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Program investičních akcí na rok 
2007 schválilo minulý týden Za-
stupitelstvo města Chomutova. Ná-
vrh, který zpracoval odbor inves-
tic, rozděluje plánované akce do 
tří okruhů podle druhu financo-
vání. Nejrozsáhlejší je skupina in-
vestičních akcí z vlastních finanč-
ních prostředků města, kterých je 
34 o celkovém objemu 99,3 mili-
onu korun. Další jsou investiční 
akce počítající s dotačními tituly 
z České republiky. Těch je čtrnáct 
o celkovém objemu 123,6 milionu 
korun, z toho město počítá s vlast-

ními prostředky ve výši 34,5 milio-
nu korun. Do třetí skupiny patří dva 
dotační tituly evropské o celkových 
nákladech 22 milionů korun, z nichž 
by město mělo zaplatit 5,5 milionu 
korun.       

„Protože v tomto roce počítáme 
s velkým počtem projektů, jež by 
měly být podpořeny dotacemi, bylo 
nutné postupovat při sestavování 
tohoto plánu poněkud jiným způso-
bem než v minulých letech,“ vysvět-
lila primátorka Chomutova Ivana 
Řápková. „Vloni jsme na investiční 
akce přímo z rozpočtu vynaložili 

Slovo primátorky

kolem sto sedmdesáti milionů 
korun, letos je to necelých sto 
milionů. Dalších čtyřicet milio-
nů bude k dispozici na finanční 
spoluúčast na dotačních titulech. 
Pokud by tedy vše vyšlo podle 
našich plánů, nakonec by se tak 
ve městě proinvestovalo přes 
dvě stě milionů korun, z toho jen 
něco přes polovinu by byly naše 
peníze. Nejde tedy o škudlení, 
jak jsem někde četla, ale právě 
naopak, snažíme se připravovat 
investice v duchu rčení źa méně 
peněz více muziky‘.“

V návrhu investičních akcí 
z rozpočtu města se počítá napří-
klad s rekonstrukcí komunikací, 
převážně chodníků (10 milionů 
korun). Využití této částky zatím 
není přesně specifikováno. „Máme 
databázi potřebných oprav, ale 
tu upřesňujeme podle aktuálních 
potřeb a podnětů veřejnosti. 
Chceme být schopni pružně 
reagovat na konkrétní požadavky 
občanů,“ řekla primátorka. Na 
dětská hřiště se počítá s částkou 
7 milionů korun, stejná suma 
bude vynaložena na cyklostezku 
spojující Čelakovského a Bezručo-
vu ulici. Domov pro seniory bude 
obohacen o novou společenskou 
místnost, k výměně oken dojde 
v bytovém domě na Palackého 
ulici (1. etapa) a ulici 5. května, 
rekonstrukce se dočkají Sukova, 
Potoční a Meisnerova ulice, ale 
také například divadelní sklípek, 
hlavní molo na Kamencovém je-
zeře či ochoz městské věže. 

(Pokračování na str. 2)
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Dotační politika změnila plánování investičních akcí

Návrh grantů pro rok 2007... /str. 2/ Sbírka na varhany do kostela sv. Ignáce... /str. 3/ V Kulisárně excelovala 
Druhá tráva... /str. 3/ Liga za práva vozíčkářů... /str. 4/  Letní stadion čeká přeměna v moderní sportoviště... /str. 6/ 

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

TT
PPPPPP

JAZZOVÝ 
MASOPUST
Peter Lipa a Band 
Lolaband Litvínov
Brass Band Rakovník
Paradies Jazz Band
Městské divadlo Chomutov
pátek 23. března od 19.30 hodin

7. března 2007  ročník IX.   zdarma do každé domácnosti

Z rozpočtu přímo sto milionů, dalších sto na spolufinancování projektů podpořených dotacemi

Třiďte s námi, má to smysl

Další projekt, který má za cíl 
zvýšit povědomí obyvatel o potřebě 
třídění odpadů, probíhá už od února 
v Chomutově. Tentokrát jde o akci 
společnou s partnerským městem 
Annaberg-Buchholz, jak už napovídá 
název projektu – Odpadové hospo-
dářství v příhraničí. 

„Chceme poskytnout veřejnosti co 
nejvíce informací o třídění odpadů, 
přesvědčit ji, že třídění je důležitou 
součástí moderního života,“ uvedla 
k nové iniciativě projektová manažer-
ka města Alexandra Zdeňková. „Důraz 
klademe zejména na informace, že 
separovaný odpad nekončí na sklád-

kách, jak to bývá občas prezentováno, 
ale že je skutečně dále zpracováván.“  

V rámci projektu byl rovněž zpra-
cován Plán odpadového hospodářství 
města a nakoupeny nádoby na třídění 
odpadů do  všech tříd chomutovských 
škol (325). Počítá se také s propagací. 
Kromě běžných propagačních před-
mětů, jako jsou tužky, bloky a podob-
ně, nabádají ke třídění odpadů i dva 
trolejbusy a jeden autobus dopravní-
ho podniku. Vedení města uspořádalo 
netradiční tiskovou konferenci, na 
níž seznámilo s projektem novináře 
přímo v tomto autobuse (viz snímek 
nahoře).            (Pokračování na str. 2)

Obecně závazná vyhláška k zabezpe-
čení veřejného pořádku, kterou přijalo 
Zastupitelstvo města Chomutova na 
podzim v roce 2003, je definitivně zru-
šena. Rozhodl o tom Ústavní soud Čes-
ké republiky koncem minulého roku. 

OZV mimo jiné zakazovala v do-
bě nočního klidu činnosti, které 
mohou hlukem a vibracemi budit 
veřejné pohoršení (pouštění hlasité 
reprodukované hudby, používání 
hlučných strojů, hlasitý hovor, křik, 
zpěv a podobně). Rovněž zakazo-
vala používání hlučných nástrojů 
(vrtačky, sekačky, motorové pily, 
bourací kladiva a podobně) o stát-
ních svátcích a nedělích. 

Iniciátorem aktualizace obecně 
závazné vyhlášky k zabezpečení 
veřejného pořádku byla městská 
policie. Její návrh byl  zpracován na 
základě dlouhodobé analýzy podně-
tů od občanů na porušování nočního 
klidu. „Vycházeli jsme i ze znalostí, co 
mohou strážníci řešit dle platných zá-
konů a jaké porušování nočního klidu 
zákony neřeší z důvodu obecnosti 
nebo komplikovaného důkazního 
řízení,“ připomněl náměstek primá-
torky a velitel městské policie Jan 
Řehák a doplnil, že návrh OZV byl ná-
strojem, jak efektivně řešit poměrně 
četné hlučné chování bezohledných 
spoluobčanů.   (Pokračování na str. 2)

Vyhlášku o veřejném 
pořádku zrušil soud 

Zastávky jsou řešeny 
podle příslušných norem

Některé z nedávno rekonstruo-
vaných zastávek MHD nevyhovují 
potřebám řidičů ani cestujících. To 
potvrdil i dopravní ředitel DPChJ Jiří 
Kubice. Podle něho jde o dva problé-
my, příliš krátké zálivy některých 
zastávek, takže autobusy se do nich 
nevejdou celé, a příliš vysoké obrub-
níky, které brání nízkopodlažním 
autobusům zajíždět až k chodníku. 

Za investora, kterým je město 
Chomutov, se k problematice vyjá-
dřil vedoucí Odboru investic a Úřa-
du územního plánování Petr Chyt-
ra. „Zastávky jsou řešeny podle 
příslušných norem, v konkrétních 
případech se muselo přihlédnout 
k místní situaci, například k výjez-
dům, křižovatkám, přechodům pro 
chodce a podobně,“ řekl a zdůraz-
nil, že ve všech případech byly zá-
livy provedeny v maximální možné 
délce, kterou prostor v daném místě 
dovoloval. „To ostatně potvrdilo 
i místní šetření pracovníka našeho 
odboru se zástupcem dopravního 
podniku.“        (Pokračování na str. 4)

Hospodaření města Chomutova 
skončilo v uplynulém kalendářním 
roce opět velmi příznivě. Výše klad-
ného hospodářského výsledku se po 
provedení všech závěrkových prací 
ustálila na čísle 71 623 048 korun, 
přičemž objem schváleného rozpoč-
tu činil 1 104 124,5 tisíce korun.

Příjmy rozpočtu města byly na-
plněny na 104,8 % upraveného roz-
počtu. Celkově protekla rozpočtem 
města částka převyšující miliardu 
korun. Nejvyšší podíl tvořily daňo-
vé příjmy a dotace. Naopak výdajová 
stránka rozpočtu města se zastavila 
na částce 935,8 milionu korun, která 
představuje čerpání rozpočtu na 
84,9 %. Město tedy uspořilo více 
než 15 % svých plánovaných výdajů. 
Výsledek hospodaření představuje 
přebytek 71,6 milionů korun. 

Provozní rozpočet města skončil 
s přebytkem ve výši 131,7 milionů ko-
run, z nichž bylo více než 60 milionů 
použito na dofinancování investičních 
akcí.                         (Pokračování na str. 2)

Přebytek hospodaření
opět přes 70 milionů 

V Podkrušnohorském zooparku se za první dva měsíce roku 2007 narodilo přes 
dvacet mláďat. Kromě kůzlete kozy karpatské a jehněte ovce walliské (na snímku 
s ošetřovatelem Tošou Stojanovem) to bylo už desáté mládě tuleně.      (foto: mp)

Vážení spoluob-
čané, je to pár dní 
zpátky, co jsme se 
z médií mohli do-
slechnout o návrhu 
jedné paní minis-
tryně o uspořádání 
sbírky, která měla 
finančně pomoci 

lidem vystěhovaným pro neplacení 
nájemného z obecních bytů. Souhla-
sím s tím, že silnější by měli pomáhat 
slabším, že lidská solidarita je zákla-
dem moderní a slušné společnosti. 
Ale na druhou stranu musím také 
souhlasit s dávno ověřenou pravdou, 
že toho, co člověk získá bez vlastního 
přičinění, tedy zadarmo, si často vů-
bec neváží. Kolikrát jsme jen v našem 
městě viděli případy, kdy lidé, kteří 
měli problémy s placením nájemné-
ho, byli vystěhováni do jednodušších 
a levnějších bytů, jež byly před tím 
opraveny, a během pár týdnů se z ta-
kového domu stala vyhořelá zříceni-
na bez podlah, oken a střechy. A lidé, 
kteří měli v tomto domě bydlet, stáli 
znovu na ulici s napřaženou dlaní 
a pasivně čekali, až jim někdo po-
může. Proto si myslím, že je třeba 
pomáhat hlavně těm, kteří dokáží 
nabídnutou pomoc využít jako od-
razový můstek ke zlepšení svého 
života. Kteří chápou pomocnou ruku 
jako šanci, jak vzít znovu svůj život 
do vlastních rukou. Snaha pomáhat 
těm, kteří solidaritu ostatních pouze 
zneužívají, vede jen k tomu, že se 
zklamaní lidé zatvrdí a přestanou 
pomáhat všem, včetně těch, kteří si 
pomoc opravdu zaslouží. Projevem 
vyspělosti společnosti je nejen soli-
darita, ale také schopnost jejích členů 
plnit své povinnosti a závazky. Hezký 
den vám přeje vaše Ivana Řápková
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Do konce roku 2007 Do konce roku 2007 si musí vyměnit řidičské průkazy vyměnit řidičské průkazy ti z vás, kterým 
byly vydány v období od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993.
Bližší informace naleznete na informačních deskách v budově magistrátu. 
K výměně řidičského průkazu potřebujete jednu fotografii a vyplněný tisko-
pis, který je k dispozici na informačním servisu v přízemí magistrátu nebo ve 
III. patře, číslo dveří 314.  Ke konci roku může být výměna spojena s dlouhým 
čekáním ve frontách. Proto ji neodkládejte na poslední chvíli!                             (r)
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Zmizelý Chomutov na fotografiích – poznáte?

Finanční úřad v Chomutově ve snaze zajistit kvalitní podmínky pro plnění 
daňových povinností obyvatel – daňových subjektů rozšiřuje úřední hodiny 
včetně pokladny. 
19. 3. – 30. 3.19. 3. – 30. 3. pondělí až pátekpondělí až pátek                                                                8 – 17 hodin8 – 17 hodin
                              31. 3.31. 3. sobotasobota                                                                                   8 – 12 hodin8 – 12 hodin
                                2. 4.2. 4. pondělípondělí                                                                                 8 – 18 hodin8 – 18 hodin

FÚ rovněž připravuje výjezdy svých pracovníků, kteří budou v níže uvede-
ných úřadech vydávat tiskopisy daňového přiznání včetně příloh a daňové 
složenky, vybírat daňová přiznání, případně podávat obecné informace k vy-
plnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob. 
MěÚ JirkovMěÚ Jirkov 5., 12., 19., 26. a 28. 3.                              13 – 17 hodin
OÚ BolebořOÚ Boleboř 6. a 21. 3.                                9 – 11 hodin
OÚ Březno OÚ Březno  7. a 21. 3.                              13 – 17 hodin
OÚ Hora sv. ŠebestiánaOÚ Hora sv. Šebestiána 5. a 19. 3.                              15 – 17 hodin
OÚ Místo OÚ Místo  14. a 21. 3.                              15 – 17 hodin
OÚ StrupčiceOÚ Strupčice 12. a 26. 3.                              14 – 17 hodin 
OÚ VýsluníOÚ Výsluní 9. a 23. 3.                              16 – 18 hodin

Finanční úřad informuje veřejnost

(Dokončení ze str. 1)
Protože těžištěm projektu je jeho 

výchovný aspekt zaměřený přede-
vším na školáky, jeho součástí je 
i soutěž nazvaná Ze starého nové. 
Po školách budou rozdány soutěž-
ní letáky a ti, kdo je vyplní a do 
22. dubna do 12 hodin odevzdají 
u některé z pokladen PZOO, budou 
zařazeni do slosování o věcné ceny. 
To proběhne v zooparku týž den 

Třiďte s námi, má to smysl

(Dokončení ze str. 1)
A tak v říjnu 2003 byla zastupi-

telstvem příslušná vyhláška schvá-
lena, ale už v lednu následujícího 
roku přišel z děčínského pracoviš-
tě ministerstva vnitra (odbor pro 
místní správu – oddělení dozoru) 
posudek, z něhož vyplynulo, že vy-
hláška odporuje Ústavě ČR a Listině 
základních práv a svobod. V červen-
ci téhož roku pak byla její účinnost 

D ru hové tř í d ě n í
S c hvá l e ný 
rozpočet 20 0 6

U p rave ný 
rozpočet 20 0 6

Skutečnost hospo -
daření k 31 . 12 . 2006

% p l n ě n í 
rozpočtu

Ce l kové p ř í j my 80 9 269, 50 9 61 22 9, 50 1 0 07 4 47, 50 1 04 , 8

tř í da 1 - daň ové p ř í j my 47 7 872 ,0 0 51 0 937,0 0 5 46 73 4 , 40 1 07,0

tř í da 2 - n edaň ové p ř í j my 3 4 6 8 3 ,0 0 46 372 ,0 0 50 408 ,1 0 1 08 ,7

tř í da 3 - kap itá l ové p ř í j my 31 6 50,0 0 9 9 3 3 4 ,0 0 98 580, 3 0 9 9, 2

tř í da 4 - p ř i jaté dotace 26 5 0 64 , 50 3 04 586 , 50 311 724 ,70 1 02 , 3

Ce l kové v ýdaj e 8 50 0 5 5 , 50 1 1 02 69 5 , 50 93 5 824 , 50 8 4 , 9

tř í da 5 - běžn é v ýdaj e 7 78 0 57, 50 874 25 4 , 50 74 5 74 8 ,1 0 8 5 , 3

tř í da 6 - kap itá l ové v ýdaj e 71 9 98 ,0 0 228 4 41 ,0 0 1 9 0 076 , 40 8 3 , 2

Výs l ed e k h o s p o d a ře n í   71 623 ,0 0  Na únorovém setkání vedení měs-
ta s občany zaznělo třicet podnětů 
či připomínek. Většina z nich bude 
zodpovězena do příštího brífinku, 
tedy do měsíce, některé dotazy se 
dočkaly odpovědi ihned, například 
ten, který položila paní Chovanská 
z Kadaňské ulice. „Na Kadaňské uli-
ci jsou staré novostavby, u někte-
rých jsou rozbitá okna. Obešla jsem 
všech šedesát rodin, v bytech mají 
všichni závady. Je tam silný provoz. 
B -.ůl§¨ ude se tam něco dělat, mys-
líte vůbec na Kadaňskou?“

Z odpovědi primátorky Ivany 
Řápkové vyplynulo, že město má 
zhotovený plán na opravu domů, 
které zůstanou v jeho majetku. Za-
tím je naplánována oprava domů 
na Palackého ulici, potom přijde na 
řadu Kadaňská. Informaci doplnila 
náměstkyně primátorky Jana Vaňho-
vá, která upřesnila, že kromě již na-
plánované rekonstrukce oken budou 
domy rekonstruovány komplexně 
a opraveny všechny havarijní stavy. 
Na doplňující otázku, zda se budou 
prodávat domy v ulici 5. května, pak 
náměstkyně odpověděla, že prodej 
těchto bytů se zatím neplánuje.

Jsou ale i problémy, které ne-
lze vyřešit do měsíce. Na jeden 
z podnětů týkajících se problema-
tiky parkování, který vznesl občan, 
jenž připomněl, že dotaz položil 
už minule a nedostal odpověď, 
primátorka přislíbila, že napříště 
bude město dávat odpovědi všem 
písemně. „Připomínky budeme řešit 
dle možností, ale naše odpovědi 
budou někdy jen dílčí, nelze vše 
vyřešit za měsíc,“ řekla primátorka 
Řápková.                                         (lm)

Zaznělo na brífinku…

Zimní stadion v Chomutově letos 
prožívá už svou 58. sezonu provo-
zu. První zápas se odehrál na pří-
rodním ledě 12. prosince 1948. Bu-
dova zimního stadionu nebyla tehdy 
ještě zcela dokončena, ale již během 
první sezony se zprovoznila umělá 
ledová plocha. Stavba byla oficiálně 
předána veřejnosti 28. února 1949 
a chomutovský zimní stadion v té 
době byl druhým hokejovým stán-
kem s umělým ledem v republice. 

Od svého vzniku byl zimní sta-
dion celkově rekonstruován pouze 
jednou, v roce 1957. Tato přestavba 
trvala několik let. Přistavěla se část 
s hráčskými kabinami a kancelářemi 
a dostavěly se tribuny v rozích sta-
dionu. Celý stadion byl také obesta-
věn zdí a mohl se pyšnit na tu dobu 
velmi vyspělou střešní konstrukcí, 
takže patřil k prvním zastřešeným 
zimním halám. 

„Ledová plocha má rozměry šede-
sát krát třicet metrů a přímé čpav-
kové chlazení. To bylo v minulosti 
napojeno z bývalé budovy mrazíren 
v sousedství, ale v devadesátých le-
tech město nechalo postavit novou 
strojovnu pro vlastní chlazení. Sou-
časně bylo na stadionu zrekonstru-
ováno ozvučení. Následně byla nad 
ledovou plochu umístěna světelná 
kostka, jejíž pořízení uhradili z vel-
ké části sponzoři hokeje,“ uvedla 
Jitka Fischerová, ředitelka Správy 
sportovních zařízení, která jako or-

ganizace města již desátý rok zimní 
stadion spravuje. 

„Zimák“ je domovským místem 
především klubu ledního hokeje 
a na jeho ploše se odehrály tisíce mis-
trovských utkání všech věkových 
a výkonnostních kategorií. Nejví-
ce vzpomínají milovníci hokeje 
na období, kdy Chomutovští hráli 
nejvyšší soutěž a sváděli urputné 
boje například se Spartou Praha 
nebo Slovanem Bratislava, kdy se 

po chomutovském ledě proháněli 
naši reprezentanti a olympionici. 
Dnes tu muži hrají 1. ligu, stejně 
tak i junioři, dorostenci a žáci. 
Na stadionu působí dlouhá léta 
také krasobruslařský oddíl. Plochu 
si pronajímají i amatérské týmy 
hokejistů, krasobruslařů a in-line 
bruslařů. Zmínění in-line hokejisté 
mohou stadion využívat zejména 
po zimní sezoně, kdy je plocha 
pokryta speciálním povrchem pro 

in-line bruslení a kdy je ledová 
plocha na dva měsíce takzvaně 
„u ledu“. Jinak přes zimu je stadi-
on využíván prakticky 18 hodin 
denně, ale to jinak nelze, protože 
poptávku po volném ledu by uspo-
kojila pouze druhá ledová plocha, 
která dosud chybí.

Snad všichni odchovanci chomu-
tovského hokeje začínali bruslit 
jako malí při hodinách veřejného 
bruslení, které zimní stadion nabízí 
desítky let. Veřejné bruslení probíhá 
po celou zimu a bruslí se pravidelně 
ve čtvrtek a v neděli. V roce 2006 je 
navštívilo 9 267 osob. 

Zimní stadion je využíván i po 
skončení hokejové sezony. Byla tu 
k vidění celá řadu výstav, od vý-
stavy kočárků až po tradiční jarní 
Autosalón. 

„Je všeobecně znám záměr města 
Chomutova postavit nový moderní 
zimní stadion, je proto logické, že re-
konstrukce nynějšího stadionu se již 
neplánuje,“ ukončila pomyslnou pro-
hlídku stadionu J. Fischerová. „Závě-
rem bych chtěla tomuto sportovnímu 
stánku popřát hodně návštěvníků a ho-
kejistům úspěšnou sezonu 2007–2008, 
která může být poslední pod jeho 
střechou,“ vzkázala Jitka Fischerová. 
„A i když v dohledné době bude sta-
rý stadion zbourán, nikdo nesmaže 
jeho nezastupitelné místo ve více než 
padesátileté historii chomutovského 
sportu.“                               (jf/lm, foto: sk)

Představujeme zařízení organizací města: zimní stadion

v rámci oslav Dne Země. Celkové 
náklady projektu, na němž se kromě 
obou partnerských měst podílejí 
Technické služby města Chomutova, 
Ekologické centrum Podkrušnohor-
ského zooparku, Společnost pro 
trvale udržitelný rozvoj a společnost 
R–Holding, jsou asi 1,4 milionu korun, 
z toho tři čtvrtiny činí dotace z EU. 
Projekty příhraniční spolupráce pod-
poruje program Interreg IIIA.         (lm)

Přebytek hospodaření opět přes 70 milionů 
(Dokončení ze str. 1)

V roce 2006 vynaložilo město 
celkem 190,1 milionu korun na in-
vestiční reprodukci svého majetku. 
Mimo to byl ještě majetek města 
zhodnocen více než 55,5 miliony 

korun, které byly vynaloženy na 
opravy a udržování. 

Úhrnný přebytek hospodaření roku 
2006 bude v příštím roce plně převe-
den na financování nově zahajova-
ných investičních akcí města.       (jmš)

pozastavena, přičemž ještě v témž 
měsíci ministr vnitra podal návrh 
k Ústavnímu soudu ČR návrh na 
její úplné zrušení. K tomu došlo 
5. prosince 2006.

Podle J. Řeháka je situace poně-
kud rozporuplná. Obec spravuje 
své území, hospodaří na něm 
a pochopitelně dbá i na čistotu 
a pořádek, ale v úsilí o ochranu 
zájmů svých občanů ji brání cen-
trální orgány. „Obecně závaznou 
vyhlášku o veřejném pořádku tedy 
nemáme, prý lze tuto problematiku 
dostatečně řešit pomocí stávajících 
zákonů. My ale z praxe víme, jak ob-
tížné je postihnout například hluk 
z restaurací v nočních hodinách, 
případně hluk, který působí hosté 
těchto zařízení při odchodu z nich. 
Naše vyhláška by to řešila, prý je 
však protiústavní. Potom by se ale 
občané snad neměli obracet se stíž-
nostmi na nás, protože potřebné 
pravomoci nemáme, ale přímo na 
ministerstvo vnitra nebo ústavní 
soud. Myslím, že tyto instituce 
dostatečně nereflektují každodenní 
život se všemi problémy, které při-
náší,“ dodal náměstek primátorky 
Řehák.                                              (lm)

Vyhlášku o veřejném pořádku zrušil soud 

…a vzala na vědomí zprávu odbo-…a vzala na vědomí zprávu odbo-
ru dopravních a správních činností, ru dopravních a správních činností, 
úseku registru silničních vozidel. úseku registru silničních vozidel. Ze 
zprávy mimo jiné vyplývá, že v Cho-
mutově v roce 2006 bylo 3 523 vozi-
del poprvé zaevidovaných v ČR (2005 
– 3 028, 2004 – 3 054), dalších vozidel 
(změna registračního místa) bylo za-
evidováno 2 057 (2005 – 1 868, 2004 – 
2 128). ODaSČ vloni  zaregistroval 750 
změn vlastníků vozidla (576; 265), 
43 vývozů vozidla do zahraničí (36; 
16) a 132 případů odcizení vozidla 
(137; 109). Celkem bylo v roce 2006 
v registru silničních vozidel zazname-
náno 22 282 změn (v roce 2005 to bylo 
21 457 změn, v roce 2004 jich bylo 25 
529). Ani Chomutovu se nevyhnul 
trend nárůstu dovozu ojetých vozidel 
(2006 - 2 191, 2005 - 1 860), který činí 
18 %, v celé ČR to bylo 30 %.

…a schválila zvýšení počtu pra-…a schválila zvýšení počtu pra-
covníků odboru sociálních věcí covníků odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví o tři pracovníky. a zdravotnictví o tři pracovníky. 
Z toho dva na úsek příspěvek na péči 

a o jednoho na úsek sociálně právní 
ochrany dětí. Pracovníků odboru tak 
místo 42 bude 45, pracovníků magis-
trátu bude 249. Nyní pracují na úseku 
příspěvek na péči čtyři pracovnice, na 
jednu připadá průměrně 370 klientů. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
přitom doporučuje, že by to mělo být 
100 až 150 klientů, jako optimální 
stav uvádí dokonce 70 klientů. I po 
přijatém navýšení bude na uvedeném 
úseku připadat na jednu pracovnici 
asi 250 klientů. 

…a schválila žádost o poskytnutí …a schválila žádost o poskytnutí 
příspěvku agentuře Macek Music Ma-příspěvku agentuře Macek Music Ma-
nagement Most nagement Most na podporu projektu 
Chomutovské hudební večery. Jde 
o sérii koncertů Festivalového koncer-
tu Petra Macka a jeho hostů, výrazných 
osobností vážné hudby, které probíhají 
v této sezoně už pojedenácté v měst-
ském divadle. Město tuto kulturní 
aktivitu pravidelně podporuje částkou 
50 000 korun, podporu v téže výši rada 
odsouhlasila i na rok 2007.                (lm)

Rada města Chomutova projednala…

Třetí fotografie z hádankového 
cyklu je stejně jako ta předchozí 
z roku 1968. Počet odpovědí oproti 
prvnímu kolu stoupl – na druhou 
hádanku jich přišlo na půl stovky. 
Těší nás vaše ohlasy, že obrázek 
vám připomněl dětství či mládí, 
případně doplněné o další informa-
ce či osobní vzpomínky. Losování 
o knihu Zmizelý Chomutov, z níž 
jsou publikované obrázky a která 
je v prodeji v knihkupectví DDD 
v Ruské ulici, se může zúčastnit 
každý, kdo odešle správnou odpo-
věď do 14. března. Adresa redakce 
včetně e-mailové je uvedena v tiráži 
na poslední straně novin, odpověď 
je možné rovněž vhodit do schrán-
ky Chomutovských novin u zad-
ního vchodu do starobylé radnice 
z Chelčického ulice nebo donést do 
redakce osobně.                               (r)

1) Název: Prevence šikany a agresiv-1) Název: Prevence šikany a agresiv-
ního chování v základních školách ního chování v základních školách 
Popis:Popis: Grant je určen fyzické či práv-
nické osobě, která předloží a zajistí 
realizaci projektu prevence šikany 
a agresivního chování pro žáky zá-
kladních škol v Chomutově. Mělo by 
se jednat o celoroční projekt (ne jed-
norázová akce), který bude aktivně 
zapojovat školní metodiky prevence 
více základních škol a motivovat je 
ke konání vlastních doplňkových akcí. 
Očekávána je aktivní účast zapojených 
žáků. Dílčí i konečné výstupy projek-
tu by měly být kvalitně zpracovány 
a prezentovány. Projekt by měl být ga-
rantován kompetentním odborníkem. 
Případné reference o žadateli a histo-
rii jeho činnosti v této oblasti vítány. 
Předběžný souhlas ředitelů škol se 
zapojením do projektu vítán. Garance 
spolupráce (finanční, odborné) dalších 
odborníků či organizací vítána. Vlastní 
název, případně logo projektu vítány.
Finanční rámec grantuFinanční rámec grantu: 65 000 Kč    

(Pokračování na str. 4)

Návrh grantů pro rok 2007 
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Hudební bonbónek pro milovníky 
bluegrassu, ale i příznivce expresiv-
ního projevu a osobité poetiky Ro-
berta Křesťana přichystala Správa 
kulturních zařízení Chomutov na 
poslední únorový večer. Zpěvák, 
který se proslavil před léty přede-
vším v brněnských Poutnících, se 
představil v Kulisárně u Městského 
divadla se svou kapelou Druhá trá-
va (na snímku). 

Publikum rozehřála několika 
skladbami chomutovská skupina 
Album a pak už patřil prostor hos-
tům. „Myslím, že to byl povedený 
večer,“ zhodnotila koncert Marie 
Hipská, programová vedoucí SKZ. 
„A podle mě má na tom nemalou 
zásluhu právě Album, jehož ka-
pelník Petr Gärtner se s Robertem 
Křesťanem zná a výrazně nám po-
mohl s propagací.“

Na koncert přišlo kolem sto pa-
desáti lidí, což možná není mnoho 
pro divadelní sál, ale v Kulisárně to 
působilo právě naopak. „Prostor byl 
plný a přesto atmosféra komorní, 
navíc to, že Kulisárna je zároveň re-
staurace, také přispělo k uvolněné 
a pohodové náladě,“ pochvalovala 

si M. Hipská. „Znalci si tak v klidu 
vychutnávali sólíčka i instrumen-
tální kousky jednotlivých muzikan-
tů. Repertoár byl široký, od starých 
písní ´pro pamětníky´ po skladby 
novější. Myslím, že publikum bylo 
s večerem spokojené, a nakonec 
muzikanti zřejmě také.“

Kulisárna slouží koncertům 
hudebních skupin i sólistů menši-
nových žánrů už několik let. Pre-
zentaci hudebních počinů, jdoucích 
mimo hlavní proud šoubyznysu, 
její atypické prostory svědčí. Zatím 
poslední koncert Roberta Křesťana 
a Druhé trávy to opět potvrdil.        
                                 (text: lm, foto: hi)

Křesťanovi a spol. důstojně sekundovala skupina Album

V Kulisárně excelovala Druhá tráva

V koncertním sále Základní umě-
lecké školy v Chomutově proběhlo 
okresní kolo soutěže žáků v oboru 
komorní hra, kterou vyhlásilo Mi-
nisterstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy ČR. Soutěže se zúčastnilo 
72 žáků ze všech škol tohoto typu 
na Chomutovsku, to znamená z Jir-
kova, Kadaně, Klášterce nad Ohří, 
Vejprt a Chomutova.

Nejúspěšnějšími uskupeními byly: 
sexteto bicích nástrojů Oklep ZUŠ 
Chomutov ve složení Filip Erdelyi, 
Matouš Holienčin, Martin Mrug, 
Petr Štencl, Jakub Valda a Martin 
Hospodka, trio ZUŠ Chomutov Petr 

Kouba, Jarmila Neradová – saxofony, 
Viktorie Kulacká – klavír, trio ZUŠ 
Chomutov Ondřej Fedor, Klára Saso-
vá – housle, Michal Emingr – klavír, 
trio ZUŠ Vejprty Lenka Musilová, 
Eliška Vlasáková – flétny, Markéta 
Nuslauerová – klavír, duo ZUŠ Kláš-
terec n. O. Jiří Répal, Zuzana Struko-
vá – housle, trio ZUŠ Klášterec n. O. 
Helena Havránková – housle, Anna 
Tvrzová – violoncello, Zuzana Zadi-
nová – klavír.

Uvedené komorní soubory budou 
ještě tento měsíc reprezentovat Cho-
mutovsko na krajském kole soutěže 
v Teplicích.                                       (šv)

V komorní hře se utkali žáci
všech ZUŠ z Chomutovska

Zápis dětí do MŠ
Statutární město Chomutov Statutární město Chomutov s ve-
dením mateřských škol v soula-
du s § 34 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský 
zákon) stanoví zápis dětí do zápis dětí do 
mateřských škol ve městě Cho-mateřských škol ve městě Cho-
mutov mutov pro školní rok 2007/2008 
v termínu od 26. do 30. března 
v době od 8 do 15 hodin.       (r)

Posílejte návrhy na ocenění
V roce 2005 zřídila Rada města Chomutova Cenu Jiřího Popela 

z Lobkovic. Ta je udělována lidem, kteří se zvláště zasloužili o roz-
voj či o slávu našeho města. Cena bude udělena i v letošním roce, 
a tak Rada města vyzývá všechny občany, kteří znají ve svém okolí osob-
nost, jež by mohla být takto oceněna, aby zaslali své návrhy do konce břez-
na 2007 na adresu: Magistrát města Chomutova, Odbor školství, Zuzana 
Horáková – KVV, Zborovská 4602, Chomutov. Váš návrh musí obsahovat: 
jméno navržené osobnosti, zdůvodnění návrhu, kontakt na navrhovatele. 
V případě, že je navrhována již zemřelá osobnost na ocenění in memoriam, 
měl by návrh obsahovat i nějaký kontakt na příbuzné zemřelé osobnosti. 
Všechny návrhy posoudí Komise pro výchovu a vzdělávání a poté je bude 
schvalovat Rada města. Slavnostní ceremoniál předání tohoto významného 
ocenění proběhne v červnu v budově historické radnice.                    (pama)

Chomutovská veřejnost má pří-
ležitost během zimního období 
vidět už čtvrtou kulturní akci se 
židovskou tématikou. Po výstavě 
Zmizelí sousedé, besedě se spisova-
telem Arnoštem Lustigem a výstavě 
fotografií Putování po židovských 
hřbitovech mohou zájemci tentokrát 
v SKKS na Palackého ulici navšívit 
putovní výstavu s názvem Anna 
Franková – odkaz pro současnost.

Expozice mapuje osudy této 
německé dívky židovského půvo-
du, která spolu s rodiči musela 
z fašistického Německa uprchnout 
do Nizozemí a později se zde víc 
než dva roky skrývat. Poté, co byl 
jejich úkryt prozrazen, byla celá 
rodina nacisty deportována do 
koncentračních táborů. Vyjma otce 
zde všichni členové rodiny zemřeli, 
včetně Anny, které tehdy bylo nece-
lých šestnáct let. Anna Franková se 
stala známou díky deníkům, které 
si v době ukrývání vedla. Po válce 

vyšly v knižní podobě, celosvětově 
se jich do současnosti prodalo už 
víc než sedmdesát milionů výtisků. 
České vydání pod názvem Deník 
Anny Frankové má ve své nabídce 
i knihovna SKKS.                                     

Ve výstavní síni knihovny a v při-
lehlých chodbách jsou nainstalová-
ny panely, kde kromě dominujícího 
příběhu Anny Frankové jsou zpra-
covány tehdejší světové události 
a historie holocaustu. Výstavu 
připravilo Vzdělávací a kulturní 
centrum Židovského muzea v Praze 
ve spolupráci s Anne Frank House 
v Amsterodamu a její instalaci 
v SKKS iniciovalo sdružení Kupro-
spěchu a Gymnázium v Chomutově. 
Jeho studenti také nabízejí průvod-
covský servis, pro větší skupiny 
mohou připravit i besedu. Zájemci 
o tyto služby se mohou objednat 
v galerii Lurago, telefon 474 651 248, 
e-mail lurago@skks.cz. Výstava po-
trvá do 30. března.                         (sk)  

Výstava o osudu židovské
dívky vybízí k zamyšlení

V Chomutově funguje pobočka 
Sjednocené organizace nevidomých 
a slabozrakých ČR. Její činnost je 
částečně financována z celoročních 
sbírek, ke kterým slouží pokladnič-
ky v podobě psa v Globusu a na poš-
tě v Prioru. „Takto vybraných peněz 
není mnoho, přesto velmi děkujeme 
všem, kteří přispívají,“ řekla před-
sedkyně pobočky Waltraud Fuková. 
Jak dodala, polovina částky plyne 
na ústředí organizace do Prahy na 
výcvik vodicích psů, druhá polo-
vina pak jde na činnost střediska 
integračních aktivit na Březenecké. 
„Když nashromáždíme dostatečnou 
sumu, koupíme za ní nějakou kom-
penzační pomůcku. Některé stojí 
mnoho tisíc, a tak si ji naši členové 
takto vyzkoušejí, než se rozhodnou 
investovat peníze do jejího nákupu,“ 
vysvětlila W. Fuková.                     (sk)

Pokladničky pro SONS

Mezi studenty chomutovského sou-
kromého gymnázia čas od času za-
vítá některá známá osobnost. Příští 
měsíc to bude umělec, který svou 
svébytnost dává najevo už svou 
vizáží. Vladimír Franz (na snímku 
zcela vlevo), autor scénické a filmo-
vé hudby a vysokoškolský pedagog, 
přijel minulý týden do Chomutova, 
aby se dohodl na podrobnostech 
své chystané návštěvy, a zároveň 
se tu setkal s přáteli (zprava vý-
tvarník Milan Pecák, jednatelka SKZ 
Věra Flašková a profesor gymnázia 
Miroslav Rovenský). „S Vladimírem 
jsem se seznámil v době svých 
studií, přednášel nám dějiny hudby, 
a vztah učitel-žák přerostl v kama-
rádství,“ uvedl M. Rovenský, který 
tato setkání spoluorganizuje. „Zatím 
jsme se dohodli na tom, že si na du-
ben pro nás připraví přednášku. Je 
dost intuitivní, takže o tématu jsme 
nemluvili. Možná to bude scénická 
hudba, ale třeba i něco úplně jiné-
ho.“                               (text a foto: lm)

Vrátit do kostela svatého Ignáce 
varhany, to je cíl, který si vytkly 
Jana Kučerová, Marie Svobodová 
a Jarmila Kubíková. A protože po-
třebné miliony nemohou získat jako 
fyzické osoby, založily občanské 
sdružení Rodáků a přátel města 
Chomutova.

Poté, co kostel svatého Ignáce 
v dolní části náměstí 1. máje přestal 
sloužit církevním účelům, došlo 
k jeho devastaci. Spolu s řadou 
uměleckých předmětů byly zničeny 
a rozkradeny také mimořádně cenné 
barokní varhany. Na kůru zůstal jen 
skelet a v něm zbytky měchů. Dnes 
už je kostel opět jednou z nejkrás-
nějších chomutovských architek-
tonických památek, ale varhany 
v něm stále chybějí. „Bez nich je 
kostel jako bez duše,“ uvedla jedna 
ze zakladatelek sdružení, výtvarni-
ce Marie Svobodová. Pokud by měla 
být vyrobena přesná replika varhan, 
přišla by na dvacet milionů korun. 
Jinak se dá tento tradiční kostelní 
hudební nástroj pořídit od zhruba 
sedmi milionů. Kde vzít potřebné 
finance? „Vyhlásili jsme veřejnou 
sbírku, lidé mohou peníze posílat 
na speciální konto. Chceme také 
po městě rozmístit několik kasiček. 
A v neposlední řadě jsme se po 
jednáních s primátorkou Ivanou 
Řápkovou rozhodli zkusit část pe-
něz získat z Velkého integrovaného 
projektu,“ uvedla Jarmila Kubíková. 
Jak dodala, pokud by se peníze 
z Evropské unie skutečně podařilo 
získat, šlo by o 85 % nákladů, zby-
lých 15 % by musela pokrýt sbírka. 

Občanské sdružení Rodáků a přá-
tel města Chomutova má v současné 
době pět členů, kromě zmíněné 
trojice jsou to ještě Dana Šelembová 
a Václav Svoboda. „Zájemce o člen-
ství rozhodně vítáme, ale musejí to 
být lidé, kteří jsou ochotni ve pro-
spěch sdružení pracovat,“ pozname-

nala předsedkyně spolku Jana Ku-
čerová. Získání varhan je vzhledem 
k náročnosti momentálně jediný 
úkol, který si skupina nadšenců sta-
novila. Až bude splněn, chce nové 
občanské sdružení například roz-
víjet spolupráci se spolkem rodáků 
německé národnosti.                     (sk)

I kdyby přispěla Evropská unie, stále ještě bude třeba shromáždit sedmimístnou sumu 

Skupina nadšenců shání peníze na varhany

Členové sdružení před skeletem varhan, zleva Jana Kučerová, Václav Svobo-
da, Dana Šelembová, Jarmila Kubíková a Marie Svobodová.                (foto: sk) 

číslo konta, na které lze posílat finanční příspěvky:číslo konta, na které lze posílat finanční příspěvky:
35 – 88 40 85 02 07/0100, variabilní symbol 20071 35 – 88 40 85 02 07/0100, variabilní symbol 20071 

Statutární město Chomutov pravidelně vydává Statutární město Chomutov pravidelně vydává 
měsíční kalendář kulturních, společenských a spor-měsíční kalendář kulturních, společenských a spor-
tovních akcí na území města. tovních akcí na území města. Zájemci o propagaci 
své akce v tomto kalendáři mohou vždy do 15. dne 
v měsíci předat informace o akci na následující měsíc 
na historické 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@cho-
mutov-mesto.cz. Podmínkou je uvedení názvu akce (stručný po-
pis), datum, hodina a místo konání a také telefonický kontakt na 
organizátory.  (r)

KONCERTYKONCERTY
• 8. 3. KONCERT MLADÝCH UMĚLCŮ8. 3. KONCERT MLADÝCH UMĚLCŮ. Klavíristka Marie Al-Ashhabová a houslista 

Milan Al-Ashhab v koncertním sále ZUŠ Chomutov od 18.30 hodin.
• 16. 3. HAJ HOU, SAKRA SAKRA16. 3. HAJ HOU, SAKRA SAKRA. Punkový koncert v Hu-Hu baru od 21.00 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY
• ANNA FRANKOVÁ – ODKAZ PRO SOUČASNOSTANNA FRANKOVÁ – ODKAZ PRO SOUČASNOST. Putovní výstava Židovského muzea v Pra-

ze. Výstavní síň knihovny SKKS. Vernisáž 7. 3. v 16.00 hodin, výstava potrvá do 30. 3.
• TOMÁŠ PUDIL – PUTOVÁNÍ PO ŽIDOVSKÝCH HŘBITOVECHTOMÁŠ PUDIL – PUTOVÁNÍ PO ŽIDOVSKÝCH HŘBITOVECH. Výstava fotografií. Ob-

lastní muzeum, radnice na nám. 1. máje, výstava potrvá do 10. 3.
• PAVEL KRÁSENSKÝ – VŠEDNÍ SVĚT NEVŠEDNÍM POHLEDEMPAVEL KRÁSENSKÝ – VŠEDNÍ SVĚT NEVŠEDNÍM POHLEDEM. Makrofotografie. Ob-

lastní muzeum, areál bývalého jezuitského gymnázia. Výstava potrvá do 24. 3.
• MILOŠ ŠTÁFEK – FOTOGRAFIEMILOŠ ŠTÁFEK – FOTOGRAFIE. Galerie Na schodech v SKKS na Palackého ul., vý-

stava potrvá do 31. 3.
• JAN ŠERÝCH - INSTALACEJAN ŠERÝCH - INSTALACE. Galerie Špejchar, výstava potrvá do 31. 3.
• ANDREA SMÍŠKOVÁ – POHYB V POLOSTÍNUANDREA SMÍŠKOVÁ – POHYB V POLOSTÍNU. Obrazy v galerii Lurago, vernisáž 12. 3. 

v 17.00 hodin, výstava potrvá do 2. 4.

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).
                 7. 3. 7. 3.  PRÁZDNINY PRÁZDNINY – komedie, USA.
      8. 8.  – –       9. 3. 9. 3.  KRVAVÝ DIAMANT KRVAVÝ DIAMANT – thriller, drama, USA.
 10. 10.  – –  11. 3. 11. 3.  NOC V MUZEU NOC V MUZEU – dobrodružná komedie, USA. 
 12. 12.  – –  13. 3. 13. 3.  MOJE SUPERBEJVALKA MOJE SUPERBEJVALKA – komedie, USA.
 14. 14.  – –  15. 3. 15. 3.  AMERICKÁ KLETBA AMERICKÁ KLETBA – horor, thriller, USA. 
 16. 16.  – –  17. 3. 17. 3.  JEDNÉ NOCI V JEDNOM MĚSTĚ JEDNÉ NOCI V JEDNOM MĚSTĚ – povídkový animovaný film, ČR
 18. 18.  – – 20. 3. 20. 3.  GOYOVY PŘÍZRAKY GOYOVY PŘÍZRAKY – historické drama, USA, Španělsko, ČR. 
               21. 3. 21. 3.  PROJEKT 100: NA SEVER SEVEROZÁPADNÍ LINKOU PROJEKT 100: NA SEVER SEVEROZÁPADNÍ LINKOU – špionážní thriller, 

USA. Začátek v 19.30 hodin.

Kino Praha (začátky představení v 17.00 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Praha (začátky představení v 17.00 hodin, není-li uvedeno jinak).
   8. 8.  – –       9. 3. 9. 3.  NOC V MUZEU NOC V MUZEU – dobrodružná komedie, USA.
               10. 3. 10. 3.  KRVAVÝ DIAMANT KRVAVÝ DIAMANT – thriller, drama, USA.
 15. 15.  – –  17. 3. 17. 3.  GOYOVY PŘÍZRAKY GOYOVY PŘÍZRAKY – historické drama, USA, Španělsko, ČR. 
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BytyByty
• Vyměním státní byt 3+1 Vyměním státní byt 3+1 s balko-

nem v pěkném stavu, Na Borku v Jir-
kově, za státní 2+1 v Chomutově. Tel. 
603 787 821.

• Koupím byt 1+1+B v Chomutově Koupím byt 1+1+B v Chomutově 
– centrum, Horní Ves, Březenecká. 
Tel. 724 570 446.

• Prodám standardní byt 2+1 Prodám standardní byt 2+1 
v OV v OV na Písečné. Cena 300 000 Kč. 
Sleva možná. Ihned volný. RK ne! 
Tel. 722 553 579.

• Koupím byt 2+1 v CV, Koupím byt 2+1 v CV, nejraději 
Horní Ves. Tel. 777 140 385.

• Vyměním družstevní byt 1+1 Vyměním družstevní byt 1+1 
v Jirkově v Jirkově (centrum) 6. patro, plasto-
vá okna, za družstevní byt 2+1 nebo 
3+1, kdekoliv mimo Vinařické. Tel. 
737 217 556.

• Koupím byt 2+1+L na Dehto-Koupím byt 2+1+L na Dehto-
chemě chemě či vyměním za 1+1 v OV 
1. patro, plastová okna, v klidné lo-
kalitě nedaleko Luny (ne věžák). Tel. 
604 441 939. 

• Koupím byt v Chomutově Koupím byt v Chomutově nebo 
Jirkově. Platba v hotovosti. Tel. 
731 156 600.

• Koupím byt v CV 3+1 Koupím byt v CV 3+1 s balkonem, 
po rekonstrukci. Tel. 739 990 792.

ProdejProdej
• Prodám bílou ložniciProdám bílou ložnici, sedací 

soupravu (rozkládací s úložným 
prostorem). Vše pěkné. Důvod -  stě-
hování. Chomutov. Tel. 724 570 446.

• Prodám rozkládací sedač-Prodám rozkládací sedač-
ku, ku, dvoulůžko. Velmi levně. Tel. 
777 779 937. 

• Prodám lednici Minsk 16E, 280 l. Prodám lednici Minsk 16E, 280 l. 
Cena 1 200 Kč. Tel. 728 844 429.

• Prodám obývací stěnu ZoborProdám obývací stěnu Zobor, 
světlé dřevo, velký úložný prostor, 
5,20 m dlouhá, možno stavět i do 
rohu. Velmi pěkná a zachovalá. Cena 
dříve 21 500 Kč, nyní 8 000 Kč. Tel. 
606 743 922.

• Prodám velký bytelný stůl k PC Prodám velký bytelný stůl k PC 
– světlé dřevo, 3 šuplíky po straně, 
vysouvací prostor pro klávesnici 
a myš, kryt na počítač. Velká pracov-
ní plocha umožňuje umístění tiskár-
ny, repro bedýnek atd. Zánovní, 
cena dříve 6 000 Kč, nyní 2 000 Kč. 
Tel. 606 743 922.

• Prodám šestiramenný křišťálo-Prodám šestiramenný křišťálo-
vý lustrvý lustr, možnost kombinací v roz-
místění ověsů. Velmi hezký, vhodný 
do haly či obývacího pokoje. Cena 
2 000 Kč. Tel. 606 743 922.

• Prodám šicí stroj VeritasProdám šicí stroj Veritas, funkč-
ní. Stůl v provedení světlého dřeva, 
po straně 3 šuplíky, možno schování 
stroje do úložného prostoru stolu. 
Cena  1 000 Kč. Tel. 606 743 922.

• Prodám zánovní dřevěný masiv-Prodám zánovní dřevěný masiv-
ní kulatý stůl ní kulatý stůl do obýváku, světlé dře-
vo, úložný prostor. Cena dříve 15 000 
Kč, nyní 5 000 Kč. Tel. 606 743 922.

• Prodám slev. kupón Prodám slev. kupón na 2x500 Kč 
do AŠ Richter v Chomutově k získání 
ŘP na osobní auto, ks za 250 Kč. 
Nevhodná výhra v tombole. Tel. 
607 277 518.

• Prodám Trabant kombi Prodám Trabant kombi + ná-
hradní díly. Spolehlivý, zachovalý, 
TK 03/2008. Nová karosérie 1990. 
Tel. 728 722 109.

• Prodám kulatý stůl a 4 židleProdám kulatý stůl a 4 židle, 
cena dohodou. Kolečkové brusle vel. 
38, cena 300 Kč. Dětskou autosedač-
ku (vajíčko) 0 – 13 kg, cena 800 Kč. 
Tel. 605 285 607.

• Prodám garáž u souduProdám garáž u soudu, ul. 
Heydukova. Cena 120 000 Kč. Tel. 
603 351 884.

• Prodám světlý psací stůl, Prodám světlý psací stůl, 2 ks 
bytové dveře se zámky, levně, nový 
kruhový koberec rozměr 120x170 cm. 
Tel. 732 869 709.

• Prodám pozemek v Krušných Prodám pozemek v Krušných 
horách, horách, vhodný na rekreační objekt, 
v obci 2x lyž. sjezdovka! Lokalita 
– Klíny, Č. Jiřetín. Tel. 774 550 011.

• Prodám postel s nočním stolkem Prodám postel s nočním stolkem 
ve výborném stavu. Rozměr postele 
190x150 cm (jeden a půl lůžka). Cena 
4 000 Kč. Tel. 728 085 150.

• Prodám garáž, Prodám garáž, družstevní 
za Povodím Ohře. Spěchá. Tel. 
724 214 199.

RůznéRůzné
• Pronajmu garáž Pronajmu garáž na Spořické uli-

ci, pouze na garážování. Dočasně bez 
elektřiny. Ihned. Tel. 608 610 545. 

• Prosím lidi, kterým jsem v létě Prosím lidi, kterým jsem v létě 
2006 darovala britskou kočičku 2006 darovala britskou kočičku 
modrobílou Ginu, aby se mi ozvali! 
Chci vědět, jak se jí daří, mám její 
rodokmen! Tel. 603 787 821.

• Svobodný SŠ, bezdětnýSvobodný SŠ, bezdětný, 45/174 cm 
vysoký, rád potká partnerku za úče-
lem adopce malého děcka. Dítě je 
smyslem života. Tel. 732 225 092.

• Doučím angličtinuDoučím angličtinu. Tel. 
732 557 512.

• Pronajmu chatu na SvahovéPronajmu chatu na Svahové, 
víkendové i týdenní pobyty. Tel.  
603 183 862.

V městském divadle proběhla 
burza práce pořádaná Úřadem prá-
ce v Chomutově. Jednodenní akce je 
veřejností považována za tradiční 
a atraktivní nabídku pracovních 
příležitostí. Prezentovalo se tu se-
dmnáct zaměstnavatelů, mezi kte-
rými byli také investoři z průmys-
lové zóny Triangle Žatec. Během 
jednoho dne bylo veřejnosti nabíd-
nuto několik set pracovních míst 
a pracovníci úřadu práce poskytli 
zájemcům řadu konzultací z oblas-
ti kontrolní a právní, poradenství 
a rekvalifikací, zprostředkování 
zaměstnání, statistiky trhu práce 
a perspektivnosti učebních oborů 

a profesí. Veřejnost měla možnost 
seznámit se s prezentací Institutu 
trhu práce, projektu Evropského 
sociálního fondu zaměřeného na 
rozšíření veřejných služeb zaměst-
nanosti.

Prezentující se zaměstnavatelé 
hodnotili burzu práce kladně, získa-
li kvalifikované pracovníky jak na 
pracovní místa volná, tak pro při-
pravované pozice. Největší úspěch 
ze strany veřejnosti zaznamenali in-
vestoři z průmyslové zóny Triangle. 
Zaměstnavatelé měli z čeho vybírat – 
burzu práce navštívilo přes 600 zá-
jemců o práci z celého regionu Cho-
mutov.                                                (zh)

Burza práce zaznamenala přes šest set návštěvníků

Občanské sdružení Liga za 
práva vozíčkářů sídlí v Brně, ale 
prostřednictvím internetu a te-
lefonu působí po celé republice. 
V řadě oblastí poskytuje infor-
mace a podporu, které usnadňují 
život lidem především s tělesným 
postižením. 

„Mimo stěžejní projekt, kterým 
je poradenství pro zdravotně 
postižené, se věnujeme i vyhledá-
vání jejich pracovního uplatnění, 
vydáváme časopis Vozíčkář a 
poskytujeme rady v oblasti bezba-
riérového prostředí,“ představuje 
sdružení Hana Valová, členka jeho 
správní rady. „Zjistili jsme ale, že 
těmto lidem často chybí základní 
informace, nevědí, jak je získat 
a na koho se mohou se svými 

problémy obrátit. A protože od 
začátku letošního roku platí nový 
zákon o sociálních službách, který 
se dotkne téměř každého zdravot-
ně postiženého, měli by vědět, že 
jim můžeme poradit právě my, 
ať už jde o odstraňování bariér, 
příspěvky, pomůcky, zaměstnání 
nebo další záležitosti.“

Díky podpoře z programu Tran-
sition Facility EU poskytuje Liga 
za práva vozíčkářů bezplatnou 
poradnu, a to buď na www.ligavo-
zic.cz nebo na bezplatné telefonní 
lince číslo 800 100 250.            (lm)

(Dokončení ze str. 1)
Co se týče výšky obrubníků, 

investor ji konzultoval už při pro-
jednávání projektové dokumentace 
se Sdružením zdravotně postiže-
ných. Jak vedoucí odboru investic 
upozornil, norma nástupní výšky 
u zastávek je v rozmezí 12–20 centi-
metrů. „Na základě požadavku zá-
stupců sdružení jsou obrubníky ve 
výši dvaceti centimetrů.“

Jsou ale dvě zastávky, u nichž by 
bylo možné nedostatek místa  od-
stranit. Je to konečná na Zadních 
Vinohradech a zastávka Kadaňská 
– škola. Tam je problém způsobem 
tím, že místa k stání pro osobní 
automobily jsou vyznačena těsně 
za zastávkou. Autobus tak do ní 
řádně nenajede nebo musí při 
výjezdu couvat. „Řešením by byla 
změna dopravního značení, místo 
vodorovného zde umístit svislé, 
ale to musí posoudit kolegové 
z odboru dopravních a správních 
činností,“ uzavřel P. Chytra.    (lm)

Zastávky jsou řešeny 
podle příslušných norem

Liga za práva vozíčkářů poskytuje 
zdarma informace i podporu 

Nejen město a další oficiální 
instituce (viz článek na stranách 
1 a 2), ale i čtveřice studentů 
z Gymnázia Chomutov se pustila 
do propagování třídění odpadů. 
Jan Šťastný, Jaroslav Barannikov, 
Lucka Endrštová a Jitka Podma-
nická ze 3. C se totiž účastní celo-
státní soutěže Cesta do Evropského 
parlamentu a v rámci momentálně 
probíhajícího kola, v němž se mají 
věnovat ekologickému problému, 
který je trápí a přitom ho mohou 
ovlivnit, si vybrali právě kampaň 
za třídění odpadů.

Na toto téma provedli sérii před-
nášek na základních školách, kde 
dětem vysvětlovali proč třídit a jak 
třídit a také s nimi o této otázce 
diskutovali. Také připravili počí-
tačovou prezentaci pro spolužáky 
a spot do vysílání regionálního rá-
dia. Oslovit obyvatele města chtějí 
i prostřednictvím Chomutovských 
novin. „Chovejte se k přírodě slušně. 
Zamyslete se nad tím, jaký odpad 
vyhazujete, jestli se nedá třídit,“ 
apeluje Jan Šťastný. On i jeho spolu-
žáci uznávají, že v Chomutově bylo 

na tomto poli vykonáno mnohé, pře-
sto mají jednu výhradu. „Co mi roz-
hodně chybí, je dostatek kontejnerů 
na tetrapaky. Když se nás lidé ptají, 
musíme jim odpovídat, že by na 
to měly být kontejnery vyhrazené, 
jako je to v zahraničí,“ míní Jaroslav 
Barannikov.

Také tento článek může mladým 
gymnazistům pomoci k bodům, 
neboť se podle regulí soutěže 

stává součástí osvěty. Vzhledem 
k současnému umístění si ale cho-
mutovští studenti nemyslí, že by 
hlavní cenu, kterou je zájezd do 
Evropského parlamentu v Bruselu, 
měli vyhrát právě oni. I proto se 
dá jejich jednohlasnému tvrzení 
„opravdu nám jde o osvětu“ věřit. 
Soutěž je zaměřená na prohlubová-
ní znalostí a dovedností studentů 
ve spotřebitelské problematice 
a organizuje ji Generation Europe 
Foundation, nestátní nezisková 
organizace působící především 
v oblasti vzdělávání. O cestu do 
Bruselu soupeří 266 tří až pětičlen-
ných středoškolských týmů.      (sk)    

Studenti nabádají: Chovejte se k přírodě slušně, třiďte odpad!

(Dokončení ze str. 1)
Za přispění dotací by mělo dojít 

mimo jiné k vybudování inženýr-
ských sítí v Severním areálu Pod-
krušnohorského zooparku, zpevně-
ní východního břehu Kamencového 
jezera a  rozvedení inženýrských 
sítí ve východní části jeho areá-
lu, regeneraci sídliště na horní 
Vsi (okolí Jitřenky) a rekonstrukci 
objektu ČVUT. Evropské dotace, 
jejichž objem by měl od příštího 
roku velmi podstatně rozšířit, mají 
přispět k rekonstrukci městské 
sportovní haly, hřiště ZŠ na Za-
hradní a stavebním úpravám ZŠ Na 
Příkopech.                                   (lm)

(Dokončení ze str. 2)

2) Název: Prevence závislostí v základ-2) Název: Prevence závislostí v základ-
ních školách v Chomutověních školách v Chomutově
Popis:Popis: Grant je určen fyzické či práv-
nické osobě, která předloží a zajistí 
realizaci projektu prevence závislostí 
pro žáky základních škol v Chomutově. 
Výhodou bude projekt rozložený do 
většího počtu dílčích akcí v co největ-
ším počtu škol a se zapojením většího 
počtu žáků (tříd). Preferována je aktiv-
ní a iniciativní účast zapojených žáků 
a aktivní spolupráce školních metodiků 
prevence. Dílčí i konečné výstupy pro-
jektu by měly být kvalitně zpracovány 
a prezentovány. Projekt by měl být ga-
rantován kompetentním odborníkem. 
Kompatibilita projektu s celostátní 
politikou prevence závislostí by měla 
být v projektu explicitně vyložena. 
Případné reference o žadateli a histo-
rii jeho činnosti v této oblasti vítány. 
Předběžný souhlas ředitelů škol se 
zapojením do projektu vítán. Garance 
spolupráce (finanční, odborné) dalších 
odborníků či organizací vítána. Vlastní 
název, případně logo projektu vítány.
Finanční rámec grantu: Finanční rámec grantu: 65 000 Kč

3) Název: Zpřístupnění školních hřišť 3) Název: Zpřístupnění školních hřišť 
široké veřejnosti široké veřejnosti 
Popis:Popis: Grant je určen základním 
školám v Chomutově (max. celkem 
2 školy), které zajistí volný přístup na 
svá sportoviště široké veřejnosti, a to 
minimálně třikrát týdně (minimálně 
12 hodin týdně), přičemž sportoviště 
bude po celou dobu zajišťovat správce, 
který zde bude vykonávat dozor, aby 
nedocházelo k poškozování sporto-
viště. Uchazeč zpracuje projekt, který 
bude funkční po celý rok 2007. 
Finanční rámec grantu: Finanční rámec grantu: 50 000 Kč 

4) Název: Podpora rozvoje sportov-4) Název: Podpora rozvoje sportov-
ních talentů z řad dětí a mládeženích talentů z řad dětí a mládeže
Popis: Popis: Grant je určen organizacím 
se sportovním a tělovýchovným za-
měřením, které se věnují péči o děti 
a mládež, a to jako příspěvek určený 
na úhradu cestovních výloh, dopravy, 
startovného, nákup pomůcek, spor-
tovních potřeb či náčiní apod. Žadatel 
předloží konkrétní návrh čerpání pro-

Dotační politika změnila 
plánování investičních akcí

středků z grantu a rovněž doloží, že 
se jedná o finanční podporu pro vý-
jimečně talentované a úspěšné dítě. 
Jeden žadatel může žádat o grant pro 
více dětí (v takovém případě je třeba 
žádost doložit pro každé dítě zvlášť). 
Grant není určen pro organizace, které 
jsou zařazeny do systému preferova-
ných sportů.
Finanční rámec grantu: Finanční rámec grantu: 90 000 Kč 
(maximálně 30 000 Kč pro jednoho 
žadatele)

5) Název: Podpora a rozvoj sportov-5) Název: Podpora a rozvoj sportov-
ních talentů – sporty s převahou indi-ních talentů – sporty s převahou indi-
viduálního charakteru (např. atletika, viduálního charakteru (např. atletika, 
cyklistika, kanoistika, gymnastika cyklistika, kanoistika, gymnastika 
apod.)apod.)
Popis:Popis: Grant je určen organizacím se 
sportovním a tělovýchovným zamě-
řením, v jejichž řadách jsou členové, 
kteří ve svých disciplínách dosahují 
vynikajících výsledků na úrovni kraj-
ské a národní reprezentace, a to jako 
příspěvek určený na úhradu cestov-
ních výloh, dopravy, startovného, ná-
kup pomůcek, sportovních potřeb či 
náčiní apod. Žadatel předloží konkrét-
ní návrh čerpání prostředků z grantu 
a rovněž doloží, že se jedná o finanční 
podporu pro výjimečně talentovaného 
a úspěšného člena. 
Grant není určen pro kategorii dětí 
a mládeže. 
Grant není určen pro organizace, které 
jsou zařazeny do systému preferova-
ných sportů.
Finanční rámec grantu: Finanční rámec grantu: 40 000 Kč

Návrh grantů pro rok 2007 

Nesledujeme bezdlužnost u úřadů,
ani bankovní registry.

Volejte: 728 652 419
e-mail:  mb.korunky@seznam.cz

PŘIJMEME OBCHODNÍ ZÁSTUPCE!

ŠIROKÁ NABÍDKA:
NEBANKOVNÍ PŮJČKY,

HYPOTÉKY, SMĚNKY
- pro zaměstnance, OSVČ,
důchodce i ženy na MD!
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•p tikomorový nerecyklovaný okenní

systém, široká barevná škála

•žaluzie, parapety

•montáž i zednické za išt ní

•ZDARMA doprava a zam ení

METALL QUATRO spol. s r.o.
Výroba oken a dve í z  plastu a d eva, zateplování budov, d evovýroba

tel.: 474 687 068, fax.: 474 687 190 info@mq.cz, www.mq.cz,  Vysoká Pec 2, 431 59

Opravy šicích strojů. 
Tel.: 606 576 555

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

Zájemce o by tovou jed notku zaš le svou nab íd ku na ad resu :
M ag i st rát m ě st a C h o m u tova , O d b o r s p ráv y m a j et ku m ě st a - DČ, Z b o rovs ká 4602 , 4 3 0 2 8  C H O M UTOV
nebo odevzdá v podatel ně M ag istrátu města C hom utova , Zborovs ká 46 02, C hom utov
N ab íd ka b ude p řed ložena formou v yp l něného t is kop isu , kter ý s i lze v yzved nout na M ag istrátu města C hom utova č i v y t is k-
nout z webov ých stránek M M C hom utova - w w w.chom utov- mesto.cz .
Lze podat nab íd ku vždy na jed n u by tovou jed notku .
O bál ka bude označena : VŘ A – I .  ko lo ( nebo I I .  ko lo ) , č í s lo pop i s né/č í s lo by tu , na kter ý zá jemce pos í lá na b íd ku , ad resa 
M ag i strát Města C hom utova , Od bor s p ráv y ma jetku města - DČ, Zborovs ká 4602 , C hom utov.

N a b í d ka by t ů :

D o m ovn í s p ráva Q AR K – u l . N a Bě l i d l e 8 51

U lice Č. p. / č. bytu Vel ikost/m 2 Kategorie Vyvolávací cena – výše nájmu

Palachova 341 8/ 3 1 + 2/ 34,05 m 2 I . 1  429 Kč

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

B řezenecká 4 46 0/14 1 + 2/ 70,0 9 m 2 I . 1  9 63  Kč

N ab íd ky budou p ř i j í mány nej pozděj i  do 22 . 3 . 20 07, 12 .0 0 hod i n , pozděj š í nab íd ky nebudou akceptovány. Výběr z nab ídek bude 
proveden v ýběrovou kom is í stanovenou Radou města C hom utov.

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

Pojišťovací agent hledá pro 
oblast Chomutov a Jirkov 

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE, 
vhodné pro začínající PPZ. 

Bližší informace na tel. číslech: 

736 604 695, 476 112 070 
nebo e-mail: oviko@karneval.cz

Poskytování bytů dle varianty C
D ne 1 0. 4 .  20 07 v 1 5 .0 0 hod i n se koná v zasedací m ístnost i  č .  1 8 v p ř ízem í budov y M ag istrátu města C hom utova ,

Zborovs ká 46 02 veřej né v ýběrové ř ízen í by tů na opravu na vlastn í náklady.

BYTY NA SVÉPOMOC - oprava bytu na vlastní náklady

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

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

Za Zborovs kou 36 03/ 2 1 + 2  12 273 Kč 252 0 0 0 Kč

K . Světlé 3625/ 3 1 + 2  12 825 Kč 222 1 0 0 Kč

S l u nečn í 39 9 9/4 1 + 2  12 072 Kč 1 80 50 0 Kč

Palackého 39 94/ 3 1 + 2  12 246 Kč 1 64 0 0 0 Kč

Palackého 39 94/12 1 + 2  12 246 Kč 1 6 6 0 0 0 Kč

Palackého 4 4 47/4 1 + 2  1 5 783 Kč 125 0 0 0 Kč

Palackého 3949/ 5 1 + 2  12 468 Kč 146 0 0 0 Kč

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

Kamen ný Vrch 5273/ 23 1 +1  1 6 550 Kč  87 61 0 Kč

H o leš ická 4740/40 1 + 2  1 5 69 0 Kč 124 56 0 Kč

Zah rad n í 5179/1 1 + 2  14 40 0 Kč 1 02 1 0 0 Kč

Proh l íd ky na b ízenýc h by tů u možn í uvedené domovn í s p ráv y.

Reg istrace zájemců o by t na svépomoc se koná d ne 1 0. 4 . 2007 v době od 1 3 .00 hod . do 1 5 .00 hod .  v kancelář i  OS M M , 
2 . patro, č .  dv. 233

Zá jemc i o z í s ká n í by tu formou veřej ného v ýběrového řízen í j sou povi n n i ,  ved l e povi n ností uvedenýc h v č l .  6 Pravi del 
p ro při dělová n í by tu v ma jetku města C hom utova , při reg i strac i před ložit p latný obča n s ký p rů kaz a potvrzen í peněžn í -
ho ú stavu o za p lacen í d ražeb n í j i stoty ve v ýš i 1 0 % v y vo lávac í ceny by tu .

Číslo účtu - 6015 - 626441/0100 (uvedení pomlčky NUTNÉ ! ) , variabilní symbol – 22221004 ; specifický symbol – rodné číslo

JSTE V OČEKÁVÁNÍ?
...můžete čekat u nás :-)
 golfáče, autosedačky, postýlky, zavinovačky... LEPŠÍ než internetové CENY ...pohodová atmosféra, nově otevřeno i v sobotu

Chomutov, Chomutov, Poděbradova 897Poděbradova 897
(vedle autobusového nádraží)
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Ve sportovní hale na sídlišti 
Březenecká došlo k osmému Sou-
boji měst, volejbalovému turnaji 
smíšených družstev reprezen-
tovaných zaměstnanci úřadů 
a sponzorských firem. Osm účast-
níků bylo rozděleno do dvou 
základních skupin, po jejichž ode-
hrání lepší dva týmy postoupily 
do bojů o prvenství, zbývající dva 
pak hrály o 5. až 8. místo. Úroveň 
turnaje byla vysoká, v řadě týmů 
nastoupili aktivní volejbalisté, 
například za Penzion Sport do-
konce hráči prvoligového VEROSu 
Chomutov. Vítězem se nakonec 
stal celek Ideasu před Penzionem 
Sport a Severočeskými doly. 

Smíšené družstvo Magistrátu 
města Chomutov obsadilo až po-
slední příčku. „ Ale účel to splnilo, 
příjemně jsme se unavili,“ řekl 
kapitán magistrátního týmu Vla-
dimír Dědeček, vedoucí Obecního 
živnostenského úřadu. Saša Mráz 
z pořádající agentury v legraci 
dodal: „Chomutovský tým se pro-
jevil jako bezvadný hostitel. Ni-
koho nechtěl rozhněvat porážkou, 
aby příště všichni zase přijeli.“ 
Na snímku obrana Severočeských 
dolů odvrátila smeč magistrátního 
družstva.                (text a foto: sk)

Souboj měst ovládla družstva sponzorských firem

Velký zájem byl o šibřinky 
v sokolovně T. J. Sokol Chomutov. 
Počet účastníků potvrdil, že šib-
řinky mají ve městě nejen dlouhou 
tradici sahající až do začátku mi-
nulého století, ale i oblibu u široké 
veřejnosti.

Dobrou zábavou i pestrou po-
dívanou pro osmdesát účastníků 
byly už odpolední šibřinky pro 
děti. Ty oživily sál tělocvičny svý-
mi krásnými maskami, projevily 
obratnost v soutěžích i tanci. Ne-
chybělo ani malé vystoupení klau-
nů. Název dětských šibřinek Cirkus 
v cirkuse mluvil už předem za vše 
a cirkus to byl, byla zde legrace 
a zábava pod vedením Míši Míško-
vé a Standy Bielíka.

Večer pak zaplnili sál tělocvičny 
dospělí tanečníci. Pod barevnými 
balónky se daly do tance maškary 
představující trestance, Sněhurku 
se sedmi trpaslíky, čerta a Káču, 
Rumcajse a Manku, Červenou 
Karkulku, krále a jiné pohádkové 
postavy. K tanci a poslechu hrála 
kapela Malá muzika z Chomutova. 
Významným hostem byl náměstek 
primátorky Statutárního města 
Chomutova Jan Řehák.        (hz/sk)

Šibřinky pobavily
nejenom Sokoly

Informaèní a bezpeènostní
agentura s. r. o. Chomutov

pøijme 

úèetní na HPP
• ÚSO, 3 roky praxe v oboru, znalost 

podvojného úèetnictví a daòové pro-
blematiky, uživatelská znalost na PC

Informace: 474 699 333 – Falešníková
e–mail: michaela.falesnikova@iba.cz

Chomutovská atletika si po delší 
době připsala výrazný úspěch. Po-
staral se o to talentovaný skokan 
do výšky Michal Bečvář, který na 
halovém Mistrovství České repub-
liky dorostenců a juniorů v atletice 
v Praze získal stříbro.

Šestnáctiletý člen TJ VTŽ Chomu-
tov překonal v hale ve Stromovce lať-
ku ve výšce rovných dvou metrů a za 
vítězným Sommerschuhem z Lovosic 
zaostal jen vinou vyššího počtu ne-
zdařených pokusů. „Dva metry, to už 
je hezký výkon, Michal tím zopako-

val svůj osobák. V minulosti se potý-
kal se zdravotními potížemi, ale teď 
už rok trénuje souvisle a výsledky 
se dostavují,“ okomentovala dosud 
největší Bečvářův skokanský úspěch 
Jana Hyjánková, která spolu se svým 
otcem Jiřím Hyjánkem v TJ VTŽ tré-
nuje sprintery, skokany a vrhače. 

Výsledkem v hale Michal Bečvář 
potvrdil, že jeho ambice mohou 
směřovat i k účasti na letošním ju-
niorském MS v Ostravě. Z výškařů na 
něj budou postupovat dva nejlepší 
z letního MČR.                                 (sk)

Úspěch chomutovské atletiky: 
Bečvář druhý na MČR v hale

Také šesté kolo mládežnické ligy 
v boxu v Ústí nad Labem dalo vynik-
nout borcům VEKIBOXu Chomutov. 
V konkurenci členů dalších jedenácti 
klubů si tentokrát vedli naprosto su-
verénně a s bilancí čtrnácti vítězství, 
jedné remízy a žádné prohry se stali 
jasně nejlepším klubem kola. Junioři 
a chlapci z přípravky si tak upevnili 
první místa, kadeti jsou s minimál-
ním bodovým odstupem třetí. 

Přípravka Přípravka (10 týmů): 1. VEKIBOX 1. VEKIBOX 
Chomutov 53 b.Chomutov 53 b., 2. SKP Sever Ústí n. L. 
28 b., 3. BC Děčín 19 b. atd.

Kadeti Kadeti (11 týmů): 1. BC Linka Box 
Krupka – Teplice 39 b., 2. SKP Sever 
Ústí n. L. 37 b., 3. VEKIBOX Chomutov 3. VEKIBOX Chomutov 
35 b.35 b. atd.

Junioři Junioři (12 týmů): 1. VEKIBOX Cho-1. VEKIBOX Cho-
mutov 38 b.mutov 38 b., 2. SKP Sever Ústí n. L. 18 b., 
3. Baník Most 15 b. atd.

„Tohle kolo se nám povedlo oprav-
du mimořádně. Kromě jedné remízy 
skončily všechny naše zápasy před 
limitem, v prvním nebo druhém kole. 
Třetí už neboxoval nikdo,“ neskrýval 
hrdost na své svěřence trenér Vladi-
mír Šťastný, který navíc musel několik 
opor nechat doma kvůli virózám.   (sk)

Richard Balog (vlevo) a Jan Lukáč, na snímku při tréninkovém souboji, patří 
k nejtalentovanějším kadetům chomutovského klubu.                          (foto: sk)

VEKIBOX potvrdil své výsadní postavení v lize

Softbalisté SC 80 Beavers Chomutov 
se připravují na sezonu, která bude 
v jednom ohledu výjimečná. V České 
republice se totiž od 18. do 24. června 
uskuteční Světový pohár, neperiodicky 
se opakující akce mimořádného význa-
mu, na níž se utkávají nejlepší týmy 
planety. Podrobnosti k tomuto podniku 
i další novinky z tábora Bobrů prozra-
dil vedoucí A mužstva Tomáš Králík.
Jaké bude mít Světový pohár obsa-Jaké bude mít Světový pohár obsa-
zení?zení?

„Potvrzena je účast reprezentací 
USA, Japonska, Venezuely, Dánska, 
Nizozemí a České republiky, očekává 
se i účast Argentiny. Doplní je dva 
klubové týmy ze Španělska a jeden 
z Nizozemí.“
Co tato akce znamená pro český Co tato akce znamená pro český 
softbal?softbal?

„Je to naprosto mimořádná událost, 
která se v Evropě bude konat úplně 
poprvé. Jsme rádi, že se Světový pohár 
podařilo dostat k nám do republiky, 
protože to bude pro náš sport obrov-
ská propagace. Vždyť se tu utkají týmy 
z třetího až sedmého místa z posled-
ního mistrovství světa.“
Je reálné, že by se část zápasů nebo Je reálné, že by se část zápasů nebo 
alespoň jeden uskutečnil v Chomu-alespoň jeden uskutečnil v Chomu-
tově?tově?

„Samozřejmě o to budeme usilovat, 
ale zatím v tomto duchu žádná kon-
krétní jednání neproběhla.“
Co znamená pro reprezentanty Co znamená pro reprezentanty 
v chomutovském dresu?v chomutovském dresu?

„Pro ně to bude vrchol sezony. 
Druhou věcí ovšem je, že hned zkraje 
července reprezentaci čeká evropský 
šampionát v Belgii a věnovat na tyto 
dvě akce skoro celou dovolenou, to se 

zejména těm, co mají rodinu, pochopi-
telně moc nechce. Zvlášť když třeba 
reprezentanti z Chomutova budou 
mít před sebou ještě účast na Poháru 
vítězů pohárů v Liberci na přelomu 
srpna a září.“
S jakými cíli Beavers půjdou do S jakými cíli Beavers půjdou do 
sezony?sezony?

„Po loňském druhém místě bychom 
chtěli opět vyhrát ligový titul a pokusit 
se získat zlato i v PVP. Pro B tým, který 
má sloužit k rozvoji talentů, bude nao-
pak prioritou záchrana ve druhé lize.“
Jak probíhá příprava? Podařilo se Jak probíhá příprava? Podařilo se 
vyřešit problémy na postu trenéra vyřešit problémy na postu trenéra 
A mužstva?A mužstva?

„Zatím jen částečně. Podstatnou část 
zimní přípravy si na starosti vzal Jaro-
slav Mikulec, což ovšem u nás v klubu 
není nic mimořádného, protože už asi 
čtyři roky má tým hrajícího trenéra. 
Podobné řešení se dá očekávat i pro 
mistrovskou sezonu. Příprava probí-
há standardně. Zajímavostí je, že se 
jí účastní i náš bývalý nadhazovač Ro-
man Matuška, který od loňské sezony 
hraje v Holandsku za tým Centrals, 
s nímž se potkáme na již zmíněném 
PVP. Jeho přítomnost je zajímavým 
zpestřením především pro mladší 
hráče.“
Kdy začne venkovní sezona?Kdy začne venkovní sezona?

„V polovině dubna absolvujeme pří-
pravný turnaj v Praze. Ligu začneme 
21. dubna také v Praze, následující 
den budeme hrát v Mostě, který je 
ligovým nováčkem. Poprvé doma se 
představíme 13. května, kdy sehrajeme 
první derby právě s Mostem a k tomu 
další atraktivní duel s obhájcem titulu 
Radotínem.“                                              (sk)

Softbalovou sezonu ozdobí
prestižní Světový pohár

Jedním z prvních velkých sporto-
višť, které projde radikální změnou 
díky dotacím z Velkého integrova-
ného projektu, by měl být letní sta-
dion v Mánesově ulici. Předběžné 
náklady, které se zatím pohybují 
kolem částky 150 milionů korun, 
naznačují, že jde o velkorysý pro-
jekt, který počítá s jeho přeměnou 
v opravdu moderní sportoviště. To 
bude sloužit jak fotbalistům, tak 
lehkým atletům.

„Rekonstrukce stadionu obnáší 
nové dráhy pro lehkoatletický 
ovál, nová doskočiště a sektor pro 
vrh koulí, bude možné nainstalovat 
zde i vodní příkop pro překážkový 
běh na 3 000 metrů, bohužel kvůli 
kombinaci s fotbalovým hřištěm 
budou  scházet vrhačské disciplí-
ny – hod diskem, kladivem a oště-
pem,“ přiblížila záměr primátorka 
Chomutova Ivana Řápková. „Podle 
předpisů není možné, aby se pro 
atletiku používal fotbalový tráv-
ník, a tak pro tyto ´dalekonosné´ 
disciplíny prostě není místo.“

Za sportovní obec se k těmto plá-
nům vyjádřil manažer FC Chomutov 
Jiří Záruba. „Projekt splňuje kritéria 
první ligy, nemáme k němu nejmen-
ší výhrady,“ uvedl stručně. Stadion 
má mít kapacitu 8 000 diváků (z to-
ho krytá tribuna 2 320 míst), což 
je víc, než normy nejvyšší soutěže 
stanovují. Dále tu budou mimo jiné 

parkovací místa pro 170 automobi-
lů a odpovídající technické zázemí 
včetně televizního studia, pěti ko-
mentátorských kabin, oddělených 
diváckých sektorů a technických 
zábran proti vniknutí na plochu.

Jak ale I. Řápková zdůraznila, 
stadion by měl sloužit především 
chomutovským školám, základním 

i středním, případně školním atle-
tickým soutěžím. A kdy to všechno 
bude? „Co se týče termínu realiza-
ce, vše záleží na tom, jak rychle 
a v jakém objemu se podaří získat 
evropské dotace,“ řekla primátorka. 
„Možnosti jsou sice velké, ale měs-
to má určený seznam priorit. Na 
prvním místě je výstavba nového 
zimního stadionu, po něm přijde 
na řadu letní, potom rekonstrukce 
městských lázní a pak další projek-
ty. Odhaduji, že nového stánku se  
fotbalisté a atleti dočkají do dvou 
až tří let.“                                     (lm)

Z nákresu vyplývá, že nová krytá tribuna bude naproti té dosavadní.

Střípky z miliardové mozaiky: Projekty Velkého integrovaného projektu

Letní stadion čeká přeměna v moderní sportoviště


