
Milí spoluobčané, 
uplynulý měsíc při-
nesl datum se třemi 
sedmičkami, jak se 
zdá pro mnohé lidi 
magické natolik, že 
si je vybrali jako 
den svatební. Ale 
den sňatku je pro 

zúčastněné kouzelný stejně, ať už jim 
vyjde na sedmého nebo třeba devě-
tadvacátého. Vím, že bývá, zejména 
pro nevěsty, jejich dnem vysněným, 
dnem, kdy se aspoň na chvíli stanou 
těmi princeznami v nádherných ša-
tech, na které si hrávaly odmalička. 
Jsou to chvíle opravdu výjimečné a já 
mám už několik let možnost podílet 
se na nich jako oddávající. Ať si různí 
skeptici říkají, co chtějí, svatba má své 
kouzlo stále a já jsem zažila několik 
obřadů tak výjimečně krásných, že 
jsem jen stěží zadržela slzy dojetí. 
Člověk si může stále opakovat t́ebe 
se to netýká, buď nad věcí ,́ ale když 
před sebou vidíte, jak jsou ženich 
s nevěstou šťastni jeden z druhého 
a všichni ostatní pláčou, vycítíte, že 
vše je prosyceno láskou a hlubokými 
vzájemnými vztahy, zkrátka vidíte 
obyčejné lidské štěstí, je těžko se 
ubránit. Ale jsou svatby, které na mě 
zapůsobí ještě víc. Zažila jsem několik 
zlatých a diamantových - ty jsou podle 
mě tou pravou oslavou lásky dvou lidí. 
Jsou stvrzeny dlouholetým soužitím 
a leckdy vypovídají o vzájemném 
pochopení, podpoře a sebeobětování 
jednoho vůči druhému. Ti lidé mají 
co ukázat, a když se takový pár sejde 
před symbolickým obřadem, bývá 
obklopen všemi, kterým poskytl za ta 
dlouhá léta zázemí – dětmi, vnoučaty 
i ostatními příbuznými či blízkými. Ne 
každý má to štěstí v dnešní uspěchané 
době vytvořit takový vztah, ale ze srdce 
to přeji všem, kteří vstoupili či vstoupí 
do manželství, ať už v červenci nebo 
kdykoliv jindy.        Vaše Ivana Řápková

č. 14

Nedávno zprovozněné křížení 
silnic I/7 a I/13 u Nových Spořic 
nenabízí optimální dopravní ře-
šení a neodpovídá ani důležitosti 
této mezinárodní dopravní tepny. 
S vyřešením situace se však počítá 
v nejbližších letech. Konkrétní ter-
mín dobudování sjezdů na silnici 
R7 bude závislý na tom, kdy stát 
uvolní potřebné prostředky.  

Řidiči nespokojeně poukazují na 
nedomyšlené řešení sjezdu, když ve 
směru od Klášterce nad Ohří musejí 
křížit cestu protijedoucím vozid-
lům. Toto dočasné dopravní řešení 

objasnil ředitel chomutovské správy 
Ředitelství silnic a dálnic Renné Ko-
mínek. „Je vybudován pouze sjezd 
doleva, pro řidiče přijíždějící z Prahy 
a ve směru k hranicím,“ shrnul nejpr-
ve současný stav. Motoristé volají po 
obdobném sjezdu v opačném směru. 
„Ano, dalo se by jim vyhovět, ale bylo 
by to v podstatě zbytečné vynaložení 
desítek milionů korun. Sjezd by šlo na-
pojit na stávající dvoupruhovou silnici 
do Starých Spořic. Takové řešení by 
však bylo pouze dočasné, po dokon-
čení této etapy výstavby R7 by bylo 
nutné to vše znovu předělávat podle 

Slovo primátorky

původního projektu.“ Ten počítá 
s tím, že takzvané brejle, jak říkají 
silničáři jednostrannému sjezdu, 
doplní jejich protějšek v opačném 
směru. „Objednali jsme vypracová-
ní studie řešení vybudování sjezdu 
v jeho konečné podobě, tak, aby po 
zahájení stavebních prací na další 
etapě R 7 došlo k jeho co nejmen-
šímu odbourávání.“ 

Otázka tedy nezní jak, ale kdy. 
Podle R. Komínka je mimoúrov-
ňové křížení u Nových Spořic na 
této silnici  třetí v pořadí. „Nyní 
se pracuje na mimoúrovňovém 
křížení ve Vysočanech - Bítozevsi, 
potom přijde na řadu další u Sulce 
a pak dojde na nás,“ uvedl ředitel 
Komínek. „My jsme připraveni, 
a pokud nedojde ke komplikacím, 
můžeme začít ´vyšívat´ na pod-
zim příštího roku.“

Rychlostní komunikace R7 
spojující Prahu se Spolkovou 
republikou Německo má pro 
Českou republiku a zejména pro 
náš příhraniční region velký 
význam. Uvědomují si to nejen 
podnikatelé, kteří v jejím dokon-
čení vidí perspektivy dalšího 
ekonomického rozvoje, ale i poli-
tici. A právě jejich vstřícný postoj 
k této mnohamilionové investiční 
akci by mohl být zárukou k její-
mu dokončení. „Ministr dopravy 
prohlásil, že v roce 2010 by měl 
být hotov celý úsek od Slaného 
k hranicím, takže do dvou nebo 
tří let by mohlo být vše vyřeše-
no,“ uzavřel Komínek vysvětlení 
situace chomutovského sjezdu 
z vybudované komunikace.     (lm)

Sjezd ze silnice R7: dočasné řešení by bylo neekonomické
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Šance pro neziskovky:
město hledá partnery

V Chomutově budou upravena 
Pravidla pro pronajímání bytů 
v majetku města. Ve veřejném vý-
běrovém řízení na poskytnutí bytů 
v domech SVJ na opravu svépomocí 
totiž úspěšný vydražitel po opravě 
získává byt od města do vlastnictví, 
takže z nájemce se posléze stane 
majitel. Z poznatků odboru správy 
majetku města ale vyplynulo, že 
někteří majitelé bytů toto výběrové 
řízení pojali jako druh podnikání. 
Svůj byt se ziskem prodávají a pak 
se opětovně účastní dalšího výbě-
rového řízení, znovu byt vydraží, 
opraví, koupí a prodají. Rovněž 
bylo zjištěno, že výběrového řízení 
se zúčastňují dražitelé, kteří byty 
získávají pro jiné osoby, jež je pak 
rovněž prodávají se ziskem. 

Právě tomuto spekulativnímu jed-
nání mají zabránit změny pravidel, 
které stanovují, že nikdo nemůže 
získat ve výběrovém řízení města 
byt víc než jednou, a že v případě 
následného prodeje bude mít měs-
to na takový byt předkupní právo, 
a to za cenu, za jakou jej zájemce od 
města koupil.                                   (lm)

Stop spekulantům 
s byty na dražbách

Řidičské průkazy vydané od 1. čer-
vence 1964 do 31. prosince 1993 
pozbudou na konci roku 2007 plat-
nosti. Odbor dopravních a správních 
činností chomutovského magistrátu 
provádí jejich výměnu, ale stejně 
jako jinde tempo výměny naznaču-
je, že ke konci roku bude úřad zahl-

cen frontami. Přitom není jisté, zda 
se podaří všechny řidičské průkazy 
v zákonném termínu vyměnit. 

Podle statistik ministerstva dopravy 
by se mělo v Ústeckém kraji vyměnit 
2 775 řidičských průkazů týdně, ale 
například v 25. týdnu to bylo jen 609, 
tedy necelých 22 procent ideálního 
počtu. Odbor dopravních a správních 
činností v Chomutově eviduje 8 619 
průkazů, které musejí být vyměněny. 
K polovině roku jich ale bylo vyměně-
no jen 1 874, tedy 21,74 %, a zbývalo 
jich 6 745. Za celý červen jich bylo jen 
151. Aby výměny řidičáků proběhly 
kompletně, muselo by jich být každý 
měsíc druhého pololetí 1 124, téměř 
desetinásobek červnového počtu. 

„Je to zřejmě naše národní vlast-
nost, nechávat všechno na poslední 
chvíli,“ soudí vedoucí chomutov-
ského odboru Bedřich Rathouský. 
„A není to jen specialita Chomutov-
ska, například v Děčíně, Teplicích 
nebo Ústí je to ještě o něco horší, 
a v Praze je dokonce nutné do konce 
roku vyměnit přes dvě stě tisíc řidič-
ských průkazů.“

Pokud někdo nestihne vyměnit ři-
dičský průkaz do konce roku, může 
za to být sankcionován příslušným 
obecním úřadem pokutou do výše 
1 000 korun. Kdo bude po 1. lednu 
2008 řídit bez platného řidičského 
průkazu, tomu hrozí pokuta do 
2 500 korun.                                    (lm)

Národní vlastnost Čechů: nechávat všechno na poslední chvíli

Výměna řidičáků hrozí kolapsem

KAMENČÁK 2007 
4. srpna od 11 hodin

I .  STAG E 
Czaldy Waldy, Fru Fru , U raggan 
Andrew, Švi hadlo, Žl utý pes , 
G u lo Čar, Čan kišou

I I .   STAG E 
J i ndra Kejak , N eřež, Ponožky 
pana Semtamťu ka , František 
N edvěd a D ru hé podán í ,  Al bu m , 
G rass Cou ntry

Vstup 40, děti 20 korun

TIP

TIP

Objednání na registr vozidel pomocí SMS :
OD  H LP  REZ

Výpis z karty řidiče – nový žák autoškoly:
EKR  POZ  č.  autoškoly  (viz web. stránky města) , 
jméno, rodné č.

Výpis z evid. počtu zapsaných bodů řidiči : 
BODY  POZ jméno, číslo ŘP 

Č í s l o M M C h o m utov – 736 695 600

Město Chomutov realizuje pro-
jekt s názvem Hledáme partnerství, 
který je financován z programu 
Interreg IIIA. Jeho cílem je nastar-
tování příhraniční spolupráce s ne-
státními neziskovými organizacemi 
na území Euroregionu Krušnohoří. 
Projekt počítá s přípravou těchto 
organizací na nové programovací 
období Evropské unie 2007-2013 
a informováním  o nových možnos-
tech v oblasti společných projektů, 
které mohou být spolufinanco-
vány z různých připravovaných 
dotačních titulů.  Na podporu 
této formy příhraniční spolupráce 
je k dispozici částka 180 milio-
nů korun. Projekt bude ukončen 
31. března 2008. Zájemci o spoluprá-
ci se mohou obracet na slečnu Věru 
Jetenskou (telefon 474 637 431, mail 
v.jetenska@chomutov-mesto.cz) , 
a to do 15. srpna 2007.                 (vj) Křížení silnic I/7 a I/13 z ptačí perspektivy.                           (foto: archiv ŘSD)

Již potřetí proběhly v Chomutově folklorní Viktoriánské slavnosti. Kromě 
pořadatelského Krušnohoru se jich zúčastnily soubory Boleslawiec z Polska 
(na snímku), Zelta Sietins z Lotyšska, Dyleň z Karlových Varů, Rokytička 
z Rokycan a Malé Zálesí z Luhačovic, které na několika místech města před-
vedly, jaké duchovní dědictví v podobě tanců a hudby schraňují.    (foto: sk)
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6. srpna a 12. srpna. 6. srpna a 12. srpna. Na zasedání 
rady místního národního výboru se 
jednalo především o zemědělství, 
pak se řeší stále ta naléhavá otázka, 
jak vymoci od občanů domovní daň 
a nájemné z bytů. Jsou zde občané, 
kteří od roku 1945 nezaplatili ani 
haléř domovní daně a nájemného. 
Vymáhání těchto peněz bude velmi 
obtížné.

16. srpna. 16. srpna. Konalo se zasedání 
místního národního výboru za účas-
ti devadesáti šesti členů s pořadem: 
kontrola usnesení, hospodaření ná-
rodního výboru za 1. pololetí 1957, 
referát finanční komise, rozprava. 
Usnesení z poslední schůze splněno, 
soudruh Polášek přednesl zprávu 
o hospodaření v 1. pololetí roku 
1957 a vyzvedl, jak nutná je hospo-
dárnost. Probral všechny akce, které 
jsou prováděny, a to velmi úspěšně. 
Soudruh Kořínek pak podal zprávu 
o činnosti finanční komise, která 
stojí před vážnými problémy v zís-
kávání peněz. Poplatníci dluží velké 
částky a dokonce dvě stě tisíc korun 
za minulé roky. V rozpravě pak na-
vrhovány různé způsoby, jak dluhy 
vymáhat, jak lépe hospodařit a upra-
vit život občanů v městě.

26. srpna. 26. srpna. Na zasedání rady míst-
ního národního výboru byla hlav-
ním bodem pořadu reorganisace 
úředníků v jednotlivých odborech 
a zřízení inventární komise, která 
zjistí veškerý majetek města.

ZemědělstvíZemědělství
26. srpna. 26. srpna. Podána zpráva o průbě-

hu žní. Družstvo mlátí, soukromníci 
nedávají nic na státní dodávku, obilí 
prodávají pod ruku, neboť vědí, že 
je rozhodnuto provést socialisaci, 
a to tak, že Moravec, Smolař, Lašťov-
ka, Maňásek, Valta a Serdel půjdou do 
družstva dobrovolně, Balák, Křepelo-
vé, Raška, Klička a Skuhra půjdou buď 
do družstva nebo někteří do země-
dělství v jiném závodě, tj. ku státním 
statkům. Jest tu také finanční otázka, 
neboť dluhy, které zemědělci nadělali, 
budou muset sami zaplatit. Bude se 
muset udělat plán hospodaření.

PočasíPočasí
Počasí v srpnu bylo poměrně 

suché a horké, pravé léto. Přes ob-
časný déšť nebo bouřky se teploty 
pohybovaly ve dne mezi 24 a 26 °C, 
v noci mezi 12 a 18 °C.                      (r)

Městské lázně v Chomutově slouží veřejnosti již  
27 let. Byly otevřeny na podzim 1980, ale stavba samot-
ná přicházela na svět pomalu a dlouho. Unikátní a ve 
své době bezkonkurenční projekt architekta Eisenreicha 
a Vojenského projektového ústavu byl dokončen a schvá-
len už v roce 1967. Samotná  výstavba budovy lázní však 
trvala dlouhých třináct let. Od zahájení provozu až do 
roku 1992 se o lázně staraly technické služby města, pak 
následovala soukromá firma Aqua a od února roku 2000 
provozuje lázně Správa sportovních zařízení Chomu-
tov, s.r.o., jedna z obchodních organizací města.

Po téměř třiceti letech provozu objekt volá po re-
konstrukci. Projekt na ni je k dispozici, záleží ovšem 
na finančních možnostech města, protože jde o velmi 
nákladnou záležitost. Jako jedna z možností se jeví zís-
kání dotací z EU. Přesto Správa sportovních zařízení za 
podpory města v rámci možností škálu služeb rozšiřuje 
a stávající provoz vylepšuje. A tak v roce 2004 proběhla 
částečná rekonstrukce úpravny vody, v roce 2005 byly 
pořízeny nové parní komory u bazénu, vloni otevřeno 
spinning centrum a instalována dětská skluzavka Kobra. 
Zatím posledním vylepšením nabídky je letošní novin-
ka, vířivka whirlpool, v níž probíhá také výuka plavání 
kojenců. A co lázně nabízejí kromě této novinky? Pa-
desátimetrový bazén, fitness centrum, kondiční lázně, 
saunu, rehabilitaci a dětský bazén. V letních měsících 
je navíc k dispozici travnatá opalovací plocha. Kapacita 
lázní je kolem šesti set návštěvníků, dámské šatny mají 
250 skříněk, pánské 360.

Představujeme zařízení organizací města: městské lázně

Do všech provozů městských lázní zavítá ročně 
téměř 200 000 lidí. A jak zdůrazňuje vedoucí provo-
zovny Milan Slabihoud, na rozdíl od jiných akcí klienti 
lázní v nich tráví svůj čas aktivně, dělají něco pro své 
zdraví. Je tedy přirozené, že lázně poskytují zázemí 
i sportovcům. Kromě toho, že zde trénuje mistr Evropy 
v thaiboxu Jiří Žák a další sportovci,  je třeba připome-
nout především působení plaveckého oddílu TJ Slávie 
Chomutov, zaměřeného zejména na práci s mládeží, 
v níž je tato líheň talentů velmi úspěšná.               (lm)

Vzdělávání úředníků vyplývá 
ze zákona o úřednících územních 
samosprávných celků, podle něhož 
musí každý věnovat sebevzdělává-
ní minimálně 18 dní během tří let. 
Dlouhodobým cílem je, aby úředníci 
získali dovednosti a znalosti, jež 
zvýší jejich profesionální úroveň 
a povedou ke zkvalitnění jejich slu-
žeb. Na chomutovském magistrátu 
stále hledají možnosti, jak tuto po-
vinnost realizovat tak, aby nebyla 
pouhou sérií nudných školení.

„Jako efektivní se nám jeví vzdě-
lávání prostřednictvím takzvaného 
e-learningu, kdy pracovník nemusí 

trávit několik dní mimo pracoviště, 
ale na internetu sám studuje kurzy 
na dané téma, které jsou zakončeny 
zkouškou, rovněž na dálku,“ uvedl 
Václav Fiala, vedoucí odboru kance-
láře tajemníka magistrátu, která má 
vzdělávání úředníků na starosti. „Tato 
moderní forma je pak doplňována 
dalšími klasickými formami školení.“

V rámci projektu Vklad do budouc-
nosti – vzdělávání úředníků, který je 
financován z Evropského sociálního 
fondu ze státního rozpočtu, bude 
do konce roku proškoleno přes 
dvě stě zaměstnanců magistrátu 
a technických služeb města. „Projekt 
běží od loňského jara, v jeho rámci 
se uskutečnily kurzy: Angličtina – 
komunikace v praxi, seminář k ži-
votnímu prostředí, školení inter-
ních auditorů, nyní právě probíhají 
Angličtina ve veřejné správě, kurz 
verbální komunikace a do konce 
roku to ještě budou sociálně psy-
chologický výcvik, manažerský kurz 
a individuální odborné vzdělávání,“ 
dodal V. Fiala. „Jeho naplněním ale 
pochopitelně vzdělávání úředníků 
nekončí, protože jde o proces, který 
vlastně běží pořád.“                (vf/lm)

Vzdělávání úředníků je nikdy nekončící proces

…a schválila výpovědi z nájmů. …a schválila výpovědi z nájmů. Uži-
vatelé dalších čtrnácti bytů ve vlastnic-
tví města dostanou v nejbližších dnech 
výpovědi z nájmu. Novela občanského 
zákoníku z roku 2006 umožňuje vý-
povědi z nájmu bez přivolení soudu, 
pokud nájemce dluží za nájemné nebo 
za služby spojené s užíváním bytu 
za dobu delší než tři měsíce, pokud 
byt neužívá, má-li dva nebo více bytů 
nebo přes písemnou výstrahu hrubě 
porušuje dobré mravy. Ve třech pří-
padech ze čtrnácti schválených jde 
o kombinaci dvou z uvedených dů-
vodů. Dvacet pět výpovědí z nájmu 
schválila rada města už v dubnu.

…a schválila maximální přírůs-…a schválila maximální přírůs-
tek nájemného v bytech v majetku tek nájemného v bytech v majetku 
města s regulovaným nájemným, města s regulovaným nájemným, 
stanovený ministerstvem pro místní 
rozvoj sdělením z 25. června 2007. 
Přírůstek je stanoven procentuálně 
podle jednotlivých krajů, velikosti 
obce a stávajícího nájemného. Pro 
většinu bytů v Chomutově činí pro 
příští rok 11,5 %. Aktuální nájemné 
za metr čtvereční v chomutovském 
městském bytě je 16,48 Kč, od 
1. ledna příštího roku bude 18,38 Kč. 
Například uživatel bytu o rozloze 
70 metrů čtverečních dnes platí ná-
jemné 1 154 korun, v roce 2008 to 
bude 1 287 korun.

…a schválila uzavření darovací …a schválila uzavření darovací 
smlouvy mezi městem a Biskupstvím smlouvy mezi městem a Biskupstvím 
litoměřickým. litoměřickým. Středisko knihovnic-
kých a kulturních služeb Chomutov 
převzalo vloni v srpnu od Městského 
muzea Kadaň sochy, které tam byly 
svezeny před rekonstrukcí kostela 
svatého Ignáce. Jde o devět plastik. 
V listopadu 2006 bylo provedeno 
základní ošetření soch, které stá-

lo 120 000 korun a bylo uhrazeno 
z prostředků města Chomutova, 
a sochy byly opět umístěny v kostele. 
Restaurátorská dílna, která provedla 
základní ošetření, vypracovala záměr 
na celkové restaurování soch. To by 
stálo asi 580 000 korun v případě 
levnější varianty, 860 000 v případě 
dražší varianty. Protože církev, jíž 
sochy patří, nemá potřebné finanční 
prostředky a nemá ani možnost žádat 
o granty na obnovu památek, postou-
pila sochy darovací smlouvou městu. 
Chomutov zažádá o zápis soch do se-
znamu národních kulturních památek 
a poté bude moci žádat o granty na 
restaurování soch. 

…informativní zprávu komise život-…informativní zprávu komise život-
ního prostředí o stavu veřejné zeleně ního prostředí o stavu veřejné zeleně 
v Chomutově. v Chomutově. Jak ze právy vyplývá, 
členové komise se přímo v terénu 
přesvědčili, že péče o zeleň, kterou 
zajišťují  Technické služby města 
Chomutova, je nedostatečná. Zpráva 
je doplněna posudkem odborníka 
Agentury ochrany přírody a krajiny 
České republiky, který konstatuje, že 
ořez stromů a zmlazovací řezy keřů 
jsou v některých případech prove-
deny tak neodborně, že způsobily 
nenávratné poškození zeleně. Komise 
životního prostředí došla k závěru, že 
zřejmou příčinou těchto nedostatků je 
nedostatečná kontrola prováděných 
prací ze strany vedoucích pracovníků 
a pravděpodobně i špatná organizace 
práce.                  (Pokračování na str. 4)

Rada města Chomutova projednala...

Je několik způsobů, jak v Chomu-
tově získat byt. Jedním z nich je tak-
zvaná varianta C, v níž jsou ve veřej-
ném výběrovém řízení draženy byty 
na opravu svépomocí. Této dražby 
se však mohou účastnit pouze obča-
né, kteří splňují podmínky stanove-
né městem v Pravidlech pro pronají-
mání bytů. Ta vymezují například, 
že žadatel musí nejméně půl roku 
pracovat nebo že nesmí být soudně 
trestán. Přesto se čas od času objeví 
člověk, jenž tato pravidla nesplňuje 
a dražby se účastní. Potřebné do-
klady se totiž zkoumají až po ní. 
Pak může přijít na magistrát žádost 
o udělení výjimky z pravidel. Vedení 
města si však na udělování výjimek 
v těchto případech nepotrpí.

Na červencovém jednání tak 
rada města projednávala mimo jiné 
žádost o zpětné udělení výjimky 
z uvedených pravidel, která jeden 
z úspěšných vydražitelů nedodržel. 
Radní ovšem tuto žádost, která 

mezi nimi vyvolala nelibost, smet-
li ze stolu. „Pravidla jsou jasná 
a respektovat je musí každý,“ říká 
radní Pavel K. Markvart. „Jestliže 
někdo źapomene ,́ že má záznam 
v rejstříku trestů, nebo se śplete´ 
a uvede, že už pracuje přes půl roku 
a přitom je to jen pár týdnů, nelze 
to hodnotit jinak, než že chce tato 
pravidla obejít, a to znamená, že se 
snaží o podvod. Takový člověk se 
pokusí obelstít město a když se na 
to přijde, nejenže mu nehrozí žádný 
postih, ale ještě se pokouší domoci 
se něčeho, co získal podvodem. 
To rozhodně tolerovat nemůžeme, 
a proto podobné udělování výjimek  
nepodporujeme. Tím spíš, že by na 
to doplatili ostatní, ti, kteří stanove-
né podmínky respektují.“ 

V tomto konkrétním případě vy-
dražitel získá zpět peníze, které za 
byt již uhradil, ovšem bez složené 
kauce, a byt půjde do veřejného vý-
běrového řízení znova.                (lm)

Radní pokusy o podvod 
nebudou tolerovat

Objekt starobylé radnice je nejstarší a 
historicky nejvýznamnější budovou ve 
městě. První písemná zmínka o ní po-
chází z roku 1252. Svému účelu slouží 
téměř čtyři staletí a zub času na ní zane-
chal stopy. Proto se radnice v nejbližších 
letech dočká potřebných oprav. Základ-
ním cílem rekonstrukce je zachránit 
památkovou podstatu objektu.

Historická radnice byla původně 
zámkem, konšelé z ní učinili své 
sídlo v roce 1627 a po šedesáti le-
tech se vedení města rozhodlo pro 
její rekonstrukci. „Ze starých účtů 
vyplývá, že rada města odhlasovala 
pořízení nových krovů v roce 1687,“ 
připomíná městský architekt Jaroslav 
Pachner. „Zachoval se dokonce účet, 
jímž město hradilo pražskému mistru
tesaři, který práce řídil, ubytování 
v místním hostinci.“ 

Technická zpráva ohledně stavu 
krovů potvrzuje, že historické severní 
a západní křídlo radnice je uzavřeno 
barokním krovem ze 17. století, jehož 
konstrukce je na mnoha místech znač-
ně poškozena, trámy místy již zcela 
chybí, jiné jsou zasaženy hnilobou. 

Radnice dostane nejen nové krovy 
a střešní krytiny, ale také fasády. Stará 
budova vlhne, proto součástí rekon-
strukcí budou odvětrávací kanálky 
podél jejího obvodu. V červenci začaly 
práce na západní fasádě, které zahr-
nou i vybudování sestupové rampy a 

vstupů do sklepení, a to včetně vstupu 
bezbariérového. Zde bude mimo jiné 
stylová vinárna. V budově dojde rovněž 
k modernizaci  elektroinstalace a topení 
a budou vyměněna některá okna. Při 
všech rekonstrukcích budou respek-

továny připomínky památkářů, aby 
opravy budovy nenarušily její historic-
ký ráz. Práce, jež by měly skončit v roce 
2009, vyjdou zhruba na deset milionů 
korun, přičemž evropské dotace pokryjí 
85 procent nákladů.                                  (lm)

Střípky z miliardové mozaiky: Velký integrovaný projekt

Oprava radnice – výměna krovů starých přes tři sta let

Na rozdíl od většiny prací na opravě radnice fasáda západního křídla budovy 
bude obnovena už letos, od července tuto část objektu kryje lešení o šesti 
úrovních.                                                                                                             (foto: lm)

PRŮVODCE CHOMUTOVEM 2008 – V Ý Z VA

Zájemci z řad provozovatelů ubytovacích , kulturních a sportovních zařízení na 
Chom utovs ku , kteř í mohou nab íd nout své s l užby tu r istů m a chtěj í  bý t uveden i 
v trad ičn í m Průvodci C hom utovem pro rok 20 08 , oznamte pros í m 
do 14 . zá ří 2007 své kontaktn í údaje na e - mai lovou ad resu : 

i . j o s i f ko v a @ c h o m u t o v - m e s t o . c z 

V poslední době se v regionálním 
tisku objevují názory občanů, jež kri-
ticky hodnotí dopravní stavby a do-
pravní situaci na některých místech 
Chomutova. V lidech stále přetrvává 
povědomí, že co je na území města, 
spadá pod kompetenci magistrátu, 
a tak výtky směřují právě na adresu 
radnice. V řadě případů je to však 
adresa nesprávná.

Mezi místa, na něž řidiči poukazují, 
patří například sjezd ze silnice R7 (viz 
článek na straně 1), kruhové objezdy 
u Kauflandu a u bývalé Normy mezi 
Chomutovem a Jirkovem, křižovatka 
mezi sídlišti Kamenná a Březenecká. 
Jaký je tedy podíl města na těchto 
stavbách?         (Pokračování na str. 4)

Ne všechny dopravní stavby 
jsou záležitostí města

Upozornění pro rodiče: Upozornění pro rodiče: 
volná místa v jeslíchvolná místa v jeslích

Zařízení MÚSS Denní stacionář 
a jesle na Písečné má volná místa pro 
děti do 3 let věku na oddělení jeslí. 
Zájemci o zařazení dítěte do režimu 
jeslí volejte na číslo 474 659 270 
nebo 728 867 896 (vedoucí DSJ Pí-
sečná Václava Dušková). 

Poplatky: pobyt v jeslích 1 000 Kč 
měsíčně (děti z Chomutova 70% 
sleva) + stravné 39 Kč za den
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DIVADLODIVADLO
• 3. 8. DÍVČÍ VÁLKA3. 8. DÍVČÍ VÁLKA. Představení Čechova prozatimně osvobozeného divadla. Letní 

kino od 19.00 hodin.
• 3. 8. HRA O BANDITOVI3. 8. HRA O BANDITOVI. Představení mexického souboru TATUAS. Kostel sv. Igná-

ce od 20.00 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
• 4. 8. KAMENČÁK 2007. 4. 8. KAMENČÁK 2007. Muzika, zábava a soutěže pro celou rodinu. Kamencové 

jezero od 13.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY
• 18. 8. ROCK-METAL-MUSIC. 18. 8. ROCK-METAL-MUSIC. Benefiční koncert pro chomutovskou nemocnici. 

Hu-Hu-bar a atrium SKKS od 20.00 hodin.
• 23. 8. MUSICA DA CAMERA 2007 – KYTAROVÉ DUO PETIT23. 8. MUSICA DA CAMERA 2007 – KYTAROVÉ DUO PETIT. Z cyklu koncertů 

komorní hudby v atriu SKKS od 18.00 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY
• STOLETÍ SLOVÁKŮ V ČESKÝCH ZEMÍCHSTOLETÍ SLOVÁKŮ V ČESKÝCH ZEMÍCH. Výstava v kostele sv. Kateřiny potrvá do 30. 9.
• PORTRÉTNÍ MINIATURY CHOMUTOVSKÉ SBÍRKYPORTRÉTNÍ MINIATURY CHOMUTOVSKÉ SBÍRKY. Muzeum na historické radnici, 

výstava potrvá do 2. 9.
• PORTRÉTY – PRÁCE ÚČASTNÍKŮ MALÍŘSKÉHO KURZU SKKSPORTRÉTY – PRÁCE ÚČASTNÍKŮ MALÍŘSKÉHO KURZU SKKS. Galerie na schodech 

v SKKS. Výstava potrvá do 30. 9.
• JANA LUCAS, JAN HALAŠKA – LIDÉ KUBYJANA LUCAS, JAN HALAŠKA – LIDÉ KUBY. Fotografie v galerii Špejchar, výstava 

potrvá do 25. 8.
• SYMPOZIUM BOLEBOŘ 2007SYMPOZIUM BOLEBOŘ 2007. Výstava děl ze setkání sochařů. Atrium SKKS do 31. 10.
• MARTINA BALZEROVÁ – TVÁŘE MOŘEMARTINA BALZEROVÁ – TVÁŘE MOŘE. Výstava fotografií v galerii Lurago. Vernisáž 

3. 8. v 17.00 hodin, výstava potrvá do 30. 8.
• MÁRIA KUDASOVÁ - FOTOGRAFIEMÁRIA KUDASOVÁ - FOTOGRAFIE. Kostel sv. Ignáce. Vernisáž a malá módní pře-

hlídka 15. 8. v 17.00 hodin, výstava potrvá do 7. 9.
• FRANTIŠEK PUBIČKA – PRVNÍ STAVOVSKÝ HISTORIOGRAF KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHOFRANTIŠEK PUBIČKA – PRVNÍ STAVOVSKÝ HISTORIOGRAF KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO. 

Muzeum na radnici. Výstava věnovaná chomutovskému rodákovi potrvá do 1. 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).
   1. –  2. 8.  VDÁŠ SE, A BASTA!    3. 8. KVASKA
  4. –   5. 8. KLETBA ZLATÉHO VĚKU    6. 8. JEDNÉ NOCI V JEDNOM MĚSTĚ
   7. –  8. 8.  PRAVIDLA LŽI  9. – 10. 8.  NEXT
 11. – 12. 8.  HANNIBAL: ZROZENÍ  13. – 15. 8. CESTA BOJOVNÍKA
16. – 17. 8.  RENESANCE 18. – 21. 8. HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD
         22. 8.  SHERRYBABY  23. – 24. 8. SIMPSONOVI VE FILMU
25. – 26. 8. GRINDHOUSE: AUTO ZABIJÁK 27. – 28. 8. ZODIAC
29. – 30. 8.  DOKONALÝ TRIK    31. 8. LET´S DANCE

Oblastní muzeum v Chomutově připravilo vý-
stavu, jejímž prostřednictvím oprašuje památku 
dalšího významného zdejšího rodáka, Františka 
Pubičky. Tento původně jezuitský kněz se stal 
prvním stavovským historiografem Království 
českého, napsal sedmisvazkové dílo Chrono-
logische Geschichte Böhmens, v němž se jako 
první pokusil shrnout dějiny českého národa na 
základě historických faktů. Bohužel se dostal do 
sporu s obrozenci, kteří jeho dílo i osobu očer-
nili a zapříčinili, že Pubička na téměř dvě století 
upadl do zapomnění.

František Pubička se narodil 19. srpna 1722 
Anně Dorotě a Florianovi Pubičkovým. Záznamy 
z matrik naznačují, že rodina do Chomutova 
přišla v 17. století, zřejmě z českého vnitrozemí. 
Brzy se zdějším německým prostředím splynula, 
a tak i rodinné příjmení nechávala psát ve tvaru 
Pubitschka. Je ale doloženo, že František Pubička 
spisovnou němčinu dobře neovládal, psal latin-
sky a do němčiny svá díla nechával překládat. 
Přesto o sobě, z dnešního pohledu těžko uvěři-
telně, tvrdil: Jsem Slovan, Čech a Němec.

V mládí absolvoval chomutovské jezuitské 
gymnázium a v šestnácti letech odešel do Prahy 

pokračovat v teologickém studiu na Klementinu. 
Po vysvěcení na kněze se dal na učitelskou drá-
hu. Věnoval se historii, ve službách jezuitského 
řádu se stal provincionálním historikem. „Vidí, že 
neexistuje žádná kniha, která by chronologicky 
shrnovala české dějiny. Vytýčí si to jako životní 
úkol a od roku 1770 až do smrti na něm pracuje. 
Výsledkem je dílo Chronologische Geschichte 
Böhmens, jímž mění náhled na českou historii. 
Jednak píše vlastenecky, jednak se snaží dějiny 
oddělit od pověstí a bájí,“ popisuje autor výstavy 
Jiří Šlajsna. „Dílo je psané na svou dobu velmi 
moderně, s řadou ilustrací a nákresů a poznám-
kovým aparátem po straně textu. A byť mu opo-
nenti vytýkali fádnost, je velmi cenné hlavně 
z faktografického hlediska.“

Přestože od roku 1773 František Pubička trpí 
zrušením jezuitského řádu a následným nedo-
statkem finančních prostředků, jeho věhlas coby 
historika stoupá. Proto když v následujícím roce 
přichází za českými stavy s žádostí o financo-
vání vydávání dalších svazků svého životního 
díla, stavové s vidinou brzké návratnosti inves-
tice souhlasí. Dokonce mu udělují titul prvního 
historiografa Království českého a tím i povin-

nost oficiálně se zabývat českou historií. Ještě 
předtím se však Pubička dostává do profesního 
sporu s obrozencem Gelasiem Dobnerem, který 
postupně přerůstá v osobní nevraživost. Větší 
část osvíceneckého hnutí se staví za Dobne-
ra, vycházejí zdrcující kritiky Pubičkova díla, 
v jejichž důsledku se titul neprodává. „Opět po-
mohly stavy, které byly výkonnou silou tehdejší 
politiky. Vydaly nařízení, že Chronologische 
Geschichte Böhmens musí mít ve výbavě panské 
kanceláře a úřady. Proto se také po celé repub-
lice dochovalo tolik exemplářů,“ vysvětluje Jiří 
Šlajsna. Ale ani s oficiálními místy to František 
Pubička neměl lehké. Čím víc se ve svém díle 
blížil k současnosti, tím byla interpretace dějin 
citlivější a rozepře mezi autorem a vydavatelem 
častější. Když zpracovává téma třicetileté války 
pro osmý svazek, 5. června 1807 s podlomeným 
zdravím umírá.

I po Pubičkově smrti čeští obrozenci pokra-
čovali v očerňující a zesměšňující kampani. 
Štafetu postupně převzal i František Palacký, 
který se s Pubičkou nikdy nesetkal a tudíž proti 
němu osobně nemohl nic mít. Ironií osudu se 
nakonec on v roce 1839 stal novým historiogra-

fem Království českého. Napsal monumentální 
Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě
a v předmluvě Chronologische Geschichte 
Böhmens tvrdě zkritizoval, čímž toto dílo a tím 
i Pubičku definitivně odsoudil k zapomnění. „Na-
učili jsme se nekriticky vzhlížet k českým obro-
zencům, ale zapomínáme na to, že to byli také 
jen lidé,“ soudí Jiří Šlajsna. „Ve sporu s obrozenci 
byl sice Pubička vítězem v té době, ale poraže-
ným v rámci celé historie.“ František Pubička pak 
byl připomínán už jen v Chomutově, kde až do 
konce 2. světové války žila jeho rozvětvená ro-
dina. S odsunem jejich působení zde končí, část 
rodiny se dnes dá vystopovat v USA.

Po Pubičkovi se nedochovaly žádné osobní 
předměty, jen jeho knihy, několik dokumentů 
a část korespondence. „Výstava k dvoustému vý-
ročí jeho úmrtí je rozsahem malá, ale její příprava 
připomínala spíš detektivní pátrání,“ zdůrazňuje 
Jiří Šlajsna. Expozice je zájemcům přístupná 
ve výstavních prostorách muzea na historické 
radnici do 1. září. Navazovat na ni bude vydání 
brožury, ve kterém bude shrnut Pubičkův životo-
pis a dílo a zhodnocen jeho význam pro českou 
a chomutovskou historii.                                       (sk)

František Pubička se v díle Chronologische Geschichte Böhmens jako první pokusil shrnout dějiny českého národa na základě historických faktů

První stavovský historiograf Království českého pocházel z Chomutova

František Ježil František Ježil je významným pe-
dagogem a regionálním historikem. 
S jeho jménem je spojeno přede-
vším jeho působení na různých 
chomutovských školách, nejvíce na 
místním gymnáziu, kde byl v šede-
sátých letech ředitelem. Odtud však 
musel na příkaz komunistických 
představitelů odejít. František Ježil, 
který se v mládí v době 2. světové 
války zapojil do odbojové činnosti 
v duchu svých skautských zásad, 

se zejména po ukončení aktivní pe-
dagogické činnosti věnuje regionál-
ním dějinám. Zajímá se především 
o historii místního školství, knihov-
nictví, ale i o významné osobnosti 
místních dějin či o zaniklé obce na-
šeho regionu. Publikuje v místních 
periodikách jak pro širokou laickou 
veřejnost, tak i pro odborníky. Patří 
rovněž k funkcionářům zahrád-
kářského svazu a k propagátorům 
umění v našem regionu.         (pama) 

Seriál o držitelích Ceny Jiřího Popela z Lobkovic

Po skončení pedagogické činnosti
se věnuje regionální historii

Letní kino (začátky představení ve 22.00 hodin, není-li uvedeno jinak).Letní kino (začátky představení ve 22.00 hodin, není-li uvedeno jinak).
   1. –   2. 8.  KVASKA    3. 8. kino nehraje – DÍVČÍ VÁLKA
            4. 8.  kino nehraje – KAMENČÁK 2007   5. 8. JEDNÉ NOCI V JEDNOM MĚSTĚ 
  6. –   7. 8.  BESTIÁŘ  8. – 9. 8.  ERAGON
10. – 11. 8.  300: BITVA U THERMOPYL 12. – 13. 8. KRÁSKA V NESNÁZÍCH
14. – 15. 8.  GOYOVY PŘÍZRAKY 16. – 17. 8. HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD 
         18. 8.  kino nehraje – FESTIVAL 19. – 20. 8. GRANDHOTEL 
21. – 22. 8.  SPIDERMAN 3  23. – 24. 8. SAW 3 
25. – 26. 8.  SIMPSONOVI VE FILMU 27. – 28. 8. TAJNOSTI 
29. – 30. 8.  ASTERIX A VIKINGOVÉ   31. 8. ROMING

V těchto dnech vrcholí přípravy 
letošního 50. ročníku Žatecké Dočes-
né, která se koná ve dnech 31. srpna 
a 1. záři. Akce vznikla původně jako 
oslava dočesání chmele, kterým se 
oblast Žatecka proslavila. Tentokrát 
organizátoři připravili pro návštěvní-
ky opravdu bohatý kulturní program, 
který bude plný legend. Největším 
lákadlem rozhodně bude vystoupení 

Karla Gotta, který přijede do Žatce 
nejen zpívat, ale také vystavovat své 
obrazy. Případní zájemci budou moci 
v průběhu celého září zhlédnout vý-
stavu reprodukcí obrazů Karla Gotta 
v Křížově vile v Žatci. Dalším tahákem 
bude určitě vystoupení zahraniční 
skupiny Alphaville. Ta se proslavila 
zejména v osmdesátých letech, pama-
tovat si ji můžete díky hitům Forever 

Young, Sound Like A Melody, Big In 
Japan a nebo Dance With Me.

Zajímavostí letošního ročníku bude 
projekt Filipa Benešovského. Diváci, 
kteří přijdou na náměstí Svobody 
v pátek 31. srpna v 21 hodin, budou 
moci zhlédnout unikátní vystoupení 
nazvané Odvrácená strana Měsíce, 
ve kterém zazní písně legendárních 
Pink Floyd a Rogera Waterse. V pro-
gramu Dočesné v Žatci dále vystoupí 
například Pražský výběr 2, Le Monde, 
Žatečanka, Greenhorns s Honzou 
Vyčítalem, Rangers, Nezmaři, Michal 
Nesvadba, Visací zámek, One Season 
Band, - 123 minut, Vláďa Mišík, Radim 
Hladík, Josef Zíma, Barbekjú, AC/DC 
revival a mnoho dalších. Moderáto-
rem bude oblíbený Vladimír Hron. 
Návštěvníci budou moci v průběhu 
celého víkendu ochutnat některé 
z více než čtyřiceti druhů piv z dva-
ceti pivovarů. Vstup je po celý víkend 
zdarma. Kompletní informace o akci 
naleznete na stránkách Městského 
divadla Žatec, které jsou na adrese 
www.divadlozatec.cz                           (fi)

Jubilejní ročník Dočesné bude ve znamení legend

Už tuto sobotu bude patřit Kamen-
cové jezero nejen jeho obvyklým 
návštěvníkům, ale také příznivcům 
hudby. Čtvrtý ročník hudebního 
festivalu Kamenčák 2007 bude letos 
obohacen o další počin. V odpoled-
ních hodinách bude odhalena a po-
křtěna dřevěná plastika deset metrů 
dlouhého tvora umístěná na umělém 
ostrůvku nedaleko písečné pláže. 

Tomu ovšem bude předcházet sou-
těž, z níž si ten nejšťastnější odnese 
atraktivní odměnu v podobě víken-
dového zájezdu pro dospělého a dítě 
do Disneylandu. „Soutěž pro rodinná 
družstva, která budou hledat vodní 
‚příšeru‘, připravilo Divadlo V Pytli 
Petra Stolaře. Z jezera se vyloví 
vejce a z něj se narodí dráček, který 
bude za pomoci soutěžících hledat 
svou maminku,“ uvedla k chystané 
novince Věra Flašková, jednatelka 
Správy kulturních zařízení s. r. o., 
která Kamenčák každoročně organi-
zuje. „Různé soutěžní disciplíny pro 
dospělé i pro děti budou připraveny 
v areálu celého jezera. Soutěžící do-
stanou mapky (viz snímek) a podle 
nich budou postupovat.“

Další doplňkovou akcí bude 
Kamenčák Cup – turnaj v beach 
volejbale, který na písčitém hřišti 
pořádá Správa sportovních zaříze-

ní. Těžištěm Kamenčáku 2007 však 
bude pochopitelně hudba, která bude 
znít na dvou pódiích. V horní části 
autokempu to bude folk a country, 
u dolní brány rock, etno a world mu-
sic. „Snažili jsme se vybrat zajímavá 
jména, pro příznivce country a folku 
snad bude lákadlem seskupení Neřež 

a František Nedvěd se svou skupinou, 
pro rockery Žlutý pes s Ondřejem 
Hejmou,“ dodala  jednatelka SKZ 
a závěrem připomněla, že vzhle-
dem k pestrosti hudební nabídky je 
vstupné na Kamenčák 2007 v pod-
statě symbolické – 20 korun pro děti 
a 40 pro dospělé.                             (lm)

Akci zpestří rodinná soutěž o zahraniční zájezd, turnaj v beach volejbale a křest vodní příšery

Kamenčák 2007, to je folk i country, rock i world music 

• Novinkou v oblasti propagace Chomutova jsou tři nové sběratelské kartyNovinkou v oblasti propagace Chomutova jsou tři nové sběratelské karty, 
které město vydalo ve spolupráci s Klubem českých turistů. Jedna je věnová-
na Kamencovému jezeru, druhá Podkrušnohorskému zooparku a třetí přímo 
Statutárnímu městu Chomutov. Svou sběratelskou kartu má již nějaký čas 
i Oblastní muzeum v Chomutově. Všechny čtyři karty můžete získat v Městském 
informačním centru v Chelčického ulici, kartu města nabízí také městská věž 
a galerie Lurago, v zooparku koupíte kartu s motivem PZOO a na Kamencovém 
jezeře zase kartu jezera. Cena karty je 25 korun. Více informací o projektu sbě-
ratelských karet získáte na stránkách Klubu českých turistů: www.kct.cz nebo 
www.cestykehvezdam.cz. Další novinkou, kterou můžete zakoupit v Městském 
informačním centru a v Oblastním muzeu na radnici, je dvojjazyčná publikace publikace 
Zámky, hrady a kulturní památky v saském Německu a severních ČecháchZámky, hrady a kulturní památky v saském Německu a severních Čechách. 
Cena publikace je 99 korun a na čtyřech stranách se historickými památkami 
prezentuje také Statutární město Chomutov.                                                             (lev)

Půvabné prostředí atria Střediska knihovnických a kulturních služeb přes 
léto ještě zkrášluje patnáct dřevěných plastik. Jsou dílem českých a němec-
kých umělců, účastníků pátého sochařského mezinárodního sympozia, které 
stejně jako všechny předchozí ročníky proběhlo v Boleboři. Plastiky, které 
v atriu budou vystaveny do konce října, se líbily i malé Lindě, která si na 
snímku pod dohledem tatínka prohlíží dílo Sylvy Prchlíkové nazvané Nevím, 
kde mi hlava stojí.                                                                                             (foto: sk)

Pošlete fotku z dovolené
Chomutovské noviny opět vy-

hlašují soutěž o nejzajímavější soutěž o nejzajímavější 
aktuální fotografii na letní témaaktuální fotografii na letní téma. 
Snímky zasílejte do konce srpna, 
v datové formě elektronickou poš-
tou na s.kral@chomutov-mesto.cz, 
v papírové podobě na adresu redak-
ce. Vždy uveďte své jméno a adresu, 
do hlavičky e-mailu nebo na obálku 
pak heslo Foto na letní téma. 

Nejzdařilejší snímky v září otisk-
neme v novinách a odměníme pro-
pagačními předměty.                        (r)
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...zprávu komise pro podporu ...zprávu komise pro podporu 

občanských aktivit a schválila po-občanských aktivit a schválila po-
skytnutí dotací na projekty v roce skytnutí dotací na projekty v roce 
2007 sedmi žadatelům 2007 sedmi žadatelům Jsou to 
Squashclub Chomutov – projekt 
Squash soustředění (4 000 Kč), Ve-
kibox Chomutov – projekt Oblastní 
soutěž mládeže v boxu (8 000 Kč), 
Leteckomodelářský klub Chomutov 
– projekt Mistrovství ČR s meziná-
rodní účastí (7 000 Kč), občanské 
sdružení Fokus – projekt Obnaže-

Rada města Chomutova projednala...

Pří jem žádostí o výdej paměťových karet do digitálních
tachografů zajišťuje od července chomutovský magistrát
Sd ružen í Č ES MAD Bohem ia a pobočky PV T u konči ly k pos led n í m u čer vn u 20 07 
datu s běr žádostí o v ýdej paměťov ých karet do d ig itá l n ích tachog rafů a tuto č i n -
nost p řevzal od 1 .  čer vence mag istrát .

M í stn í pří s l u š nost se přitom říd í ta kto :

- paměťová karta ř id iče pod le m ísta jeho tr valého nebo p řechod ného poby tu 
v Č R ,

- paměťová karta vozid la ( pod n i ku ) pod le s íd la dopravce ( právn ické osoby) nebo 
m ísta pod n i kán í f yzické osoby,

- paměťová karta ser vis n í pod le m ísta č i n nosti  žadatele ( na jehož j méno je karta 
v ydávána ) ,  zpravid la j í m je s íd lo cert i f i kované opravárens ké d í l ny.  

Ž á d o st i  o  v ýd e j  p a m ěťov ýc h ka ret  p ř i j í m á o d b o r d o p rav n í c h a s p ráv n í c h č i n -
n o st í  m a g i st rát u ve Z b o rovs ké u l i c i  ( I I I .  p at ro ,  d ve ře č .  3 0 8 ) .  S p ráv n í  p o p l ate k z a 
ka žd o u ka r t u j e  70 0 Kč a v y b í rá s e p ř i  p o d á n í  ž á d o st i .  T i s ko p i sy ž á d o st í  j s o u ke 
s t a že n í  n a we b ov ýc h s t rá n ká c h  m i n i s te r s t va d o p rav y  ( s e kc e s i l n i č n í  d o p rava -
- d i g i t á l n í  t a c h o g raf )  i  m ě st a C h o m u tova ( fo r m u l á ře a n ávo d y – o d b o r d o p rav n í c h 
a s p ráv n í c h č i n n o s t í ) .  Fo r m u l á ře j s o u  k  d i s p oz i c i  rov n ěž p ř í m o n a p ř í s l u š n é m 
o d b o r u m a g i st rát u .  U p ozo r n ě n í  p ro ž a d ate l e :  v ý ro b c e ka ret  v y ž a d u j e p rove -
d e n í  p o d p i s u n a t i s ko p i s u č e r n o u f i xo u ,  p roto j e  l é p e p o d p i s  p rové s t  a ž p ř i  
p ře d ává n í  ž á d o st i .   (r)

Českoněmecký projekt společné-
ho vzdělávání studentů obou zemí, 
který probíhá na Gymnáziu Fried-
richa Schillera v Pirně, má za sebou 
další aktivitu. Na sklonku školního 
roku pobývali v Chomutově stážisté, 
patnáctiletí studenti. Místem, kde 
vykonávali praxi, byla různá praco-
viště magistrátu. „Vzhledem k svému 
věku pochopitelně nemohli zastávat 
příliš odbornou práci, šlo především 
o to, aby poznali základy chodu 
úřadu, výkonu státní správy i samo-
správy,“ stručně shrnula desetidenní 
pobyt studentů vedoucí odboru 
školství Dagmar Mikovcová. „Vystří-
dali celkem deset odborů magistrátu 
a věřím, že si kromě poznatků 
o chodu úřadu a jeho službě veřejnos-
ti odnesli především další pokrok ve 
svých znalostech češtiny.“  

Cílem projektu je podpořit vzájem-
né poznávání a soužití mezi občany 
obou zemí, naučit studenty pracovat 
v mezinárodních týmech a vybavit je 
jazykovými znalostmi řeči sousední 
země. V souladu s těmito cíli vyko-
návají praxi nejen němečtí studenti 
v Čechách, ale i naši v Sasku.          (lm)

Studenti z Pirny pilovali 
na magistrátě češtinu

Ne všechny dopravní stavby jsou záležitostí města

Letos se již potřetí otevřou dve-
ře všem zájemcům z řad seniorů 
o studium na Univerzitě třetího 
věku, v rámci aktivit Městského 
ústavu sociálních služeb Chomu-
tov pro akademický rok 2007/08. 
Pro studenty jsou připraveny 
přihlášky, které si mohou vyzved-
nout v budově ředitelství MÚSS
Chomutov, na Písečné 5030, v Cent-
ru denních služeb v Bezručově ulici 
(Merkur), v Domově pro seniory nebo 
Klubu důchodců na Písečné, v čítárně 

městské knihovny nebo v Městském 
informačním centru.

Pro studium není podmínkou ab-
solvování předcházejících ročníků. 
Výuka  bude  probíhat  v  Sociálním  
centru  na  Písečné 5030 ve dvou 
studijních programech, humanitním 
a přírodovědném. Přednášky se kona-
jí každý měsíc od září 2007 do června 
roku 2008, kdy bude jejich absolven-
tům slavnostně předáno osvědčení o 
absolvování. Školné činí 400 Kč pro 
jeden studijní program.                       (r) 

Opět se otvírá Univerzita třetího věku

BytyByty
• Prodám nebo pronajmu byt 1+1 Prodám nebo pronajmu byt 1+1 na Bře-

zenecké, po rekonstrukci vše nové, dům je 
zateplený, cena 250 000 Kč nebo dohoda. 
Tel. 736 223 755.

• Hledám dlouhodobý pronájem Hledám dlouhodobý pronájem bytu 
1+1 v lokalitě Hutnická nebo 17. listopadu. 
Tel. 606 648 739

• Vyměním státní bezbariérový byt 1+1  Vyměním státní bezbariérový byt 1+1 
v Merkuru v Merkuru v Chomutově (vhodné pro vozíč-
káře), za jakýkoliv státní byt v Chomutově 
nebo okolí. Tel. 720 334 584.

• Podnikatel hledá v Chomutově 2+1, Podnikatel hledá v Chomutově 2+1, 
3+13+1, rychlé jednání. RK nechci, děkuji. Tel. 
606 368 622.

• Dlouhodobě pronajmu částečně re-Dlouhodobě pronajmu částečně re-
konstruovaný dr. byt. 3+1+2b konstruovaný dr. byt. 3+1+2b na Březenec-
ké s možností odkoupení. Volný od 11/07. 
Tel. 608 252 512.

• Pronajmu nezařízený byt v Horní VsiPronajmu nezařízený byt v Horní Vsi, 
ve 4. p. s výtahem. Informace po 18. hodině 
tel. 603 569 315.

• Dlouhodobě pronajmu luxusní byt Dlouhodobě pronajmu luxusní byt 
1+1, cihla, v centru CV, po rekonstruk-
ci, zařízený, vše nové, nízké provozní 
náklady. Vhodné pro manažery. Tel. 
602 180 723.

• Koupím byt v Chomutově nebo Jirko-Koupím byt v Chomutově nebo Jirko-
věvě, platba v hotovosti. Tel. 731 156 600.

Prodej Prodej 
• Prodám garáž ve středu CVProdám garáž ve středu CV. Ihned 

volná, velikost 5,2x3,2 m. Cena dohodou. 
Tel. 605 003 268.

• Prodám rok starý, velmi pěkný  kobe-Prodám rok starý, velmi pěkný  kobe-
rec za 1 500 Kč rec za 1 500 Kč a dvě skříňky za 500 Kč.
Rozměry koberce 3,65x3,8 m. Medové bar-
vy. Tel. 728 627 134.

• Prodám 4 ks zimních pneumatik Prodám 4 ks zimních pneumatik (50 %) 
na hliníkových kolech, 5 šroubů, rozměr 
195/65/R15) vhodné na starší Opely 
Vectry, levně. Tel. 721 038 042.

• Prodám ledničku Calex 260 l za 850 Prodám ledničku Calex 260 l za 850 
Kč, Kč, malou chladničku za 750 Kč. Obě starší, 
ale plně funkční. Tel. 728 551 819.

• Prodám el. motory Prodám el. motory 380 V, 1,5 kW 1 410 
ot., 1,5 kW 2 870 ot., 3 kW 2 850 ot. Nové, 
nejeté, ceny dohodou. Tel. 474 620 084.

• Prodám zachovalý notebook Com-Prodám zachovalý notebook Com-
paq Armada 110paq Armada 110, procesor intel celeron 
850 MHz, RAM 320 MB (PC 133), HDD 40 
GB, grafika trident cyberblade, sériový 
port, paralelní port, 2x USB, PCMCIA typ 
II, VGA (výstup na monitor), PS 2 display 
14´ - XGA (1024x768), FDD, CD-rom, mo-
dem, síťovka RJ-45 (10/100 M), vstup pro 
mikrofon, výstup na sluchátka, vestavěné 
repro, touchpad, irda. NB je velmi zacho-
valý, panty v pořádku, display bez vad-
ných bodů. Win XP běží v pohodě. Baterie 
OK. Cena 6 500 Kč, sleva možná. E-mail: 
somolin@seznam.cz, tel. 608 119 704.

• Prodám starý šicí stroj Singer Prodám starý šicí stroj Singer 
vhodný jako dekorace. Cena dohodou. 
Tel. 728 343 950.

• Prodám prodejní pulty černé, Prodám prodejní pulty černé, 
2x prosklený, 1x plný. Cena 3 900 Kč. Tel. 
777 680 096. 

• Prodám svářecí soupravu Prodám svářecí soupravu CO 
150, komplet. Cena 7 500 Kč. Tel. 
777 680 096.

• Prodám Fiat TipoProdám Fiat Tipo, obs. 1,4, r. v. 1993, 
3dveř., bílá barva, šíbr, el. okna, nové brz-

dy. Cena 12 000 Kč, možná sleva. Dobrý 
vzhled i stav. Tel. 604 907 049.

KoupěKoupě
• Koupím do sbírky stará historická Koupím do sbírky stará historická 

lampová rádia lampová rádia i malé bakelitové tran-
zistorové přijímače Tesla, staré elek-
tronky, starou radioliteraturu a časopisy. 
Tel. 602 846 052.

• Koupím garáž Koupím garáž ve středu CV. 
Tel. 777 212 316.

• Koupím garáž v centru CV Koupím garáž v centru CV nebo na 
Domovině. Tel. 602 180 723. 

• Koupím housle i violu Koupím housle i violu staré a poško-
zené. Tel. 604 737 990.

RůznéRůzné
• Hledám někoho, kdo dojíždí denně Hledám někoho, kdo dojíždí denně 

autem do Prahy autem do Prahy a zpět za prací. Nabízím 
se jako spolujezdec, podíl na benzínu. 
Tel. : 721 467 561.

• Pronajmu chatu na SvahovéPronajmu chatu na Svahové. Týdenní 
i víkendové pobyty, kapacita až 10 osob. 
Tel. 737 063 832.

• Hledám dva ochotné důchodceHledám dva ochotné důchodce, 
kteří by chataři v oblasti obce Málkov 
pomohli vyměnit drátěné oplocení. 
Tel. 602 846 052 večer.

• Nabízím pronájem apartmánu Nabízím pronájem apartmánu v ob-
lasti Plasy-Žihle-Manětín. Houby, borův-
ky, klid a samota. Tel. 606 838 821.

• Hledám dívku 18-25 let jako au-pair Hledám dívku 18-25 let jako au-pair 
do Mnichovado Mnichova. Podmínkou NJ na komuni-
kační úrovni. Na jeden rok. Od 9. 2007. 
Více info tel. 605 989 602.

• Nerady žehlíte, nemáte na žehlení Nerady žehlíte, nemáte na žehlení 
čas nebo vás to nebaví? čas nebo vás to nebaví? O dopravu se 
postarám, prádlo si odvezu, druhý den 
dodám. Tel. 774 201 828.

• Hledám přivýdělekHledám přivýdělek, nejlépe úklid 
domácnosti, rodinných domů i nebyto-
vých prostor, praxi mám skoro tři roky. 
Tel. 774 201 828.

Výměna občanských 
průkazů za nové

Nejpozději dnem 31. prosince 
2007 skončí platnost skončí platnost občanských 
průkazů bez strojově čitelných úda-
jů vydaných do 31. prosince 1998.

Konec platnosti se vztahuje i na 
občanské průkazy s vyznačenou 
platností „bez omezení“ s výjimkou 
občanských průkazů občanů naro-
zených před 1. lednem 1936.

Žádejte o výměnu občanského Žádejte o výměnu občanského 
průkazu v průběhu celého roku.průkazu v průběhu celého roku.

Výměna občanských průkazů za 
strojově čitelné občanské průkazy 
je bezplatná.                                        (r)

Zadání 9. změny Územního plánu 
sídelního útvaru Chomutov – Jirkov 
bude veřejně vystaveno v hale Ma-
gistrátu města Chomutova v ulici 
Zborovská od 1. 8. do 30. 8. 2007. od 1. 8. do 30. 8. 2007. 
Dále je tato dokumentace přístupna 
na internetové úřední desce a ulo-
žena k nahlédnutí v kanceláři č. 29A 
v budově historické radnice magis-
trátu na náměstí 1. máje. Kontaktní 
osobou je  Ing. Petříková na telele-
fonním čísle 474 637 427 (e-mail: 
l.petrikova@chomutov-mesto.cz) .

V této lhůtě může každý uplat-V této lhůtě může každý uplat-
nit své připomínky k zadání tj. do nit své připomínky k zadání tj. do 
30. 8. 2007. 30. 8. 2007.                                                                                     (r)

Veřejné projednání návrhu 5. změ-
ny Územního plánu sídelního útva-
ru Chomutov – Jirkov se bude konat 
12. 9. 2007 od 17 hodin 12. 9. 2007 od 17 hodin v zasedací 
místnosti č. 18 v budově Magistrá-
tu města Chomutova na Zborovské 
ulici. Návrh bude veřejně vystaven 
v hale Magistrátu města Chomutova 
v ulici Zborovská v době od 13. 8. 13. 8. 
do 12. 9. 2007do 12. 9. 2007. Dále je tato doku-
mentace přístupna na internetové 
úřední desce a uložena k nahlédnutí 
v kanceláři č. 29A v budově historic-
ké radnice magistrátu na náměstí 
1. máje. Kontaktní osobou je Ing. Pet-
říková na telefonním čísle 474 637 427
(e-mail: l.petrikova@chomutov-mes-
to.cz).

Dle § 52 odst. 3 stavebního zákona Dle § 52 odst. 3 stavebního zákona 
nejpozději při veřejném projednání nejpozději při veřejném projednání 
(tj. 12. 9. 2007) může každý uplatnit (tj. 12. 9. 2007) může každý uplatnit 
své připomínky a dotčené osoby své připomínky a dotčené osoby 
dle § 52 odst. 2 stavebního zákona  dle § 52 odst. 2 stavebního zákona  
(vlastníci pozemků a staveb dotče-(vlastníci pozemků a staveb dotče-
ných návrhem veřejně prospěšných ných návrhem veřejně prospěšných 
staveb, veřejně prospěšných opatře-staveb, veřejně prospěšných opatře-
ní a zastavitelných ploch a zástupce ní a zastavitelných ploch a zástupce 
veřejnosti) mohou podat námitky, veřejnosti) mohou podat námitky, 
ve kterých musí uvést odůvodnění, ve kterých musí uvést odůvodnění, 
údaje katastru nemovitostí dokladu-údaje katastru nemovitostí dokladu-
jící dotčená práva a vymezit území jící dotčená práva a vymezit území 
dotčené námitkou.dotčené námitkou.

Dotčené orgány uplatní na závěr Dotčené orgány uplatní na závěr 
veřejného projednání (tj. 12. 9. 2007) veřejného projednání (tj. 12. 9. 2007) 
své stanovisko k připomínkám své stanovisko k připomínkám 
a námitkám. K později uplatněným a námitkám. K později uplatněným 
stanoviskům, připomínkám a ná-stanoviskům, připomínkám a ná-
mitkám se nepřihlíží - § 52 odst. 3 mitkám se nepřihlíží - § 52 odst. 3 
stavebního zákona.stavebního zákona.                                                    (r)

Návrh 5. změny územního 
plánu sídelního útvaru

Zadání 9. změny územního 
plánu sídelního útvaru 

Chomutov – JirkovChomutov – Jirkov

ni (10 000 Kč), občanské sdružení 
Kuprospěchu – projekt Festival 
kultury Krušnohoří Cumbajšpíl 
(23 000 Kč), pěvecký sbor Hla-
hol – projekt 60 let sboru Hlahol 
(11 500 Kč) a okresní organizace 
Sdružení pro pomoc mentálně po-
stiženým – projekt Letní tábor Zá-
taví (15 000 Kč). Poskytnutí dotace 
na projekt Chomutovský pohár 2007 
Chomutovské ligy malého fotbalu ve 
výši 12 000 korun rada doporučila ke 
schválení zastupitelstvu města.  (lm)

(Dokončení ze str. 1)
„Komunikace I/13 je ve správě stá-

tu a veškeré povolovací, schvalovací 
a kontrolní úkony v rámci staveb na 
ní jsou plně v kompetenci odboru 
dopravy Krajského úřadu Ústeckého 
kraje a krajského dopravního inspek-
torátu Policie ČR v Ústí nad Labem,“ 
vysvětluje Petr Svoboda z odboru in-
vestic a úřadu územního plánování 
chomutovského magistrátu. 

„Město Chomutov je obvykle 
pouze vyzváno k vyjádření k bu-
doucí stavbě stejně jako jakýkoliv 
jiný účastník stavebního řízení 
a v rozhodnutí o vydání stavebního 
povolení k tomuto vyjádření může, 
nebo nemusí být přihlíženo. Výtky 
na sjezd ze silnice R7 nebo kruhový 
objezd u bauMaxu tedy musejí smě-
řovat na kraj.“

Z pohledu řidičů se může jevit 
jako oprávněná kritika kruhového 

objezdu u bývalé Normy. Původní 
projekt počítal ještě s jedním vý-
jezdem, k jehož realizaci nedošlo. 
„V tomto případě byl investorem 
soukromý subjekt, který také za-
jistil příslušnou projektovou doku-
mentaci a projednání s dotčenými 
orgány státní správy. Nebyl důvod 
zpochybnit projektovou dokumen-
taci zpracovanou a osvědčenou 
autorizovanou osobou pro dopravní 
stavby a dále souhlasy dotčených 
orgánů státní správy. Zákonné 
podmínky byly splněny, proto jsme 
vydali stavební povolení. V sou-
časnosti město jedná s dopravním 
inspektorátem o dopravních opat-
řeních, jež by situaci v tomto místě 
zpřehlednila,“ doplnil podrobnosti 
k tomuto objezdu vedoucí odboru 
dopravních a správních činností 
chomutovského magistrátu Bedřich 
Rathouský. 

Co se týče křižovatky mezi sídlišti 
Březenecká a Kamenná, tato komuni-
kace je městská a město také situaci 
hodlá řešit. „V době, kdy byla tato 
komunikace budována, nebyla tolik 
frekventovaná jako dnes. V průběhu 
posledních deseti let postupně narůs-
tala frekvence dopravy, směrem na 
Březenec, v místech, kde dříve byla 
pole, vyrostly nové domy. S postupem 
doby křižovatka přestává vyhovovat. 
Město proto zpracovalo studii, jež po-
suzuje její současný stav a navrhuje 
jeho řešení. Jako optimální se jeví 
kruhový objezd. Nyní se připravuje 
zpracování projektové dokumentace,“ 
uzavřel P. Svoboda.                            (lm)

• Kupon s tajenkou křížovky uveřejněné v magazínu Chomutovských no-Kupon s tajenkou křížovky uveřejněné v magazínu Chomutovských no-
vin vin doručilo do redakce 270 luštitelů, jeden ho dokonce neváhal poslat až 
z USA! Na deset z nich se při losování usmálo štěstí a v redakci si mohou až 
do konce srpna vyzvednout ceny v podobě oblíbené Vlastivědy Chomutov-
ska a dalších dárků z produkce města. Výherci jsou: Marie Kocová, Štěpánka Marie Kocová, Štěpánka 
Petržílková, Miluše Bednaříková, Jiřina Duhová, Eva Burešová, Václav Bělo-Petržílková, Miluše Bednaříková, Jiřina Duhová, Eva Burešová, Václav Bělo-
hradský, Rudolf Strýhal sthradský, Rudolf Strýhal st. (všichni z Chomutova), Zdeňka Batrinová, Hana  Zdeňka Batrinová, Hana 
Ondrejkovičová Ondrejkovičová (obě z Jirkova) a Markéta Dědkováa Markéta Dědková (Údlice). Všechny ještě 
vyrozumíme dopisem.                                                                                              (sk)

• Podkrušnohorský zoopark Podkrušnohorský zoopark při-
chystal tradiční Pohádkové safariPohádkové safari. 
Jedná se o večerní vyjížďku mezi 
zvířata, při které zároveň budou 
k vidění pohádkové bytosti a výjevy 
z pohádek. Letos se jízdy uskuteční 
10., 11., 17. a 18. srpna10., 11., 17. a 18. srpna, soupravy 
budou vyjíždět v půlhodinových in-
tervalech od 19 hodin do půlnoci od 
dolní pokladny zooparku.                 (sk)
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Potřebujete půjčit peníze? 

Pomůžeme vám! 
...nyní i bez potvrzení příjmu! 

Informace tel.: 476 223 070, 
GSM 736 604 695, 603 203 495,
e-mail: jikon-info@karneval.cz, osobně Litvínov, 

Žižkova 488 (naproti poliklinice)

v o l e j t e  z d a r m a

800 33 33 86p e n í z e  n a d o s a h

m
o
je

Půjčíme Vám až

150.000 Kč

Půjčí mi

Půjčí mi

Více informací na www.mojekopretina.cz

Už neřešte, kde vám půjčí.
S kopretinou máte 

peníze nadosah.

840 11 22 33

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
M ag i strát města C hom utova

tajem n í k M M C H v yh laš u je pod le ust .  § 7 zákona č. 312/ 20 02 S b. 
v ýběrové ř ízen í na o bsazen í p racovn í ho m ísta 

vedoucí odboru stavební ho úřadu a životní ho prostředí 
s místem  výkonu práce Statutární město Chomutov.

Před poklady p ro vzn i k p racovn í ho poměru : 
• Fyzická osoba , která je státn í m občanem Čes ké repu b l i ky, p ř í pad ně f yzická 

osoba , která je c iz í m státn í m občanem a má v Čes ké repu b l ice tr valý poby t , 
• dosáh la věku 1 8 let ,  je zp ůsob i lá k právn í m ú kon ů m , je bezú hon ná ,
• ovládá jed nací jazyk a s p l ň u je dalš í p řed poklady pro v ýkon s právn ích č i n ností  

stanovené zvláštn í m i p rávn í m i p řed p isy,
• s p l něn í dalš ích p řed poklad ů d le zákona č. 4 51/1 9 91 S b.

Da l š í požadavky :
• Vysokoš ko ls ké vzdělán í .  

Výhodou :
• Zkušenosti s ř ízen í m více jak 1 0 l id í
• akt ivn í znalost práce na PC ( M S Off ice, Wi ndows , E xcel ,  I nternet) ,
• f lexi b i l i ta ,  schopnost pracovat v zátěžov ých s ituacích , samostatnost v rozho -

dován í ,
• organ izačn í ,  ř íd íc í  a kom u n i kačn í schopnosti ,
• akt ivn í znalost práce na PC ( M S Off ice, Wi ndows , E xcel ,  I nternet) ,
• zod pověd nost ,  v ysoké pracovn í nasazen í ,
• ř id ičs ký prů kaz s ku pi ny B .  

Pí sem ná při h lá š ka m u s í obsa hovat :
• J méno, p ř í j men í a t i tu l  uchazeče,
• datu m a m ísto narozen í ,  státn í p ř ís l uš nost ,
• m ísto tr valého poby tu ,
• č ís lo občans kého prů kazu nebo č ís lo doklad u o povo len í k poby tu , jde - l i  

o c iz í ho státn í ho občana ,
• datu m a pod pis zájemce.

Výčet požadova nýc h doklad ů k při h lá šce : 
• Profes n í ž ivotopis zaměřený na prů běh dosavad n í pra xe, od borné znalost i  

a doved nosti ,
• ověřená kopie nebo orig i nál v ýpisu z evidence rejstř í ku trestů ne starš í než 

3 měs íce, 
• ověřená kopie o nejv yšš í m dosaženém vzdělán í ,
• p ř í pad ně dalš í  doklady prokazu j íc í  od bornou vzdělanost ,
• čestné proh lášen í d le zákona č. 4 51/1 9 91 S b. ,  ve zněn í pozděj š ích p řed pis ů .

Platové za řazen í :
• 12 . p l .  tř ída pod le nař.  v lády č. 564/ 20 0 6 S b. ,  o p latov ých poměrech zaměst-

nanců ve veřej ných s l užbách a s právě.

Před pokláda ný ná stu p :   d le dohody

Písem né p ř i h láš ky s uvedeným i doklady v zalepené a označené obálce „ N eotví -
rat – v ýběrové řízen í – vedouc í OS ÚaŽ P “ zaš lete do 22 . s rpna 2007 na ad resu 
M ag istrát města C hom utova , kancelář tajem n í ka , Zborovs ká 46 02, 4 30 28 C ho -
m utov nebo doručte osob ně v téže l h ůtě do podatel ny M ag istrátu města C hom u -
tova , Zborovs ká 46 02, 4 30 28 C hom utov. 

Poskytování bytů dle varianty C
D ne 4 . 9. 2007 v 15,00 hod i n se koná v za sedací m ístnosti č. 18 v přízem í budovy Mag i strátu města 
C hom utova , Zborovs ká 4602 veřej né výběrové řízen í bytů na opravu na vla stn í ná klady.

BYTY NA SVÉPOMOC - oprava bytu na vlastní náklady
D o m ovn í s p ráva Q AR K - u l . N a Bě l i d l e

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

Rokycanova 1 574/1 1 +1 1 9 380, - Kč  87 20 0, - Kč

Ško l n í 3634/ 5 1 + 2  13 120, - Kč 272 80 0, - Kč

Ško l n í  3635/ 3 1 + 2 13 11 0, - Kč 237 80 0, - Kč

M ostecká 3855/ 3 1 + 2 12 340, - Kč 234 0 0 0, - Kč

Palackého 3655/ 3 1 + 2 1 0 91 0, - Kč 178 0 0 0, - Kč

Palackého 3656/ 8 1 + 2 11 980, - Kč 179 0 0 0, - Kč

Za Zborovs kou 36 04/ 6 1 + 2 12 130, - Kč 251 0 0 0, - Kč

G rég rova 3754/1 1 + 3 17 230, - Kč 230 0 0 0, - Kč

D r. Beneše 1 50 9/1 8 1 +4  49 80 0, - Kč 1 86 0 0 0, - Kč

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

Zah rad n í 51 82/11 1 +1  1 0 4 40, - Kč 135 9 0 0, - Kč

Prohlídky nabízených bytů umožní uvedené domovní správy.Prohlídky nabízených bytů umožní uvedené domovní správy.

Reg istrace  zájemců o by t na svépomoc se koná d ne 4. 9. 2007 v době  od 13.00 do 15.00 hod. 4. 9. 2007 v době  od 13.00 do 15.00 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 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 „Pravidel pro přidělování bytu v majetku města Chomutova“, při registraci předložit platný občanský průkaz 
a potvrzení peněžního ústavu o zaplacení dražební jistoty ve výši 10 % vyvolávací ceny bytu.a potvrzení peněžního ústavu o zaplacení dražební jistoty ve výši 10 % vyvolávací ceny bytu.

Čís lo účtu - 601 5 - 6264 41/ 01 0 0 ( uveden í pom lčky N UTN É ! ) ;  var iabi l n í  sym bol – 2222040 9 ; specif ický sym bol – rod né č ís lo
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Statutární město Chomutov pravidelně vydává měsíční kalendář Statutární město Chomutov pravidelně vydává měsíční kalendář 
kulturních, společenských a sportovních akcí na území města. kulturních, společenských a sportovních akcí na území města. Zá-
jemci o propagaci své akce v tomto kalendáři mohou vždy do 15. dne 
v měsíci předat informace o akci na následující měsíc na his-
torické radnici Silvii Škubové (kancelář č. 29) nebo poštou na 

adresu: Statutární město Chomutov - Odbor kancelář primátorky, k rukám 
Silvie Škubové, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, případně elektronicky 
na s.skubova@chomutov-mesto.cz. Podmínkou je uvedení názvu akce 
(stručný popis), datum, hodina a místo konání a také telefonický kontakt 
na organizátory.  

Na severu Čech se v letošním 
roce poprvé uskuteční Mistrovství 
České republiky v Truck Trialu 
v Krásné Lípě u Chomutova. Závod 
bude současně i mistrovským zá-
vodem kolegů z Německa. Původně 
se měl jet v pískovně nedaleko Po-
stoloprt. Bohužel v letošním roce 
nedal majitelům souhlas báňský 
úřad, a tak závod dva měsíce před 
jeho konáním musel být přeřazen 
do lokality, která slouží jako moto-
krosová trať.

Předpokládá se poměrně vysoká 
účast, která je dána právě účastí 
německých vozů. Předběžně by se 
mělo závodů zúčastnit téměř 70 po-
sádek. Převládat budou osmikolo-
vé Tatry 813 8x8, kterých by mělo 
být 18, tedy počet, který ještě na 
žádném ze závodů Mistrovství ČR 
nestartoval. Diváci uvidí Mercedesy 
– Unimog, což jsou nejmenší z ná-
kladních aut, a to jak ve skupině S1, 
tak i ve skupině S2, kde jsou mimo 
jiné vozy Avia D31 i VIZA ROSS. Ve 
skupině S3 uvidí jak Tatry 137, Pra-
gy V3S, tak i Liaz žateckého Karla 
Voráčka. Skupinu S4, kde jezdí pře-
vážně šestikolové Tatry 813 a 815, 
v letošním roce rozšířily dvě posád-
ky vozu Ural z Horního Jiřetína u 
Litvínova, které jsou zatím na čele 
tabulky MČR. O své nepřijdou ani 

Truck Trial poprvé na motokrosové trati v Krásné Lípě

příznivci prototypů, z nichž každý 
je originál.

Sekce budou mimořádně náročné 
zvláště na opravdu příkrých sva-
zích. Vyprošťovací technika tedy 
bude zcela určitě velice potřebná 
a bude i zpestřením celého závodu. 

V doprovodném programu by měli 
svoje umění předvést i nejmladší 
jezdci ze zdejšího motokrosového 
oddílu. Seriál se pak přesune k závo-
du do Drnovic u Blanska a následně 
poslední závod se pojede v Šiklové 
Mlýně na Vysočině.                         (fi)

Areál otevře exhibice
skateboardových mistrů

Na Kamenném Vrchu v místech 
bývalého letního kina vybudovalo 
město nákladem 5,5 milionu korun 
skateboardový areál. Vybavením 
a uspořádáním patří k republikové 
špičce, jeho přitažlivost navíc zvy-
šuje atraktivní prostředí i fakt, že 
jeho velká část je zastřešena.

Slavnostní otevření skateparku 
proběhne za účasti primátor-
ky Ivany Řápkové tuto sobotu 
3. srpna v 16 hodin. Po krátkém 
oficiálním programu přijdou na 
řadu exhibiční jízdy v takzvaném 
„bazénu“, kde se představí nejen 
chomutovští skateboardisté, ale 
i řada specialistů ze vzdálenějších 
míst republiky. Poté si budou moci 
nové dráhy vyzkoušet i příchozí, 
podmínkou ovšem je, že si přine-
sou své „prkno“, ale hlavně helmu 
a chrániče.

„Skatepark Kamenný Vrch bude 
zpřístupněn veřejnosti v průběhu 
srpna. Vstupné na skate a in-line 
bude třicet korun na celý den, 
BMX – kolaři se budou moci vyžít 
v areálu za padesát korun. Holky 
mají vstup zdarma,“ uvedla Jitka 
Fischerová, ředitelka Správy spor-
tovních zařízení Chomutov, která 
bude o areál pečovat.                 (sk)  

Kajakářka SC 
80 Chomutov 
Marcela Krauzová 
dosáhla dalšího 
m i m o ř á d n é h o 
úspěchu. Na 
juniorském Mis-
trovství Evropy 
v kanoistickém 
maratonu, kte-
ré se konalo v polovině července 
v Trenčíně, vybojovala zlatou medai-
li! Na trati dlouhé téměř čtyřiadvacet 
kilometrů svedla urputný souboj 
především s maďarskými závodnice-
mi, které dlouhodobě patří k nejužší 
světové špičce. České reprezentantce 
nakonec pomohlo, že pořadatelé tra-

Marcela Krauzová má zlato z mistrovství Evropy
su rozdělili pěti přeběhy. „Na dlouhé 
tratě se přeběhy zařazují. Je to pro-
to, aby si závodníci protáhli nohy, 
občerstvili se a případně vyslechli 
pokyny od trenérů. Mně to vyhovuje, 
vyskočit z lodě, čapnout ji a běžet 
s ní nějakých sto padesát metrů 
a zase do ní v rychlosti nasednout mi 
docela jde,“ vysvětlila Marcela Krau-
zová. Jedna z Maďarek se chomutov-
ské kajakářky držela většinu závodu, 
přesto jí Krauzová v závěru unikla 
a s náskokem dvaceti vteřin získala 
titul evropské šampionky.

Pro svěřenkyni trenéra Petra Dole-
žala to není první úspěch na evrop-
ských a světových kolbištích. Ovšem 
ty největší předchozí nasbírala v de-

blu s děčínskou Martinou Víchovou. 
„Pro tuhle sezonu jsme se rozdělily. 
Moje výkony na krátkých tratích 
nebyly ideální, tak jsem se rozhodla, 
že se budu věnovat dlouhým tratím,“ 
uvedla M. Krazová. A kam zlatou 
medaili z ME ve své sbírce řadí? 
„Možná o trochu úplně nejvýš. Přece 
jen je to jiné, když si člověk může 
říct, že je to jen jeho zásluha.“ Nová 
šampionka se už o radost podělila se 
svými kolegy z kanoistického klubu 
SC 80 Chomutov. Ještě si dopřeje 
týdenní dovolenou ve Skotsku, ale 
jinak prázdniny zasvětí trénování. 
V polovině září ji totiž čeká juniorské 
MS v kanoistickém maratonu v ma-
ďarském Györu.                                 (sk)

Hokejisté KLH Chomutov se od minulého týdne připravují na nadcházející se-
zonu na ledě. Z loňského kádru odešel jen obránce Martin Nosek a zpátky do 
svých klubů hráči, kteří mužstvo KLH posílili na play off. Na přestup naopak 
přišli chomutovští odchovanci Martin Ťupa, Petr Freiberg a Karel Ton a také 
Ladislav Kolda. Mimo několika běžných přípravných zápasů čeká mužstvo KLH 
start v obnoveném Tipsport Cupu, v jehož základní skupině se utká s extra-
ligovými Karlovými Vary, Kladnem a Litvínovem. Ten se jako první představí 
na chomutovském ledě, zápas se uskuteční v úterý 7. srpna.     (text a foto: sk) 

První polovinu atletické sezony 
završili nejlepší závodníci TJ VTŽ 
Chomutov účastí na mistrovstvích 
republiky. Na šampionátu dorosten-
ců a juniorů na Kladně velmi cen-
ného úspěchu dosáhl dorostenecký 
skokan Michal Bečvář, který zdolal 
laťku ve výšce 201 cm a získal stříb-
ro. „Michalovi navíc jen velmi těsně 
unikla účast na mistrovství světa 
sedmnáctiletých, které následně 
proběhlo v Ostravě. Limit tímto vý-
sledkem sice splnil, ale Česko mohli 
reprezentovat jen dva skokani 
a svaz dal přednost těm, kteří měli 
osobní rekordy ještě o něco lepší,“ 
uvedla trenérka chomutovských 
atletů Jana Hyjánková. Právě ona se 
o čtrnáct dní později postarala o 
další mimořádně cenný výsledek, 
byť už šel na konto Hvězdy Pardu-
bice, kam v zimě přestoupila. Na 
mistrovství ČR dospělých v Třinci 
poslala kladivo do vzdálenosti 
61,20 m, což jí vyneslo bronzovou 
medaili. „Zlepšila jsem si osobní ma-
ximum o devadesát centimetrů, což 
je na velkých závodech neobvyklé,“ 
těšilo Hyjánkovou. „Na dosah bylo 
tentokrát i zlato, stačilo by hodit jen 
o dalších devadesát centimetrů víc.“ 

Za zmínku ještě stojí výsledky 
juniorské běžkyně Lucie Weitzové, 
která na MČR obsadila 4. místo na 
dvousetmetrové a 6. na stometrové 
trati. Jejich oddíloví kolegové Martin 
Lecjaks a Jan Rus na republikových 
šampionátech neuspěli.                 (sk)

Skokan Michal Bečvář byl na dosah
účasti na MS atletů do 17 let

Po jednoroční přestávce na silnici 
do Blatna opět burácely motory zá-
vodních automobilů. Na oblíbené trati 
s novým asfaltovým povrchem uspo-
řádal Hobby Racing Club Chomutov 
9. podnik mistrovství České republiky 
amatérů v závodech do vrchu, které 
se jezdí pod sponzorským názvem 
Triola Cup. 

Na start u okálů na Zátiší se posta-
vilo 51 jezdců v sedmi kategoriích. 
Byli mezi nimi všichni přední jezdci 
průběžného pořadí a také několik 
zajímavých osobností. Pozornost na 
sebe strhával třeba Tomáš Krulich, 
kytarista populárního Kabátu, který 
jel jako spolujezdec chomutovského 
Milana Jurky, nebo teprve třináctiletá 
Valentina Malá. 

Domácím závodníkům se vesměs 
dařilo, čtyři z nich dokonce vystoupili 
na stupně vítězů. V divizi 3 určil sou-
čet dvou nejlepších ze tří soutěžních 
jízd za vítěze Karla Čermáka a na dru-
hé místo vynesl staršího syna ředitele 
závodu Františka Pišty Michala. Jeho 
mladší bratr Martin zase vyhrál divizi 
4 a Martin Bláha obsadil druhou příč-
ku v divizi 7. Rekordu trati dosáhl Jan 
Kotrba z Prahy, startující v divizi 6, 
který se tak stal absolutním vítězem 
závodu. Dvě auta potkaly ošklivě 
vyhlížející havárie, ale protože jsou 
jezdci dobře chráněni, skončila jedna 
z nich jen lehkým zraněním, druhá se 
bez újmy na zdraví obešla úplně.  

V novodobé historii se v Chomuto-
vě jel závod do vrchu potřetí. Poprvé, 
v roce 2004, se startovalo v Blatenské 

ulici těsně před stoupáním na Zátiší. 
O rok později, stejně jako letos, vyrá-
želi závodníci na trať až od okálů. „Je 
to škoda,“ mrzí ředitele závodu Fran-
tiška Pištu. „Rádi bychom vyjížděli od 
Severky, je to atraktivní pro diváky 
i pro samotné jezdce. Ale vozovka je 
v kopci hodně kostrbatá, což je pro 
závodní speciály, které mají podvoz-
ky uzpůsobené pro rovný povrch, ne-
přijatelné. Jinak samotná trať do Blat-
na je mezi těmi, na kterých se seriál 

jezdí, jednou z nejhezčích.“ Jak Pišta 
dodal, poděkování zaslouží město 
Chomutov, které organizátorům vyšlo 
vstříc při zajišťování trasy a také vě-
novalo ceny nejlepším závodníkům.

Z výsledků – divize 1 (junioři – ob-Z výsledků – divize 1 (junioři – ob-
sah motoru do 1 400 ccm): sah motoru do 1 400 ccm): 1. Martin 
Lehký, 2. Martin Jochec, 3. Ondřej 
Homata; divize 2 (speciální cestovní divize 2 (speciální cestovní 
vozy do 1 600 ccm): vozy do 1 600 ccm): 1. Petr Joselevič, 
2. Tomáš Kocián, 3. Luboš Tomášek; 
divize 3 (speciální cestovní vozy divize 3 (speciální cestovní vozy 
do 2 000 ccm): do 2 000 ccm): 1. Karel Čermák, 
2. Michal Pišta, 3. Ivo Král; divize 4 (spe-divize 4 (spe-
ciální cestovní vozy nad 2 000 ccm):ciální cestovní vozy nad 2 000 ccm): 
1. Martin Pišta, 2. Ladislav Formánek, 
3. Milan Veselý; divize 5 (volná – sé-divize 5 (volná – sé-
riové vozy bez úprav): riové vozy bez úprav): 1. Radek Cha-
mola, 2. Jindřich Šmied, 3. Aleš Kurz; 
divize 6 (4x4 a formulové vozy): divize 6 (4x4 a formulové vozy): 
1. Jan Kotrba, 2. Luděk Bursa, 3. Jan 
Bursa ml.; divize 7 (cestovní speciály divize 7 (cestovní speciály 
do 1 400 ccm): do 1 400 ccm): 1. Milan Andruchovič, 
2. Martin Bláha, 3. Igor Šauer.         (sk)

Na start 9. podniku mistrovství ČR amatérů v závodech do vrchu se postavilo 51 jezdců

Motory burácely na silnici do Blatna

Závodu se zúčastnil i kytarista Kabátu Tomáš Krulich (v pozadí). Milan Jur-
ka s ním jel nadmíru opatrně, a tak mezi sedmi posádkami ve své divizi 7 
obsadili až šesté místo.                                                                               (foto: kafe)

HONDA a KIA
Nově otevřená prodejna vozů 
na Vinohradské ul. 5647, 

Chomutov


