – veřej-
noprávní smlouvy na umístění 
stavby, kterou může stavební úřad 
se souhlasem dotčených orgánů se 
stavebníkem (investorem) uzavřít 
– opět za podmínek stanovených 
SZ. V územním rozhodnutí je dána 
stavebnímu úřadu možnost u ně-
kterých staveb stanovit, že k jejich 
provedení nebude vyžadováno 
ohlášení nebo stavební povolení.

Nový SZ rovněž vyjmenovává 
stavby a zařízení, která rozhodnutí 
o umístění stavby nevyžadují (např. 
informační a reklamní zařízení 
o celkové ploše menší než 0,6 m2, 
která jsou umístěna mimo ochran-
ná pásma pozemních komunikací, 
stožáry pro vlajky do výšky 8 m, 
signální věže, signály a pyramidy 
pro zeměměřičské účely atd.).          

Nový SZ stanoví, že projedná-
ní návrhu na vydání územního 
rozhodnutí (ÚR) je veřejné (na-
řizuje se veřejné ústní jednání 
a účastníkům řízení se bude ozna-
movat veřejnou vyhláškou). Rovněž 
je zde stanovena povinnost žadatele 
o vydání ÚR – bezodkladně poté, co 
bylo nařízeno veřejné ústní jednání, 
zajistit vyvěšení informace o jeho 
záměru a o tom, že podal žádost 
o ÚR, na určeném místě, nebo na 
veřejně přístupném místě u stavby 
nebo pozemku. Pokud tato povin-
nost nebude splněna, stavební úřad 
nařídí nové ústní jednání. Územní 
rozhodnutí pak stanoví podmínky 
pro další přípravu a realizaci pro-
jednávaného záměru, zejména pro 
projektovou přípravu stavby.

Nový SZ se pak zaobírá povolo-
váním staveb. Taxativně stanoví, 
které stavby, terénní úpravy, zaří-
zení a udržovací práce nevyžadují 
stavebního povolení ani ohlášení 
– výčet těchto staveb je dosti ob-
sáhlý (zahrnuje např. stavby pro 
zemědělství, stavby pro plnění 
funkce lesa, zimní zahrady, skle-
níky, nadzemní i podzemní komu-
nikační vedení sítí elektronických 
komunikací, stavební úpravy 
energetických vedení, vodovodů 
a kanalizací, konstrukce chmelnic, 
sirény, některé zásobníky, nádrže 
na vodu a bazény, udržovací práce, 
terénní úpravy, důlní díla, cirkuso-
vé stany atd). Pro všechny stavby, 
které nebudou vyžadovat ohlášení 
nebo stavební povolení, nový SZ 
stanoví přesné požadavky, které 
musí být splněny.

Rovněž taxativně jsou stanoveny 
jednoduché stavby, terénní úpravy, 

zařízení a udržovací práce, k jejichž 
realizaci bude postačovat ohlášení 
stavebnímu úřadu. Opět jsou přesně 
stanoveny podmínky, které stavby 
musí splňovat, aby je bylo možno 
na ohlášení povolit – v případě je-
jich neplnění – je vydáváno stavební 
povolení. Jedná se např. o stavby pro 
bydlení a pro rekreaci do plochy 
150 m2 s jedním podzemním podla-
žím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma 
nadzemními podlažími a podkrovím, 
dále pak např. větrné elektrárny do 
výšky 10 m, stavby přípojek na in-
ženýrské sítě, stavební úpravy pro 
změny v užívání, pokud se neza-
sahuje do nosných konstrukcí atd. 
I u těchto staveb jsou přesně stano-
veny podmínky, za kterých je možno 
stavby a zařízení vyjmenované ve 
SZ uvedeným způsobem realizovat. 
I nadále bude možno stavby povo-
lovat klasickým, již jistě známým, 
stavebním řízením.

Nový stavební zákon zavádí nový 
institut – AUTORIZOVANÝ INSPEK-
TOR. Autorizované inspektory bude 
jmenovat ministr pro místní rozvoj, 
po prokázání předepsaných poža-
davků na vzdělání, praxi, bezúhon-
nost a po úspěšném absolvování 
zkoušek. Autorizovaní inspektoři 
pak budou mít celorepublikovou 
působnost a budou oprávněni na 
základě smlouvy se stavebníkem 
a na jeho náklad osvědčit, že na-
vrhovaná stavba může být realizo-
vána, zpracovat odborný posudek 
– certifikát – pro vydání kolaudač-
ního souhlasu, dohlížet na provádě-
ní stavby a podobně.

Nový stavební zákon pak stanoví 
povinnosti a odpovědnost osob při 
přípravě a provádění staveb – po-
vinnosti stavebníka, stavbyvedou-
cího, stavebního dozoru, vlastníků 
staveb a zařízení.

Tento výčet je pouze povrchní 
informací o novém stavebním zá-
koně, který nabyde účinnost od 
1. 1. 2007. Vlastní stavební zákon 
pak obsahuje další ustanovení, 
která se týkají např. užívání sta-
veb, stanovuje sankce za porušení 
stavebního zákona apod. Výklad 
a seznamování s novým SZ je 
velmi složité, neboť doposud ne-
jsou schváleny prováděcí vyhlášky 
k novému SZ. Pracovníci stavební-
ho úřadu se zúčastňují pravidel-
ných školení tak, aby byli schopni 
podávat informace a po 1. 1. 2007 
se tímto novým SZ řídit.         (mb)

Schválen byl pod č. 183/2006 Sb., účinnosti nabyde první den příštího roku 

Nový stavební zákon přinese řadu novinek
ProdejProdej

• Prodám vánoční stromekProdám vánoční stromek, 
kanadský smrk 2 metry vysoký + 
ozdoby. Pěkný. Cena 1 000 Kč. Tel. 
728 887 935.

• Prodám dámský kožich beranProdám dámský kožich beran, 
pro štíhlou postavu. V 170, cena 
3 000 Kč.

• Prodám větší pokojovou kyt-Prodám větší pokojovou kyt-
ku ku – nekvetoucí, zachovalé starší 
pevné sáňky, včelařský medomet, 
zánovní startér. Tel. 604 412 749.

• Prodám zrcadlo v ozdobném Prodám zrcadlo v ozdobném 
dřevěném rámu, výška 135 cm, 
šířka 53 cm. Cena 200 Kč. Tel. 
774 150 661.

• Prodám Š 110 LProdám Š 110 L, zachovalá, 
garážovaná, technický stav dobrý. 
TK do 10/2007, málo jetá, první 
majitel. Cena dohodou, levně. Tel. 
776 314 073.

• Prodám garáž Prodám garáž v Chomutově 
Beethovenova ulice (za hřbitovem). 
Cena dohodou. Tel. 605 170 293.

• Prodám golfové hole Prodám golfové hole Proken-
nex 4-SW+dřeva, cena 6 990 Kč. 
V ceně bag, vozík a hole dámské. 
Tel. 602 441 976.

• Prodám vybavení prodejnyProdám vybavení prodejny, 
prosklený pult 4 m, stahovací bez-
pečnostní roleta (mříž). Tel. 603 
832 897.

• Prodám sedačku rustikálProdám sedačku rustikál. 
Vykládané dřevo světlý potah, 
2+3+ušák. PC 51 000 Kč, nyní 
10 900 Kč, používaná 2 roky. Tel. 
721 672 895 Chomutov.

• Prodám mrazák Gorenje Prodám mrazák Gorenje stoja-
tý, 7 šuplíků, stáří 15 let za  2 000 
Kč. Tel. 602 751 449.

• Prodám málo jetá kola Prodám málo jetá kola Barum 
OR, 34, 165/13 za 1 500 Kč. Dětské 
horské kolo na 5 až 8 let za 1 500 
Kč, s pružinou. Tel. 731 240 708, 
737 805 421.

• Prodám dětskou postýlku, Prodám dětskou postýlku, 
dříve 6 000 Kč, nyní 3 000 Kč. 
Je s úložným prostorem, možno 
přestavět na válendu. Tel.  737 
805 421

• Prodám zimní pneu Prodám zimní pneu 175/70 R14 
Dayton DW500 jeté 1 sezonu, 2 ks 1 
600 Kč. Super. Tel. 608 709 854.

• Prodám Peugeot 160 Prodám Peugeot 160 r. v. 1995, 
v dobrém stavu. Po technické kon-
trole. Cena dohodou. Tel. 721 851 
125.

• Prodám posilovací soupravu Prodám posilovací soupravu 
E-7009 OV, původní cena 5 000 Kč, 
nyní 3 000 Kč, informace na tel. 
724 274 721.

• Prodám Suzuki Swift Prodám Suzuki Swift obs. 1000, 
třídvéřová, r. v. 1996, STK+OTP 
06/2008. Klima, el. okna, zrcátka. 
Cena 40 000 Kč. Tel. 603 370 868. 

KoupěKoupě
• Koupím garáž Koupím garáž v oblasti Kadaň-

ská a Průhon. Tel. 731 203 615.
• Koupím psací stroj Koupím psací stroj Konsul kuf-

říkový, obyč. za Vámi nabízenou 
cenu 300 Kč. Číslo telefonu na Vás 

jsem ztratila, spěchá, ozvěte se. 
Tel. 602 963 515.

BytyByty
• Koupím byt 3+1 s balkonem Koupím byt 3+1 s balkonem 

(příp. 4+1) v osobním vlastnictví 
v Horní Vsi. Tel. 474 680 220, volat 
po 17. hodině.

• Prodám byt 2+1 Prodám byt 2+1 v osobním 
vlastnictví v Jirkově – Nových 
Ervěnicích. Volný ihned. Cena do-
hodou. Tel. 776 333 909.

• Prodám byt 4+1 Prodám byt 4+1 družstevní 
v Chomutově, ulice Kostnická. 
Cena dohodou. Volat večer po 18. 
hodině. Tel. 606 216 622.

• Prodám družstevní byt 2+1 Prodám družstevní byt 2+1 
v Chomutově, s možností převodu 
do osobního vlastnictví. Plastová 
okna, slunný, slušný vchod. Cena 
250 000 Kč. Tel. 776 072 323.

• Prodám družstevní byt 1+1. Prodám družstevní byt 1+1. 
Plastová okna, 36 m2. Jirkov Na 
Borku, 140 000 Kč. Volat po 18. 
hodině. Tel. 608 432 235.

• Prodám družstevní byt 1+1 Prodám družstevní byt 1+1 na 
Kamenném vrchu 5281. 5. patro. 
Tel. 737 730 618.

• Pronajmu 1+1 na Písečné Pronajmu 1+1 na Písečné od 
1. 12. 2006. Lednice, pračka. Zálo-
ha 3 nájmy. Tel. 602 442 151.

 • Prodám dr. byt 2+1 v CV Prodám dr. byt 2+1 v CV na Pí-
sečné, plastová okna, bez balkonu. 
Cena 275 000 Kč. Tel. 474  52 015.

• Prodám dr. byt 2+1 Prodám dr. byt 2+1 v CV na 
Písečné, nová plastová okna, slun-
ný, slušný vchod, bez balkonu u 
ZŠ. Cena 250 000 Kč. Tel. 608 524 
747.

• Prodám dr. byt 2+1 Prodám dr. byt 2+1 v CV na 
Písečné. Cena 280 000 Kč. Tel. 774 
598 379.

• Pronajmu byt 2+1 Pronajmu byt 2+1 s balkonem 
slušným lidem do 3 osob. Tel.  
723 798 475.  

• Koupím 3+1 s balkonem Koupím 3+1 s balkonem Horní 
Ves, malý kolem 250 tisíc Kč. Tel. 
604 839 925.

• Koupím byt 2kkKoupím byt 2kk, 1+1, dr./OV, 
volný 12/06 v CV, dobrý stav. 
Udejte ceny. Kontaktujte: J. Šebek, 
385 Plasy, 331 01. Písemně.

• Prodám nebo pronajmu byt 1+1 Prodám nebo pronajmu byt 1+1 
na Březenecké, po částečné rekon-
strukci (okna, kuchyň, koupelna). 
Cena dohodou. Tel. 776 767 842, 
volat po 18. hodině. 

OstatníOstatní
• Pronajmu garáž Pronajmu garáž na sídlišti Ka-

menná. Tel. 731 049 276.
• Potrubáři VTŽ Potrubáři VTŽ - setkání po 5 

letech, restaurace Monika 8. pro-
since 2006 v 17 hodin. J. Kutina.

• Kdo pronajme pozemek Kdo pronajme pozemek 0,5 až 
1 ha vhodný k chovu zvířat, okraj 
CV nebo v dosahu MHD. Pozdější 
odkoupení. Tel. 732 183 349.

• Hledám učitele hry Hledám učitele hry na klavír 
v odpoledních nebo večerních 
hodinách, pro mírně pokročilého. 
Tel. 739 161 362.

Zlepšení dopravní obslužnosti se dočkají lidé dojíždějící za zaměstnáním do 
průmyslové zóny Severní pole. Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova 
sem od příštího měsíce hodlá zavést novou autobusovou linku.       (foto: sk)
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Plavci Slávie Chomutov se zú-
častnili v uplynulých víkendech 
závodů Českého poháru v Plzni 
a Kopřivnici.

V Plzni startovali S. Baumrtová, 
L. Hahnová, M. Gärtnerová, D. Henn-
lich, J. Veverka a A. Lajtner. Tyto 
závody se plavaly jako 5. kolo Čes-
kého poháru za účasti 295 plavců 
z ČR, Německa a Francie. Chomutov-
ští závodníci potvrdili, že na první 
ostrý test s domácí konkurencí jsou 
dobře připraveni. Simona Baumrtová 
zvítězila ve svých parádních discip-
línách, a to 50, 100 a 200 m znak, 
navíc vždy v osobním rekordu. 
„Ostatní na ni koukali z hodně vel-
ké vzdálenosti. Obdiv jí vyjádřila 
i bývalá reprezentantka Ilona Hla-
váčková, specialistka právě na zna-
kové disciplíny, která dnes působí 
v roli trenérky. Dodala, že pokud 
Simona vydrží, má před sebou vel-
kou budoucnost,“ zdůraznil trenér 
chomutovských plavců Jaroslav Jez-

bera. David Hennlich se postupně 
také propracovává do absolutní zna-
kové špičky, přestože je ještě junior. 
V Plzni to prokázal vítězstvím na 
100 m a třetím místem na 50 m, 
obojí v nejlepších osobních časech.

Dalším milým překvapením bylo 
umístění Lucie Hahnové, která na 
50 m volný způsob obsadila ve 
velice silné konkurenci vynikajíci 
4. místo. Totéž předvedla Michaela 
Gärtnerová na 800 m volným způso-
bem, přičemž umístění okořenila též 
nejlepším osobním výkonem. Ale-
xandr Lajtner má vstup do sezony 
vždy pomalejší, ale v Plzni zaplaval 
nejlepší osobní výkon na 400 m vol-
ným způsobem. Posledním plavcem 
TJ Slávie byl Jakub Veverka, který od 
září trénuje v Dánsku a domů si od-
skočil jen na tyto závody. „Bohužel 
po pádu z kola byl v ne zcela dobré 
zdravotní pohodě, což se na výsled-
cích potvrdilo. Jsem ale přesvědčen, 
že Jakub coby medailista z mistrov-

ství ČR problémy překoná a na dal-
ších závodech se předvede v dobré 
formě,“ uvedl Jaroslav Jezbera.

Šesté kolo Českého poháru se 
plavalo v Kopřivnici za účasti 268 
plavců pouze z ČR. Za Slávii star-
tovali S. Baumrtová, D. Hennlich, 
M. Gärtnerová a L. Hahnová. I zde 
chomutovští závodníci dokázali 
obsadit medailové příčky. Simona 
Baumrtová zvítězila na 50 a 200 m 
znak, 2. místo obsadila na 100 m 
znak a 3. na 200 m volný způsob. 
Lucie Hahnová zde potvrdila stou-
pající výkonnost z Plzně a obsadila 
2. místo na 50 m volný způsob 
a 3. na 100 m volný způsob. Micha-
ela Gärtnerová opět skončila těsně 
pod stupni vítězů, když skončila 
čtvrtá na 800 m volný způsob 
a pátá na 400 m. David Hennlich 
i přes zdravotní problémy zaplaval 
nejlepší osobní výkon na 100 m 
znak jako pátý a stejných umístění 
dosáhl i na 50 a 200 metrů.        (jj)

Plavci dokazují, že jsou na sezonu dobře připraveni

SEMINÁŘ: Zdaňování příjmů 
ze závislé činnosti a funkčních 
požitků v roce 2006 ve vazbě 
na nový zákoník práce

Dne 30. listopadu 2006 se 
uskuteční od 9.00 do 13.00 ho-
din v budově Magistrátu města 
Chomutova ve Zborovské ulici se-
minář na téma: Zdaňování příjmů 
ze závislé činnosti a funkčních 
požitků v roce 2006. 

Obsahem semináře jsou: Pří-
jmy, které nejsou předmětem 
daně a příjmy od daně osvo-
bozené, zejména ve vazbě na 

nový zákoník práce a některé 
další zákony. Daňové posuzování 
zaměstnaneckých výhod včetně 
příspěvku zaměstnavatele. Stano-
vení základu daně u poplatníka s 
příjmy ze závislé činnosti. Sazby 
pro vybírání daně a výpočet 
záloh na daň atd. Cena: 1 100 
Kč včetně studijního materiálu a 
občerstvení. 

Přednáší: Mgr. PETR PE-
LECH – Praha. Informace a 
přihlášky: Agentura Gen, tel./fax: 
474 653 283, 606 489 081, e-mail: 
semancikova@ iol.cz.

MZDOVÉ ÚČETNÍ NEPŘEHLÉDNĚTE!

NEBANKOVNÍ PENÍZE
Pro pracující, důchodce do 75 let a OSVČ i začínající 
bez DP do 150 tis. BEZ POPLATKU, bez ručitele 
a bez prověřování dluhů u bank. Volejte na

 tel.: 739 272 240

OPW FCE is one of the world leading suppliers of petroleum fueling 
components. OPW is part of Dover, a $6 bilion company.

For our European plant based in Klášterec nad Ohří we look for:

PURCHASING MANAGER
Responsibilities:
• Fluent, in time supplying of material for production
• development and maintenance of the effective chain of suppliers
• reduction of cost of material effort
• permanent high quality effor
• maintenance of inventory database with actual prices
• coordination of purchasing orders

We requiere:
• self-initiative and proactive problem solving
• at least 3 years experience within a production company
• very good English (both written and spoken)
• additional languages desired
• computer skills, driver‘s license B
• able to work in the team and make compromises

We offer:
• Key position within the company
• Potential for professional growth and self-fulfi lment
• Competitive compensation package

If you are interested in this position, please send your CV to Pulchartova.Nada@opw-fc.cz 
or by classic mail to Dover - OPW FCE, Průmyslová 4, Klášterec nad Ohří, 431 51.
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Mistrovství České republiky 
v moderním pětiboji staršího žac-
tva se v Ústí nad Labem zúčastnili 
dva závodníci Slávie Chomutov, 
Alice Lencová a Alexandr Lajtner. 
Souběžně s tímto mistrovstvím pro-
bíhal závod Českého poháru všech 
kategorií, kde chomutovský oddíl 
reprezentovala Nikola Kratochvílová 
v kategorii mladších juniorek.

Na MČR opět prokázala své kvality 
Alice Lencová, která v napínavém zá-
vodě získala vynikající první místo. 
Pokud bude Alice naplno trénovat, 
má nakročeno k hodně dobrým vý-
sledkům v této zajímavé sportovní 
disciplíně. Alexandr Lajtner obsadil 
5. místo, když ho zradila střelba, 
jinak by zcela jistě byl na stupních 
vítězů. Nikola Kratochvílová obsadi-
la 4. místo a její projev se závod od 
závodu zlepšuje.                            (vlk) 

Alice Lencová první
na MČR v pětiboji

Tenisté TK Chomutov se v těchto 
dnech už mohou ohlížet za úspěš-
nou sezonou. Výsledkově se vydařila 
především týmům dospělých a vete-
ránů, které vyhrály nejvyšší krajské 
soutěže. V případě dospělých to 
znamená postup do 2. ligy, kterou 
si TK Chomutov zahraje znovu po 
roční přestávce. O postup se zaslou-
žila hlavně základní šestka Tomáš 
Lojka, Michal Franěk, Martin Kuruc, 
Michal Matula, Zuzana Kovářová 
a Jitka Gavdunová, které doplňovali 
i specialista na debly Stanislav Mik-
šovic, jinak chomutovský hokejista, 
a Andrea Rychtecká. Obdiv zaslouží 
hráč a současně trenér mládeže Mi-
chal Matula, který dokázal připravit 
mladé hráče Lojku, Fraňka a Kuruce 
tak, že současně mohli hrát za do-
spělé i dorostence. V dorostenecké 
kategorii se chomutovskému klubu 
už tolik nedařilo, protože šanci 
dostávali zejména mladší hráči To-
máš Musil, Lukáš Veselý, Anthony 
Laconte, Jára Štroufek, ale přede-
vším se zde odrazila série zranění 
u dívčí části týmu. Dorostenci TK 
Chomutov tedy skončili na pátém (A 
družstvo) a šestém místě (B druž-
stvo) v nejvyšší krajské soutěži. 
V její žákovské obdobě skončili na 
6. místě i starší žáci TK Chomutov, 

u nichž se taktéž negativně odrazily 
nemoce a zranění.  

Obrázek o výkonnosti cho-
mutovských hráčů si lze udělat 
i z celostátních žebříčků, které 
byly zveřejněny minulý týden. Mezi 
muži figuruje Michal Franěk na 73. 
místě (7. v kraji) a  Tomáš Lojka na 
93. místě (10. v kraji). Mezi ženami 
je Zuzana Kovářová 38. (1. v kraji) 
a Jitka Gavdunová 52. (3. v kraji). 
Podobnými čísly se může pochlubit 

i mládež, mezi dorostenci Tomáš 
Musil (57. v ČR, 4. v kraji), Lukáš 
Veselý (161. v ČR, 11. v kraji), mezi 
staršími žákyněmi Natálie Becková 
(62. v ČR, 8. v kraji), Hana Zahálková 
(81. v ČR, 11. v kraji) a Denisa Badin-
ková (106. v ČR, 16. v kraji) a mezi 
mladšími žákyněmi Natálie Becková 
(3. v ČR, 1. v kraji), Denisa Badinková 
(29. v ČR, 2. v kraji) a Ester Nachtiga-
lová (32. v ČR, 3. v kraji).

Jak již bylo zmíněno v úvodu, 
čest chomutovskému klubu dělali i 
veteráni, kteří svou soutěž, krajskou 
veteránskou ligu vyhráli podruhé 
za sebou. Za veterány nastupovali 
Miloš Vohradník, Jan Fischer, Jan 
Kňourek, Ivo Šlosar, Vladimír Janda, 
Jiří Fafek, Rudolf Kořínek a hrající 
kapitán Michal Janoštík. Významné-
ho úspěchu dosáhl Miloš Vohradník, 
který se předminulý týden zúčast-
nil veteránského MS v Turecku, kde 
českému reprezentačnímu družstvu 
v silné konkurenci pomohl k 9. místu.

TK Chomutov má ve svém areálu 
k dispozici řadu kurtů, z toho tři 
jsou na zimu kryté. Ten v pevné 
hale nabízí i veřejnosti. K dispozici 
je každý den především dopoledne 
a večer, cena za hodinu je 290 Kč. 
Informace lze získat na telefoním 
čísle 474 625 698.                             (sk)

Tenisový klub letos velebí dospělé a veterány

Nejúspěšnější veterán TK Chomutov 
Miloš Vohradník při hře.  (foto: archiv)

Českomoravský svaz hokejbalu se v rámci propagace svého sportu Českomoravský svaz hokejbalu se v rámci propagace svého sportu 
dohodl s Domem dětí a mládeže v Jiráskově ulici, že mu zhruba na dohodl s Domem dětí a mládeže v Jiráskově ulici, že mu zhruba na 
čtyři měsíce poskytne mobilní hokejbalové hřiště. čtyři měsíce poskytne mobilní hokejbalové hřiště. Montáž proběhla 
v minulých dnech a nyní už by mělo hřiště sloužit svému účelu, 
přičemž přístupné je všem, kteří si zde budou chtít hokejbal zahrát. 
„Smyslem je podchytit zájem o tento sport a třeba zde zorganizovat 
nějakou dlouhodobější soutěž,“ uvedl ředitel DDM Milan Märc, který na 
telefoních číslech 474 628 535 nebo 602 118 256 podá podrobnější in-
formace. Hokejbalu v Chomutově standardně slouží hřiště v Mostecké 
ulici, naproti bývalým kasárnám.                                                           (sk)

Mladší přípravka FC Chomutov 
r. 1997 má za sebou velmi úspěšnou 
podzimní sezonu v krajské soutě-
ži. Po 11 kolech s deseti výhrami 
a jednou remízou kraluje žebříčku 
přípravek Ústeckého kraje.

„Podařil se nám opravdu husarský 
kousek, když jsme devět zápasů za 
sebou neztratili ani bod, až doma 
v předposledním kole jsme remi-
zovali s Roudnicí 3:3. I když jsme 
v poločase prohrávali 0:2, dokázali 
jsme zápas otočit. A s trochou štěstí 
jsme mohli i vyhrát, když v závěreč-
né minutě hlavičkoval Libor Píša do 
tyče branky soupeře. V posledním 
zápase jsme v Neštěmicích zvítězili 
5:0 (1:0), i když se nám moc nepo-
vedl začátek a dlouho nás trápila 
koncovka. Ale druhá půle už patřila 
našim klukům a soupeře porazili 
s přehledem. Chtěl bych tímto podě-
kovat všem klukům za velmi dobré 
výkony, bojovnost a za to srdíčko, 
které do toho mnozí dávají a dě-
lají fotbal fotbalem. Můj dík patří 
všem, kteří se podílejí na fungová-
ní oddílu, fanouškům i rodičům, 

kteří malým fotbalistům drží palce 
a povzbuzují je k dalším vítězstvím. 
Moc bych si přál, aby jim toto vše 
vydrželo i do druhé části sezony 

Sestava družstva - horní řada zleva: 
trenér Martin Ulrich, Tadeáš Janout, 
Vladimír Abrhám, Antonín Fazekaš, 
Dominik Šulta, trenér Radek Janout, 
Jakub Novák, Tomáš Kunart, Jakub 
Roža, trenér Alexandr Roža; dolní řada 
zleva: Albert Koštůr, Doung Qui Hung, 
Libor Píša, Tomáš Ulrich, Tomáš Jano-
šík, Jakub Valta a Jiří Jánský.

Fotbalová přípravka přezimuje v čele krajského přeboru

Podzimní aktivity T. J. Sokol 
Chomutov jsou opět pestré. Cho-
mutovské sokoly potěšila Kruš-
nohorská-Kukaňova župa, která je 
pověřila reprezentací na Setkání 
sokolského mládí v Praze. Čtyři 
chomutovské starší žákyně tam 
absolvovaly plavbu parníkem 
Šumava po Vltavě, kterou pro 
142 dětí z 35 žup už popáté při-
pravila Česká obec sokolská. Po 
dva dny se účastníci plavby za-
pojovali do sportovních a doved-
nostních soutěží i orientačního 
putování Prahou. Večer si navíc 
zaplavali v bazénu Tyršova domu. 
V soutěži se chomutovská čtve-
řice pod vedením cvičitelky Míši 
Míškové umístila na 16. příčce 
z 35 župních týmů.

V říjnu si členové chomutov-
ské jednoty spolu s představiteli 
okresní organizace Svazu bojov-
níků za svobodu a zástupcem 
města, náměstkem primátora 
Janem Řehákem pietním aktem 
připomněli 45. výročí úmrtí gene-
rála Karla Kutlvašra, dlouholetého 
člena chomutovského Sokola.

Za povšimnutí stojí chodníček ve-
doucí od vstupní branky k samotné 
sokolovně, jehož vybudováním byl 
vyřešen letitý problém schůdného 
přístupu do areálu, zvlášť v čase 
nepříznivého počasí.                   (hz)  

Od plavby po Vltavě
po nový chodníček

a postoupili do republikového finále, 
i když na jaře může být situace jiná,“ 
zhodnotil výkon svých svěřenců tre-
nér družstva Martin Ulrich.          (ul)

Na Kamen-
covém jezeře 
vyrůstá jedna z 
největších nadějí 
české kanoistiky. 
Sedmnáctiletou 
Marcelu Krauzo-
vou (na snímku) 
zatím může širší 
veřejnost znát 
především z an-
kety Nejúspěšnější sportovec Cho-
mutovska, kde řadu let po sobě ob-
sazuje přední příčky v mládežnické 
kategorii. Svými letošními výsledky 
už ovšem přerostla rámec okresu a 
tak trochu i svého sportu. Přece jen 
medailemi z mistrovství světa a Ev-
ropy se nemůže pochlubit každý.

Spolu se svou deblovou partnerkou Spolu se svou deblovou partnerkou 
Martinou Víchovou jste vybojovala Martinou Víchovou jste vybojovala 
stříbro v maratonu na juniorském stříbro v maratonu na juniorském 
Mistrovství světa ve Francii a na Mistrovství světa ve Francii a na 
kilometrové trati na juniorském Mis-kilometrové trati na juniorském Mis-
trovství Evropy v Řecku, k tomu jste trovství Evropy v Řecku, k tomu jste 
získala devět českých titulů. Jak tuto získala devět českých titulů. Jak tuto 
svou letošní bilanci hodnotíte?svou letošní bilanci hodnotíte?

„Je to super, ale pořád je co zlep-
šovat. Třeba zrovna na tom kilomet-
ru v Řecku jsme velkou část závodu 
vedly, až jsme z toho byly překvape-
né. Myslely jsme si, jak jsme na tom 
dobře. Ale to se teprve naše největší 
soupeřky z Maďarska rozjížděly 
a pak nám na dvou stech padesáti 
metrech nadělily několik vteřin, což 
je úplně šílený. Doslova si s námi po-
hrály, takže s tím se něco musí dělat. 
Zatím máme rezervy ve výbušnosti, 
na singlu také potřebuji zlepšit 
výbušnost a rychlost, a protože ta 
se odvíjí od síly, tak musím i něco 
nacvičit v posilovně.“

Jak všechny úspěchy změnily váš Jak všechny úspěchy změnily váš 
způsob přípravy?způsob přípravy?

„Určitě je zase o něco zodpo-
vědnější, už jen z toho důvodu, že 
příští rok bude mistrovství světa v 
Čechách a přály bychom si podobný 
úspěch zajet před českými diváky. 
Samozřejmě člověk je rád, když se 
závod koná někde v zahraničí, když 
zažije nějakou exotiku, ale na dru-
hou stranu kdyby se zadařilo před 
českým publikem, tak co může být 
lepší?“

Spíš jsem měl na mysli technickou Spíš jsem měl na mysli technickou 
stránku přípravy. Jestli máte kvalit-stránku přípravy. Jestli máte kvalit-
nější podmínky.nější podmínky.

„V této sezoně se mi podařilo na-
vázat kontakt s lidmi, kteří se starají 
o Kateřinu Neumannovou. Ti mi zajiš-
ťují stejně kvalitní výživu a zároveň 
za mnou dojíždí fyzioterapeut. Na-
štěstí nemám žádné větší problémy, 
spíš je to v rámci rehabilitace a rela-
xace. To určitě také mělo na letošní 
výsledky pozitivní vliv. Dokonce do 
budoucna se nám podařilo vyjednat 
si lepší podmínky, protože doteď mi 
to platil sponzor, ale oni uznali, že 
z výkonnostního hlediska jsme pro 
ně s Martinou natolik zajímavé, že 
by si na péči o nás sami sehnali pe-
níze. Starali by se o nás, jako se v této 
skupině okolo Katky Neumannové už 
starají třeba o veslařku Knapkovou, 
koulaře Machuru mladšího nebo 
běžce na lyžích Koukala.“

Jak konkrétně trénujete?Jak konkrétně trénujete?
„Teď zrovna končím takové odpo-

činkové období, protože v sezoně 
toho trénování, závodění a cestování 
byla spousta. Pozvolna nabíháme na 
typickou zimní přípravu, která pro 
mě znamená deset fází v týdnu. Ně-
které dny trénuji dvoufázově, třeba 
ráno před školou plavu nebo běhám 
a odpoledne podle počasí ještě občas 
pádluji, ale spíš už běhám a posiluji.“

A jak koordinujete přípravu s vaší A jak koordinujete přípravu s vaší 
partnerkou Martinou Víchovou, kte-partnerkou Martinou Víchovou, kte-
rá je z Děčína?rá je z Děčína?

„V sezoně jsme spolu trénovaly o ví-
kendech, hlavně zjara. Buď ona přijela 
za mnou, ale spíš jsem já s trenérem 
jela tam, protože v Děčíně máme loď, 
na které závodíme. Naštěstí máme 
i trenéry s podobným názorem na to, 
jak se máme připravovat. Takže větši-
nou nemáme přímo společný tréninko-
vý plán, trénujeme to, co naši trenéři 
uznají za vhodné, ale v souhrnu se 
nám to hodně shoduje. Letní soustře-
dění jsme spolu absolvovaly celé, to 
jsme byly spolu měsíc a půl. Trénovaly 
jsme spolu na deblu i proti sobě na sin-
glech. Hodně si vyhovujeme technikou 
pádlování i frekvencí pohybu a hlavně 
si máme co říct i mimo tréninky. Ne-
týká se nás ponorková nemoc, spíš je 
to přesný opak, vyhledáváme se i ve 
volném čase.“

Jaké jsou vaše další sportovní cíle? Jaké jsou vaše další sportovní cíle? 
Pomýšlíte na olympiádu v Pekingu?Pomýšlíte na olympiádu v Pekingu?

„Výhledově takováhle možnost 
je. V kategorii žen je čtyři nebo pět 
hodně šikovných závodnic, ostatní 
my jako juniorky už předjíždíme. 
Takže když bychom počítaly, že 
zůstane ženský debl, který letos 
zajel výborně na mistrovství světa, 
tak to znamená, že už tam zůstanou 
tři, možná jen dvě schopné holky 
do čtyřkajaku, ke kterým bychom 
se možná mohly připojit a byly pro 
ně přínosnější než kterákoliv z dal-
ších seniorek. To je tak nejreálnější 
možnost, jak se do Pekingu dostat. 

Letos vybojovala stříbro v maratonu na MS ve Francii i na kilometrové trati na ME v Řecku, k tomu získala devět českých titulů

Naděje české kanoistiky Marcela Krauzová sní o olympiádě

Marcela Krauzová (vzadu) dosahuje největších úspěchů na dvojkajaku s Mar-
tinou Víchovou z Děčína, na snímku při závodě.                             (foto: archiv)

Na seniorský reprezentační deblka-
jak nám přece jen ještě něco málo 
schází a svaz to určitě bude držet 
v zaběhnutých kolejích a radši tam 
pošle někoho trošku zkušenějšího. 
Ale i kdyby nevyšel Peking, tak 
olympiáda v Londýně není už zas 
tak daleko.“

Je účast na olympiádě vaším největ-Je účast na olympiádě vaším největ-
ším snem?ším snem?

„Rozhodně. Už od malička. Hned 
jak jsem začala závodit a dostala 
svojí první medaili, hned jsem snila 
o tom, že by byla pěkná i ta olympij-
ská.“                                                    (sk)

Hokejbal se dá hrát i v DDM


