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Slunečné počasí láká stále více lidí 
do přírody. Cykloturistická stezka 
v Bezručově údolí, v nedávné minu-
losti upravená jako příměstská rekre-
ační zóna, patří mezi cíle nejčastější. 
Ukázalo se, že volba města, které 
se rozhodlo pro rozsáhlé investiční 
akce a úpravy právě v této lokalitě, 
byla správná. Jenže právě proto, že si 
ji jako cíl svých víkendových výletů 
vybírá stále více Chomutováků, ale 
také návštěvníků z blízkého i vzdá-
lenějšího okolí, je stezka vedoucí 
údolím frekventovaná až příliš.

„Cyklisté si stěžují na chodce 
a naopak,“ uvedla primátorka Ivana 
Řápková k problému, jehož ohlasy 

dozněly až na radnici. „Vykázat cyk-
listy nebo chodce ze stezky ale nelze. 
Bezručovo údolí je místem pro rekre-
aci všech, bez ohledu na to, jakou for-
mu relaxace zvolí, jestli projížďku na 
kole, kolečkových bruslích anebo jen 
pěší procházku.“

Některé hlasy volají po rozšíření 
stezky a vyznačení pruhů pro chod-
ce a cyklisty. Rozšíření však podle 
vedoucího odboru investic a úřadu  
územního plánování Petra Chytry 
není možné, protože Bezručovo údolí 
je přírodní park. „Jestli se skupinka pě-
ších roztáhne po celé šíři komunikace 
nebo jestli naopak někteří cyklisté 
jedou v řadě vedle sebe, případně se 

Slovo primátorky

mezi chodci proplétají nebezpeč-
nou rychlostí bruslaři, to nemůže 
vyřešit žádná úprava komunikace, 
žádné zákazové značky nebo do-
konce dozor. Všechno je zkrátka 
v lidech a v tom, jak se dokáží 
k sobě chovat, jak dokáží být ohle-
duplní,“ míní primátorka Řápková.

Zatím je hotova jen první etapa 
cyklostezky, která končí u Prvního 
mlýna. Celý projekt počítá s jejím 
protažením až na Třetí mlýn. Před 
druhým přemostěním  začíná 
modře značená turistická trasa 
vedoucí lesem po naučné stezce. 
Cyklistům zatím nezbývá nic jiné-
ho než od Prvního mlýna pokračo-
vat dál po silnici číslo III/2522. Ta 
však mezi cyklisty není oblíbená, 
protože je plná serpentin a někte-
ré nezodpovědné účastníky silnič-
ního provozu svádí k „závodění“ 
a také proto, že není v příliš dob-
rém technickém stavu.

„Víme, že tato komunikace není 
v ideálním stavu. Patří Ústeckému 
kraji, s kterým jednáme. Hodláme 
oslovit kraj, aby její rekonstrukci 
zařadil do svého rozpočtu,“ řekl 
k problematice náměstek primá-
torky a předseda finanční komise 
Rady Ústeckého kraje Jan Řehák. 
„Kraj dal ale najevo, že tuto ko-
munikaci nepovažuje za příliš vý-
znamnou a nabídl nám, abychom ji 
převzali. Ve stavu, v jakém silnice 
je, to však pro nás není přijatelné. 
Nyní se snad rýsuje naděje, že by 
se mohly najít nějaké prostředky 
z ušetřených peněz, vyhrazených 
na zimní údržbu, případně po 
uzavření závěrečného účtu kraje 
za rok 2006. Vše je ale ještě otázka 
dalších jednání.“                            (lm)
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Bezručovo údolí je pro pěší i pro cyklisty
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Komplex budov, kombinující pro-
vozovny služeb s novými byty, kte-
rý zaplní Žižkovo náměstí, vyroste 
později, než se původně předpoklá-
dalo. Příčinou zbrzdění je archeo-
logický průzkum lokality před tím, 
než se tu začne stavět. Jak upozornil 
městský architekt Jaroslav Pachner, 
tato povinnost investorovi vyplývá 
ze stavebního zákona.

Podle archeologa Oblastního mu-
zea v Chomutově Jiřího Šlajsny stála 
v místech bývalého autobusového 
nádraží Horní (Kadaňská) brána, 
která byla rozebrána v polovině 
19. století. Výzkumy by měly přispět 
k její přesné lokalizaci. Lze očeká-
vat, že archeologové objeví kromě 
vlastních základů brány i pozůstat-
ky středověkých městských hradeb 
a možná i nálezy ze 12. a 13. století, 
což by znamenalo nejstarší důkazy 

o osídlení Chomutova. Vyloučit nelze 
ani nálezy pozůstatků z pravěku.

Náklady spojené s archeologický-
mi pracemi ponese investor, pražská 
firma Crestyl Management, a. s. Jak 
se vyjádřil její technický ředitel 
Dalibor Pech, je zpracován projekt 
záchranného archeologického vý-
zkumu, z kterého vyplývají náklady 
ve výši přibližně 6,1 milionu korun 
a další 2,5 milionu korun na příprav-
né práce. Projekt dále předpokládá 
dobu výzkumu na 4 až 6 měsíců. 
„V současné době jednáme s Ústa-
vem archeologické památkové péče 
severozápadních Čech o rozsahu vý-
zkumu, nákladech s tím spojených 
a termínu jeho realizace,“ uvedl 
dále D. Pech. „Termín zahájení prací 
je dohodnut po vydání stavebního 
povolení, respektive po jeho nabytí 
právní moci.“                                   (lm)

Před stavbaři přijdou archeologové
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Primátorka města Chomutova
pořádá za účasti představitelů 

KLH Chomutov a. s.

Prezentaci záměru 
výstavby 

zimního stadionu
Akce určená široké veřejnosti

se uskuteční v kinosále kina Oko 
9. května od 18 hodin

Zahájení provozu hřiště u 27. ma-
teřské školy na Zahradní se účastni-
la řada hostů a rodičů, hlavně ale ti, 
jimž je hřiště určeno především – 
děti. Na snímku je vidět, že si nové-
ho hřiště s řadou zajímavých her-
ních prvků dokáží opravdu užívat. 
Jde o první pokus realizace myš-
lenky otevřeného dětského hřiště, 
které je sice součástí areálu školky, 
ale je přístupné i veřejnosti. Podle 
vedení města je zbytečné zřizovat 
uzavřená hřiště ve školách a vedle 
nich jiná sportoviště, když lze, za 
určitých podmínek, otevřít školní 
hřiště pro děti z celého sídliště. 
K tomu je však nezbytná iniciativa 
nejen radnice, ale zejména školy, 
jako tomu bylo v případě Mateřské 
školy Chomutov. Její ředitelka Irena 
Kopecká zdůraznila, že podobně 
hodlají postupovat i v dalších za-
řízeních.
V roce 2007 vynaloží město celkem 
7 milionů korun na dalších šest hřišť 
pro malé i větší děti.           (foto: sk)

Město Chomutov zpracovává 
databázi bytů. Tento materiál 
bude sloužit investorům, kteří by 
měli zájem se ve městě usídlit, 
ale i dalším případným zájem-
cům o koupi bytů nebo domů. 
Vyzýváme proto majitele pozem-
ků, kteří na nich hodlají realizo-
vat výstavbu rodinných domů či 
bytových domů, ale i subjekty, 
disponující byty, jež chtějí na-
bízet k pronájmu či prodeji, aby 
kontaktovali sl. Ivu Josífkovou 
(e-mailová adresa i.josifko-
va@chomutov-mesto.cz).

Tato nabídka není určena fyzic-
kým osobám, které vlastní jeden 
byt.                                                   (r)

Výzva majitelům 
pozemků a bytů

Milí spoluobčané, 
přelom dubna a květ-
na je u nás v Cho-
mutově již tradičně 
spojen s pořádáním 
C h o m u t o v s k ý c h 
slavností. Snažíme 
se, aby byly vždy 
trochu jiné, aby 

vás bavily a aby se na nich setka-
lo co nejvíce lidí z našeho města, 
ze sousedství a třeba i z daleka. 
Chceme, aby slavnosti byly dobrou 
příležitostí se vzájemně potkávat 
a aby vždy připomínaly také nějaké 
zajímavé či významné chvíle z dě-
jin našeho města. Čím více totiž lidé 
znají místo, kde žijí, tím více mohou 
být na to své město hrdí. V letošním 
roce naše slavnosti připomínaly 
historickou událost potvrzení práva 
obchodu se solí a také udělení měst-
ského znaku. Náš městský znak asi 
všichni znáte a setkáváte se s ním na 
vývěskách a budovách i na oficiál-
ních dokumentech našeho magis-
trátu. Možná jej už ani nevnímáte,  
přesto pro naše předky znamenalo 
udělení práva tento znak používat 
významné privilegium. Náš znak 
s otevřenou branou, českým lvem 
a dvěma městskými věžemi i s krá-
lovskou korunkou jako by hlásal 
všem příchozím, že vstupují do vý-
znamného města českého království 
a případné nepřátele zas upozorňo-
val, že město je  obehnáno hradba-
mi a střeženo věžemi. Ten znak byl 
vlastně jakýmsi vyznamenáním pro 
svobodné chomutovské občany, ja-
kýmsi potvrzením důležitosti jejich 
města. Bylo by dobře, kdyby i dnes 
občané Chomutova mohli být vždy 
na své město hrdi a aby i dnes byl 
Chomutov považován za významné 
město českých zemí. Já věřím, že 
i když pro nás v dnešní době není 
právo obchodu se solí důležitým, 
že i když jsme třeba pozapomněli 
na slávu městského znaku, stejně 
máme být na co hrdi. Chomutov je 
přece krásné město a zvláště nyní 
na jaře, ne?        Vaše Ivana Řápková

V květnu bude na sídlištích Ka-
menná, Píseční a Zahradní probíhat 
průzkum, který je nezbytný pro 
kvalitní přípravu Velkého integro-
vaného projektu. Průzkum bude 
zaměřen na různá hlediska života 
na sídlištích a jeho cílem je zisk 
podkladů k vypracování projektů, 
jež by měly jeho kvalitu v uvede-
ných lokalitách zlepšit.

Do okruhů pro výzkum jsou zařa-
zena mimo jiné témata volný čas dětí 
a mládeže, doprava, bezpečnost, pra-
covní příležitosti, ovzduší, hlučnost, 
zeleň, možnosti kulturního a spor-
tovního vyžití, kvalita a dostupnost 
služeb. Forma průzkumu bude ještě 
upřesněna, zřejmě půjde o anketu 
přímo v terénu.                                 (lm)

Radnice na květen chystá 
průzkum na sídlištích

Chomutovské slavnosti nabídly návštěvníkům pestrou směsici podívané 
v historickém, ale i soudobém hávu. Program plný rytířských soubojů 
a dalších vystoupení ve středověkém stylu doplnily soutěže pro děti i dospě-
lé a další doprovodné akce osvědčené z minulých let. Byla tu však i novinka. 
Město Chomutov se zapsalo do české knihy rekordů, když na počest 550. vý-
ročí od potvrzení práva obchodu se solí shromáždilo 1 137,1 kilogramu této 
suroviny, která je prý nad zlato. Na rekordu se podílelo 697 přispěvovatelů, 
na snímku někteří nich.                                                                  (text: lm, foto: sk)

Chomutov vytvořil solný rekord
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Naše stanovisko bránit občany města Chomutova před uzavřením problema-
tické smlouvy o budoucí smlouvě s firmou SPAR vyvolalo, zejména u některých 
představitelů města, bouřlivou až alergickou reakci. Podle mého názoru zcela 
zbytečně. V souladu se slibem, který jsme stejně jako ostatní zastupitelé složili 
na začátku volebního období, vykonáváme své funkce v zájmu města a jeho ob-
čanů. A v zájmu občanů města je, aby město po kolaudaci nového zimního stadi-
onu bylo schopno zaplatit náklady na jeho výstavbu. To je podstata změn, které 
jsme navrhovali a na kterých trváme. Pokud by se naplnily naše obavy, chybělo 
by městu v roce 2009 potřebných 210 milionů korun. To je pro nás neúnosné 
riziko, zvláště když mu lze drobnou úpravou smlouvy předejít.  Nechceme, aby 
se v Chomutově stavělo nové Slovenské národní divadlo, jehož výstavba díky 
nezajištěným financím trvala více než dvě desítky let. 

Náš návrh na změny ve smlouvě měla primátorka k dispozici od 5. března 2007, 
tedy 21 dní před jejich projednáváním v zastupitelstvu. Domnívám se, že to je do-
statečně dlouhá doba na to, aby o nich informovala své stranické kolegy i koaliční 
partnery, aby je nechala posoudit právníky  města, případně aby o nich jednala 
s námi. Z reakcí ostatních zastupitelů i z vystoupení právničky města na zastupi-
telstvu usuzuji, že tuto příležitost nevyužila. Místo toho nám vyčítá, že jsme ke 
smlouvě neměli výhrady při jednání zastupitelstva v září 2006 ani v únoru 2007. 
Zbytečně. Na jednání zastupitelstva v září 2006 smlouva o budoucí smlouvě projed-
návaná nebyla a v únoru 2007 se žádné jednání zastupitelstva nekonalo.   

O potřebě upravit smlouvu s firmou SPAR svědčí i to, že v ní není ani zmínka 
o tom, že město Chomutov získá (cituji z článku v Chomutovských novinách): 
„za pouhých padesát tisíc korun realizační projekt v hodnotě deseti milionů“. 
Pokud tato dohoda nebyla do smlouvy zakotvena omylem, musí se do ní zapra-
covat. Pokud tam nebyla zařazena úmyslně, naskýtá se otázka, zda neexistuje 
více takovýchto dohod mimo smlouvu… 

Zastupitelé za KSČM jsou připraveni o výstavbě nového zimního stadionu jednat. 
Jako rovnoprávní partneři, na základě úplných a nezkreslených informací a bez 
politických emocí. Ani my nechceme, aby město Chomutov zůstalo bez hokeje.
Ing. Ladislav Drlý, předseda klubu zastupitelů města Chomutova za KSČM

Reakce na článek „Nechceme, aby město zůstalo
bez hokeje“ z minulého čísla Chomutovských novin 

1. Nový zimní stadion město v každém případě postaví. Bude-li podepsá-
na smlouva se společností SPAR, pak za peníze od této firmy, v případě 
opačném za peníze dotační. Ale pokud smlouvu nepodepíšeme, předem 
se zbavujeme možnosti finance od společnosti SPAR získat!

2. Tvrzení pana Drlého, že návrh na změny od zastupitelů KSČM jsem měla 
k dispozici od 5. března, je nepravdivé. To lze prokázat jak na podatelně magis-
trátu, tak na mém sekretariátu, kde se veškerá došlá korespondence eviduje.

3. Rovněž lze doložit, že klub zastupitelů KSČM měl k dispozici podklady 
týkající se smlouvy přes půl roku a za tu dobu nikdo z jeho členů nijak 
nereagoval. Přitom každá změna ve smlouvě z naší strany znamená její 
odklad o několik měsíců, neboť je projednávána druhou stranou v zahra-
ničí, a tím i odklad celé transakce.  

4. Technické detaily doprovázející přípravu smlouvy jsou natolik odborné, 
že je nelze krátce a výstižně vysvětlit v tisku. Chomutovské noviny také 
nemají sloužit k prezentaci politických soubojů, ale k informování občanů. 
Proto se nenechám nadále zatahovat do dalších půtek, diskuzi na tomto 
poli považuji za ukončenou. Protože ale toto téma občany zajímá, roz-
hodla jsem se uspořádat veřejnou prezentaci záměru výstavby zimního 
stadionu. Zvu každého, kdo má zájem dozvědět se o této problematice 
více, příští středu v 18 hodin do kina Oko. 

Ing. Mgr. Ivana Řápková, primátorka města Chomutova

Nehodlám vést na stránkách novin válku, kterou radniční koalici vyhlásil Nehodlám vést na stránkách novin válku, kterou radniční koalici vyhlásil 
v Haló novinách pan zastupitel Drlý. Proto jeho reakci jen stručně okomentuji.v Haló novinách pan zastupitel Drlý. Proto jeho reakci jen stručně okomentuji.

Tentokrát je naše fotohádanka snad-
nější. Jak nasvědčují některé zachycené 
detaily (projíždějící Spartak, příslušníci 
Veřejné bezpečnosti v silonových pláš-
tích), jde o obrázek z hlediska historie 
poměrně nedávný. Pochází z roku 1972 
a pro ty, kteří zkoušejí své štěstí v naší 
soutěži a jsou převážně pamětníky, ne-
bude tedy zřejmě obtížné poznat toto 
kdysi velmi rušné místo města.
Knihu Zmizelý Chomutov, z níž obra-
zové hádanky v této rubrice pocházejí, 
získá každý měsíc jeden ze čtenářů, 
který pozná místo zachycené na foto-
grafii. Odpověď lze poslat poštou nebo 
elektronicky (adresy jsou v tiráži novin 
na poslední straně), případně vhodit do 
schránky Chomutovských novin u zad-
ního vchodu do radnice z Chelčického 
ulice nebo donést do redakce osobně 
(dveře č. 46), a to do 10. května.         (r)

Zmizelý Chomutov na fotografiích – poznáte?

Do regenerace městské památkové 
zóny, která tvoří čtvrtou oblast prio-
rit Velkého integrovaného projektu 
(VIP), patří i revitalizace městského 
parku. Park vznikl v místech, která 
sloužila k promenádám obyvatelům 
Chomutova už od poloviny 19. sto-
letí. Úpravy těchto prostor na park 
trvaly čtvrt století a byly dokonče-
ny v roce 1898. Dalšími změnami 
park prošel v rámci zemské výstavy 
v roce 1913 a pak v 70. letech 20. sto-
letí. Současný stav volá po nápravě. 
Asfaltový povrch komunikací je na-
rušen a popraskán, altánky poničeny 
vandaly, dubové palisády uvolněné 
a travnaté plochy narušené.

Předmětem chystané revitalizace 
jsou stavební úpravy stávajících 
altánků, které budou nově omít-
nuty, případně natřeny. Upraveny 
budou rovněž pískoviště včetně 
dubových palisád, chodníky a ces-
tičky. Nezbytná je také celoplošná 
rekonstrukce zeleně včetně odborné 
zahradní revize, prořezu a dosadby 
stromů a keřů. Součástí parku bude 
i funkční fontána, o jejíž konečné 
podobě zatím není rozhodnuto, vy-
bírá se z několika variant. Hlavním 

cílem projektu je vytvoření klidové 
a odpočinkové oblasti na okraji his-
torické části města. 

Sadové úpravy proběhnou na 
ploše 90 000 m2 a budou trvat dva 
roky. Předpokládané náklady činí 
22 milionů korun, z toho by měly té-
měř 19 milionů činit dotace v rámci 
VIP. S pracemi se začne koncem to-
hoto desetiletí.                                (lm)

Střípky z miliardové mozaiky: Velký integrovaný projekt

Revitalizace městského parku

Na základě doporučení Komise pro 
podporu občanských aktivit rada měs-
ta schválila poskytnutí dotací na šest 
projektů. Úspěšnými žadateli jsou 
ZŠ Písečná s projektem Písničkou za 
poznáním, která obdrží 20 000 korun, 
folklorní sdružení Skejušan (projekt 
Naše kořeny - 8 200 korun), MŠ Cho-
mutov (projekt Otvírání studánek – 
7 000 korun), Střední průmyslová 
škola a vyšší odborná škola Chomutov 
(projekty Trocha kultury ani techniky 
nezabije – 15 000 a Je mi lhostejné, 
jak vypadáš – 5 000 korun) a Nemoc-
nice Chomutov (projekt konference 
sester KORN – 25 000 korun).

Poskytnutí dalších dotací, jež 
rada doporučila, podléhá schválení 
zastupitelstvem města. Jde o projekt 
plaveckého oddílu TJ Slávie Chomu-
tov Velká cena Chomutova (30 000 
korun), a tři projekty Sportclubu 80 
Chomutov. Dvakrát po osmi tisících 
korun by měl získat oddíl moderní 
gymnastiky (Chomutovský pohár 
v moderní gymnastice a Cena města 
Chomutova ve společných skladbách), 
dalších 20 000 by pak připadlo oddílu 
kanoistiky na projekt Velká cena Cho-
mutova. Pokud se zastupitelé shod-
nou se stanoviskem radních, bude 
mezi žadatele rozděleno na deset 
projektů 146,2 tisíce korun.           (lm)

Další desetitisíce korun 
na projekty rozděleny

…a schválila uzavření smlouvy …a schválila uzavření smlouvy 
o exekuční činnosti s Exekutorským o exekuční činnosti s Exekutorským 
úřadem Most. úřadem Most. V současné době město 
spolupracuje s exekutorskými úřady 
Plzeň-jih a Klatovy. V roce 2006 byl 
jmenován soudní exekutor v Mostě. 
Uzavření smlouvy s mosteckým 
exekutorským úřadem přinese sní-
žení nákladů na exekuce, což méně 
zatíží jak klienta, tak rozpočet města 
(v ojedinělých případech, kdy je při 
neúspěšné exekuci povinno hradit 
náklady město). 

...a schválila pronájem objektu ...a schválila pronájem objektu 
čp. 5307 Fondu ohrožených dětíčp. 5307 Fondu ohrožených dětí. 
Jde o bývalou mateřskou školu 
na Kamenném vrchu, kterou mělo 
do konce roku 2006 v pronájmu 
občanské sdružení Cíl a provozo-

valo v ní azylový dům. Jeho klienti 
však svým chováním vzbuzovali 
nespokojenost a stížnosti obyvatel 
v okolí, a proto se město rozhodlo 
pronajmout budovu bezproblémo-
vému nájemci. FOD je organizace, 
která se zaměřuje na pomoc týra-
ným, zneužívaným a zanedbaným 
dětem. Pro klienty, kteří nemohou 
zůstat ve své původní rodině, budu-
je síť „Klokánků“, azylových zaříze-
ní pro poskytnutí okamžité pomoci. 
V Chomutově hodlá v bývalé školce 
zřídit na vlastní náklady 12 bytů. 
Roční nájemné činí 360 000 korun, 
náklady za služby spojené s užívá-
ním nebytových prostor si nájemce 
bude hradit sám. 

…zprávu o činnosti domovních …zprávu o činnosti domovních 
správ v roce 2006. správ v roce 2006. V roce 2006 pro 
město Chomutov zajišťovaly správu a 
údržbu bytového a nebytového fondu 
pouze dvě společnosti. QARK s. r. o. 
se sídlem Na Bělidle k 31. 12. 2006 
spravovala 2 050 bytů, z toho 
186 v domech SVJ, a 151 nebytových 
prostor, z toho 32 garáží. DOSPRA, 
s. r. o. se sídlem na Březenecké, spra-
vovala k témuž datu 487 bytů, z toho 
345 v SVJ, a 17 nebytových prostor. 
Společnost QARK za rok 2006 mi-
mosoudně vymohla dlužné nájemné 
ve výši 2 469 515 korun, DOSPRA 
2 580 778 korun.

Společnost QARK měla k dispozici 
finanční prostředky v celkové výši 
16 319 117 korun. Největším výdajem 
za rok 2006 bylo vyklizení a demoli-
ce další části domu čp. 1623 v Dukel-
ské ulici (1 164 008 korun).         (lm)

Rada města projednala…

Ve výpovědích neplatičům bude Chomutov pokračovat

Představujeme zařízení organizací města: sportovní hala
Městská sportovní hala se nachází ve středu města 

Chomutova, na rozloze přibližně 2 500 m2. Její stavba 
byla započata v roce 1981 a provoz byl zahájen v pro-
sinci 1988. Toto sportoviště vlastnila a spravovala TJ 
VTŽ Chomutov, posléze ASK VT DIOSS a od roku 1997 
je městská sportovní hala spjata se Správou sportovních 
zařízení Chomutov, s.r.o. (SSZ).

Hala disponuje dvěma sály. Na velkém sále s kapacitou 
700 sedících diváků se prolínají tréninky i mistrovská 
utkání sportovních klubů basketbalu, házené, volejbalu, 
futsalu, florbalu a ostatních halových sportů. Malý sál je 
využíván hlavně školami a veřejností. A jaké aktivity na-
bízí sportovní hala široké veřejnosti? „Pořádáme cvičení 
pro budoucí maminky, seniory či rodiče s dětmi. Mezi 
velmi oblíbené patří i dětský aerobik a z večerních kurzů 
pro dospělé například aerobiku, step aerobik, powerjóga 
a P-class bodystyling. Tyto kurzy navštíví každoročně 
kolem sedmi tisíc cvičících,“ informuje ředitelka SSZ 
Jitka Fischerová. 

O víkendech zde probíhají turnaje a mistrovské zápa-
sy mužů v házené, ve volejbale, ve florbale, v basketbale 
a zápase, juniorské ligy a turnaje všech věkových kate-
gorií. Návštěvnost těchto zápasů svědčí o značné oblibě 
u veřejnosti. 

Městská sportovní hala splňuje i podmínky potřebné 
k pořádání kvalifikačních utkání české reprezentace ve 
všech sálových sportech nebo k pořádání vrcholných 
mezinárodních soutěží. Z mezinárodních sportovních 
utkání jsme tak mohli vidět například utkání v házené 
ČR – Turecko, ME v allkampf-jitsu, ME v aerobiku, Grand 

Prix v zápasu, utkání českého a švýcarského basketba-
lového týmu mužů, mezistátní utkání v basketbale žen 
mezi ČR a Japonskem nebo ve volejbale ČR – Turecko. 
Z národních soutěží se může sportovní hala pochlubit po-
řádáním Reebok aerobic tour, MČR v moderní gymnastice, 
oslav 100 let národní házené nebo soutěžemi v tanečním 
sportu (MČR tanečních formací i jednotlivců, MČR v disco 
dance).

SSZ v hale každoročně spolupořádá Olympiádu pro seni-
ory a soutěž se stejným názvem mateřské školy. V letních 
měsících je sportovní hala využívána sportovci pro sou-
středění. Hostila tak například týmy hráčů futsalu z Ruska, 
házené z Německa a národních reprezentací házené žen 
a volejbalu mužů i žen.                       (Pokračování na str. 2)

Problémovým nájemníkům budeme dělat problémy, říká náměstkyně primá-
torky Jana Vaňhová nad seznamem dlužníků.                                        (foto: lm)

Dvacet pět uživatelů bytů v majet-
ku města z nich dostalo na základě 
rozhodnutí rady města výpověď. Ve 
všech případech jde o nájemníky, 
kteří nezaplatili nájemné nebo úhra-
du za plnění poskytovaná s užíváním 
bytu za dobu delší než tři měsíce. To 
podle Občanského zákoníku naplňuje 
důvod k podání výpovědi z nájmu bez 
přivolení soudu. 

V jednom případě k tomu přibyl dal-
ší důvod. Nájemkyně bytu, případně ti, 
kdo s ní bydlí, přes písemnou výstrahu 
hrubě porušují dobré mravy v domě. 
„Občas se na nás obracejí lidé se stíž-
nostmi na nepřizpůsobivé sousedy,“ 
podotkla k této okolnosti náměstkyně 
primátorky Jana Vaňhová. „My jim 
v některých případech můžeme po-
moci, ale abychom mohli začít konat, 
musíme mít nejprve v rukou písemnou 
stížnost od jejich sousedů. Ta sama 
o sobě ovšem nestačí. V podobných 
případech ji následují telefonické 
stížnosti na konkrétní kritické situace, 
výjezdy našich strážníků a posléze 
přestupkové řízení. Když nepomůže 
ani to ani písemné upozornění, je na 
místě vypovězení nájemní smlouvy.“

Březnové rozhodnutí o 25 výpově-
dích je v souladu s trendem, který rad-
nice začala prosazovat poté, co výpově-
di bez přivolení soudu umožnila novela 

Občanského zákoníku. Ta vstoupila 
v platnost v březnu 2006 a do konce mi-
nulého roku podle ní dostalo výpověď 
kolem stovky nájemníků. Od počátku 

tohoto roku už 55 a další neplatiči, na 
které se příslušné paragrafy vztahují, 
mohou očekávat, že v dohledné době 
dojde i na ně.                                             (lm)

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
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Kulturní dům na Zahradní po 
roce opět hostil nesoutěžní pře-
hlídku dramatické tvořivosti žáků 
speciálních škol Divadýlko. Devá-
tého ročníku se zúčastnilo osm 
souborů z Chomutova, Kadaně, 
Klášterce nad Ohří, Mostu, Loun, 
Litvínova a Janova.

Přehlídka proběhla v příjemné 
atmosféře, nadšeným hereckým 
projevem se prezentovali všichni 
vystupující, nezávisle na jejich 
handicapu. Hráli bez zábran, ne-
dělali si starosti s tím, když se 
odchýlili od scénáře, naopak se 
samozřejmou elegancí improvizo-
vali. Hlediště souznělo s jevištěm, 
spontánní odezvu a bouřlivý po-
tlesk by účinkujícím mohli závidět 
i členové prestižních divadelních 
scén. „Oni se strašně rádi předvá-
dějí, užívají si to. Všichni by chtěli 
hlavní roli, na jevišti jsou najed-
nou nejdůležitější na světě,“ po-
psala zápal „herců“ hlavní organi-
zátorka Marie Grimlová, ředitelka 
pořádající Základní školy speciální 
a Mateřské školy v Palachově ulici. 
„Přála bych to vidět všem lidem. 
Byli by překvapeni a unešeni,“ zdů-
raznila učitelka ZŠ ve Školní ulici 
Lada Škrábalová, která Divadýlku 
přihlížela se svou 2. C.

Z pásma prostých, ale milých 
pohybových vystoupení scénářem a 
výpravou vyčnívalo krátké klasické 
divadelní představení pořádající 
školy. Její ředitelka Marie Grimlová 
byla zároveň i autorkou pohádky 

O začarované víle. „Dokonale naše 
děti znám, tak jsem jim napsala text 
´na tělo .́ Zvládly to úžasně, byly na-
prosto báječné.“ A protože by byla 
škoda nechat pohádku zapadnout, 

Při vystoupení souboru Základní školy speciální a Mateřské školy v Palacho-
vě ulici se bavili nejen diváci, ale i „herci“ samotní.                              (foto: sk)

Handicapované děti si užily okamžiky slávy

• Středisko knihovnických a kulturních služeb v Chomutově Středisko knihovnických a kulturních služeb v Chomutově pořádá po celý 
květen burzu LP desek. Na své si přijdou sběratelé a milovníci vážné a populární 
hudby, lidovek i mluveného slova. Desky za jednotnou cenu 3 Kč/kus se budou pro-
dávat v přízemí knihovny v prostorách šatny (vedle beletrie). Burza bude průběžně 
doplňována po celý měsíc o další tituly.                                                                                    (r)

 

Mateřské centrum Kolibřík, které 
sídlí ve zdravotním středisku ve 
Václavské ulici, nepolevuje v činoro-
dosti. Zařízení nabízí vyžití dětem 
do šesti let věku a jejich dospělému 
doprovodu. Pro caparty připravuje 
dopolední program i odpolední 
kroužky, mezi nimi třeba keramic-
ký a výuku angličtiny. Občas po-
řádá různé nadstavbové akce, jako 
v poslední době byly maškarní bál, 
vítání jara nebo velikonoční setkání 
na zahradě. 

Nejnovějšími aktivitami centra 
jsou laktační poradna a přednášky 
pro rodiče očekávající potomka. 
„V laktační poradně se maminky 
mohou dozvědět vše o kojení. Proč 
kojit, jak kojit, kdy kojit, jak vyřešit 
různé t́echnické´ problémy spoje-
né s kojením, jak dítě odstavit a tak 
dále. Poradna funguje i přes telefon,“ 
představila první z novinek Petra 
Bělohlavá, předsedkyně občanského 

sdružení Na Louce, které je zřizo-
vatelem Kolibříka. K druhé řekla: 
„Šlo o tři přednášky a besedy, které 
proběhly ve druhé polovině dubna. 
Nastávajícím maminkám i jejich 
partnerům přednášely porodní 
asistentky, dětská zdravotní sestra 
a laktační poradkyně.“ Oslovení 
těhotných žen je podle P. Bělohlavé 
přínosné i pro samotné mateřské 
centrum. „Až budou tyto maminky 
s dítětem na mateřské, už budou 
vědět, kam přijít.“

Kolibřík chystá zajímavé věci i do 
budoucna. „V létě, kdy je lepší trávit čas 
spíš v přírodě, vyjedeme s maminkami 
a dětmi na třídenní pobyt do Zásady 
u Kadaně,“ prozradila Petra Bělohlavá. 
„Obrátily se na nás také maminky dětí 
s handicapem, a tak připravujeme 
projekt, který by jim umožnil účastnit 
se naší činnosti.“ Mateřské centrum 
Kolibřík podpořil dotací Krajský úřad 
Ústeckého kraje.                                     (sk) 

Kolibřík pro děti i jejich rodiče

Slavnostní otevření skanzenu Sta-
rá Ves připravil Podkrušnohorský 
zoopark v Chomutově na víkend 
5. a 6. května, kdy si návštěvníci od 
13 do 17 hodin mohou prohlédnout 
dostavěný hrázděný krušnohorský 
statek a větrný mlýn. „Z doprovodné-
ho programu lze jmenovat stříhání 
ovcí se zajímavým výkladem, ukáz-
ku starých řemesel a historických 
zemědělských strojů a vybavení, 
předvedení života na statku, ukáz-
ku domácích zvířat zastoupených 
plemeny typickými pro Krušnohoří 
nebo prodej produktů včelařského 
spolku,“ prozradil mluvčí zooparku 
Martin Pilař.                                      (sk)

Stará Ves ožije

Skoro tolik lidí, kolik v pátek a so-
botu přišlo na Chomutovsku k dopl-
ňovacím volbám do senátu, zavítalo 
v neděli i do Podkrušnohorského 
zooparku. Oslavy Dne Země sem 
přilákaly 8 400 osob, což je nejvyš-
ší návštěva za více než třicetiletou 
historii zooparku.

Hlavní důvody překonání návštěv-
nického rekordu byly dva – slunné, 
příjemně teplé počasí a vystoupení 
skupiny Gipsy.cz. „Dojednali jsme je 
jako ještě relativně neznámou kape-
lu, protože jsme chtěli naplnit podti-
tul oslav coby festivalu chutí, vůní 
a barev. A oni mezitím vylítli naho-
ru – Anděl za objev roku, hitparády 
a tak dále,“ vysvětlil mluvčí zoopar-
ku Martin Pilař. Zájem o skupinu byl 
obrovský, malé pódium v takzvané 
dětské ZOO bylo obleženo davem, 
který rozhodně čítal přes tisíc hlav. 
Romský rapper Radoslav Banga 
a jeho spoluhráči je odměnili pat-
nácti chytlavými skladbami v češ-
tině, romštině i angličtině, v nichž 
se mísila romská muzika s rapem, 
popem, funky a etnem.                         

Na vlně zájmu se svezly i křtiny 
mláďat, které proběhly před a po 
vystoupení Gipsy.cz. Kůzlatům, 
jehňatům, ale především dvěma 
mláďatům orla mořského a malému 
makaku magotovi dali jména jak 
Gipsy.cz, tak dívčí skupina Yellow 
Sisters, náměstek primátorky Jan 
Řehák, ministryně pro lidská práva 
a národnostní menšiny Džamila 
Stehlíková a místopředseda vlády 
a ministr životního prostředí Martin 
Bursík. Když se k tomu připočte pří-
tomnost ředitele zooparku a součas-
ně poslance parlamentu Přemysla 
Rabase, vypadalo to v jednu chvíli 
v dětské ZOO jako „na výjezdním 
zasedání vlády“, jak poznamenal 
moderátor Martin Šíl.

Dalším „zlatým hřebem“ dne 
bylo křtění tuleního mláděte, už 
desátého v Chomutově narozeného. 
Jak nezvykle dlouhé jméno Kulíšek 
Kubištag Kulich naznačuje, kmotry 
byli autor dokumentů o žralocích 
Steve L. Lichtag, zpěvačka Marta 
Kubišová a cestovatel a spisovatel 
Josef Formánek. Malý tuleň zaskoče-
ný pozorností kmotrů i návštěvníků 
tísnících se u výběhu nechtěl zprvu 
spolupracovat, ale nakonec se osmě-
lil až tak, že si nabízené ryby vzal 
přímo z úst Josefa Formánka a Steva 
L. Lichtaga.

Zajímavé věci se děly i na ostat-
ních místech zooparku – indiánská 
vesnice u správní budovy, včelař-
ská výstava přímo v ní, ukázky 
historických řemesel na statku, 
ukázky sokolnictví, mongolská 
a kazašská jurta u statku, hudeb-

ní vystoupení a stánek magazínu 
Koktejl u horního rybníka a tak 
dále. Poselství Dne Země, který 
se každoročně celosvětově slaví 
22. dubna, naplnily přednášky na 
téma ochrany přírody, dokumen-
tární film S. L. Lichtaga, dětská 
soutěž na ekologické téma a také 
losování výherců další soutěže pro 
děti, kterou na téma třídění od-
padů připravilo Statutární město 
Chomutov s několika partnery.

„Letošní oslavy Dne Země mů-
žeme označit za jednoznačně po-
vedené. Vyšlo počasí, podařilo se 
nám přilákat hodně lidí. To sice 
znamenalo drobné nepříjemnosti 
v podobě front u vstupů, kiosků 
a WC, ale jinak byly ohlasy návštěv-
níků jen pozitivní,“ zhodnotil akci 
Martin Pilař.                                   (sk)

Letošní oslavy proběhly přesně v den, kdy si svátek modré planety připomíná celý svět

Den Země s rekordní návštěvou

Část kůzlat a jehňat, které na snímku drží ošetřovatelé Jaroslav Zelinka 
a Iveta Rabasová, pokřtily členky skupiny Yellow Sisters.

Kmotrou se stala i chomutovská za-
stupitelka a ministryně Džamila Steh-
líková. Mláděti makaka, které v její 
náruči zastupoval plyšový „dvojník“, 
dala kazašské jméno Šolpan.

Náctiletým účastníkům oslav Dne 
Země se nejvíc líbila skupina Gip-
sy.cz, na snímku proti sobě klečí 
akordeonista Petr Surmaj a houslista 
Vojta Lavička.                        (foto: sk)

DIVADLODIVADLO
• 9. 5. ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH. 9. 5. ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH. Divadelní představení prestižní 

pražské komorní scény Ungelt mimo rámec abonentního předplatného. Městské 
divadlo od 19.00 hodin.

• 15. 5. KRAKONOŠŮV KLOBOUK. 15. 5. KRAKONOŠŮV KLOBOUK. Pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ. Kulturní dům Zahradní 
od 10.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY
• 2. 5. MÁJOVÝ KONCERT. V.I.S. 2. 5. MÁJOVÝ KONCERT. V.I.S. Gymnázium Chomutov a Nona – smíšený komorní 

sbor PF UJEP Ústí n. L. Kostel sv. Ignáce od 19.00 hodin.
• 15. 5. RUSKÉ GALA. 15. 5. RUSKÉ GALA. Závěrečný koncert Chomutovských hudebních večerů. Houslo-

vý virtuos Václav Hudeček a Festivalový orchestr Petra Macka. Městské divadlo 
od 18.30 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
• 2. a 16. 5. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. 2. a 16. 5. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na Za-

hradní od 17.00 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY
• KAMILA TOTHOVÁ - KRESBY. KAMILA TOTHOVÁ - KRESBY. Galerie Na schodech v SKKS. Výstava potrvá do 30. 6.
• JAN PIŠTĚK – MEZI NEBEM A ZEMÍ. JAN PIŠTĚK – MEZI NEBEM A ZEMÍ. Výstava obrazů v galerii Špejchar. Vernisáž 

2. 5. od 17.00 hodin, výstava potrvá do 31. 5.
• MATEŘSKÉ CENTRUM KOLIBŘÍK A JEHO KAMARÁDI. MATEŘSKÉ CENTRUM KOLIBŘÍK A JEHO KAMARÁDI. Výstava dětských prací ve 

výstavní síni knihovny. Výstava potrvá do 25. 5.
• LIDOVÁ TVORBA ŽÁKŮ ZUŠ CHOMUTOV. LIDOVÁ TVORBA ŽÁKŮ ZUŠ CHOMUTOV. Kostel sv. Ignáce, výstava potrvá do 15. 5.
• JARO V MUZEU. JARO V MUZEU. Výstava lidové tvořivosti v muzeu v bývalém jezuitském gymná-

ziu s doprovodnými rukodělnými pátky. Výstava potrvá do 2. 6.
• TENKRÁT V CHOMUTOVĚ – ČEŠI A NĚMCI V KVĚTNU A ČERVNU 1945. TENKRÁT V CHOMUTOVĚ – ČEŠI A NĚMCI V KVĚTNU A ČERVNU 1945. Výstava 

dokumentů a svědectví v muzeu na historické radnici. Výstava potrvá do 10. 6.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽEDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
• 7. 5. PEDIGOVÁ DÍLNA. 7. 5. PEDIGOVÁ DÍLNA. Pro zájemce o práci s přírodním materiálem. DDM od 16.15 

hodin.                                                             Kompletní program na www.ddmcv.czwww.ddmcv.cz

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).
    2. 2.  – –       4. 5. 4. 5.  RED ROADRED ROAD – drama, Velká Británie. 
    5. 5.  – –       6. 5. 6. 5.  VRATNÉ LAHVE VRATNÉ LAHVE – rodinná komedie, ČR.
    7. 7.  – –       8. 5. 8. 5.  HORŠÍ UŽ TO NEBUDE HORŠÍ UŽ TO NEBUDE – komedie, USA. 
                 9. 5. 9. 5.  NEPROMÍTÁ SE NEPROMÍTÁ SE – PREZENTACE ZÁMĚRU VÝSTAVBY ZIMNÍHO STADIONU.
               10. 5. 10. 5.  RANDE MĚSÍCE RANDE MĚSÍCE – komedie, USA. Začátek v 17.00 hodin.
               10. 5. 10. 5.  ARTFILM: SAMARITÁNKA ARTFILM: SAMARITÁNKA – film, Jižní Korea. Začátek v 19.30 hodin.
               11. 5. 11. 5.  RANDE MĚSÍCE RANDE MĚSÍCE – komedie, USA. 
 12. 12.  – –  13. 5. 13. 5.  TAXI 4 TAXI 4 – akční komedie, Francie.
 14. 14.  – –  16. 5. 16. 5.  ALPHA DOG ALPHA DOG – drama, USA.
Kino Praha (začátky představení v 17.00 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Praha (začátky představení v 17.00 hodin, není-li uvedeno jinak).
                 3. 5. 3. 5.  HORŠÍ UŽ TO NEBUDE HORŠÍ UŽ TO NEBUDE – komedie, USA. 
   4. 4.  – –       5. 5. 5. 5.  GHOST RIDER GHOST RIDER – akční/dobrodružný film, USA.
 10. 10.  – –  11. 5. 11. 5.  TAXI 4 TAXI 4 – akční komedie, Francie.
               12. 5. 12. 5.  RANDE MĚSÍCE RANDE MĚSÍCE – komedie, USA.

Caparti z chomutovských mateřských škol po roce opět barevnými křídami 
ozdobili okolí altánu v městském parku. Akce Malování pro radost proběhla 
v rámci Chomutovských slavností.                                                         (foto: hugo)

Kupon s tajenkou křížovky uveřejněné v magazínu Chomutovských Kupon s tajenkou křížovky uveřejněné v magazínu Chomutovských 
novin novin doručilo do redakce 242 luštitelů. Deset vylosovaných dosta-
ne knihy z produkce města, podle výběru buď Chomutovsko slovem 
a obrazem nebo České kuriozity. První tři vylosovaní luštitelé navíc 
obdrží Vlastivědu Chomutovska. Těmito šťastnými jsou Jana Štefflová Jana Štefflová 
z Chomutova, Nikola Mokrá Nikola Mokrá z Jirkova a Irena Dyršmídová  Irena Dyršmídová z Chomutova. 
Na ostatní ceny se mohou těšit Miloslava Schönová Miloslava Schönová ze Spořic, Vladimír  Vladimír 
Forejt, Petr Veverka, Jaroslava Černochová, Eva Straková, Stanislav Va-Forejt, Petr Veverka, Jaroslava Černochová, Eva Straková, Stanislav Va-
cula a Jaromír Novotnýcula a Jaromír Novotný – všichni z Chomutova. Uvedení výherci budou 
vyrozuměni dopisem, ceny si v redakci Chomutovských novin mohou 
vyzvednout do pátku 18. května.                                                                  (sk)

předvedou ji děti Základní školy 
speciální a Mateřské školy v Pala-
chově ulici veřejnosti v atriu SKKS 
koncem června a začátkem téhož 
měsíce ji zahrají i v Březně.        (sk)
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Koncept PB: Nový soubor elektronických služeb Magistrátu města Chomutov
Naše město v rámci svého zaměření na inovace a poskytování odpovídající přidané hodno-
ty klientům zavádí od dubna nový soubor e-služeb v rámci „Konceptu PB“. Ten navazuje na 
předchozí „Koncept SMS“ (zaveden v roce 2003). Myšlenka vznikla na odboru dopravních 
a správních činností počátkem roku 2006 a jeho praktické aplikace byly podmíněny novými 
činnostmi, jak je přinesla novela zákona o silničním provozu od 1. 7. 2006.

Co „Koncept PB“ znamená, co klientům přinese? Co „Koncept PB“ znamená, co klientům přinese? V prvé řadě odtajníme zkratku PB. Jde o ang-
lická slova „Phone Book“ - telefonní seznam„Phone Book“ - telefonní seznam. Pro občany to bude znamenat, že vybrané úřední 
úkony náš magistrát převede pod kódy v „telefonním seznamu“ a jako takové si je budou moci 
naši klienti předem uložit do mobilů. Po jejich odeslání na známé číslo magistrátu (736 695 
600) příslušný software (sw) požadovaný úkon:

· zahájí  » provede  »  dokončí                                   nebo

· zahájí  »  částečně provede  »  úředník dokončí nebo 

· zahájí  »  úředník provede  »  sw dokončí            nebo

· zahájí  »  úředník provede i dokončí

První aplikací je „Dálkové zajištění výpisu z evidenční karty řidiče“„Dálkové zajištění výpisu z evidenční karty řidiče“, tj. žáka zahajujícího výuku 
v autoškole (AŠ) v naší územní působnosti. Dosavadní praxe byla taková, že žadatel musel přijít 
na evidenci řidičů do budovy magistrátu, zde vyplnit příslušný tiskopis, uhradit 15 Kč správní 
poplatek, vyčkat ve frontě a pak potvrzený doklad odnést provozovateli zvolené AŠ.

Nová praxe je následující:Nová praxe je následující:
Uchazeč provede jedinou činnost, kdy podle kódu vybrané AŠ, viz níže, jen odešle (kdykoliv, tj. 24 hodin 
denně, 7 dnů v týdnu)  SMS nebo e-mail ve tvaru:   

EKR  POZ  AS07  Jan Novak 661205-2194EKR  POZ  AS07  Jan Novak 661205-2194
EKR EKR – evidenční karta řidiče      AS07 AS07 – zde jako příklad Autoškola Chomutov
POZ POZ – příkaz „požadavek“            Jméno, příjmení a své rodné čísloJméno, příjmení a své rodné číslo

Jako u předchozích e-služeb nerozhoduje velikost písmen, skupiny znaků musí oddělovat alespoň jedna mezera!

Systém žadateli zpětně potvrdí registraci požadavku a do 5 dnů mu přijde na mobil potvrzení, 
že jeho výpis je k dispozici v příslušné autoškole, kam si může jít podepsat dohodu o zahájení 
výcviku.

Správní poplatek (15 Kč) žadatel uhradí magistrátu kdykoliv, nejdéle ale v den zkoušky, bez 
dokladu o úhradě nebude ke zkoušce připuštěn.

Vylosované kódy autoškol:Vylosované kódy autoškol:
Autoškola OK Autoškola OK                                                                 AS01AS01 Autoškola SkrblíkAutoškola Skrblík AS08AS08
Autoškola LKAutoškola LK                                                                      AS02AS02 Autoškola Štrunc Autoškola Štrunc  AS09AS09
Autoškola RichterAutoškola Richter                                                    AS03AS03 Autoškola S+SAutoškola S+S AS10AS10
Autoškola MarekAutoškola Marek                                                      AS04AS04 Integrovaná škola OU Údlice Integrovaná škola OU Údlice  AS11AS11
Autoškola Omega s.r.oAutoškola Omega s.r.o                                   AS05AS05 Autoškola HorníkAutoškola Horník AS12AS12
Autoškola BrdekAutoškola Brdek                                                       AS06AS06 Autoškola HušekAutoškola Hušek AS13AS13
Autoškola Chomutov s.r.oAutoškola Chomutov s.r.o                      AS07AS07 Autoškola Omega TurboAutoškola Omega Turbo AS14AS14

Efekty na straně magistrátu:Efekty na straně magistrátu:
– na pracovišti evidence řidičů klesnou čekací doby ostatních klientů, neboť tato skupin klien-

tů již nebude mít důvod úřad  navštěvovat (denně jich takto dosud přicházelo 10 až 15),
– ušetříme čas žadatelům o výměnu řidičských průkazů, jak jim nařizuje zákon do konce roku 2007,
– omezujeme tlak na zvýšení počtu úředníků magistrátu,
– existuje další potenciál rozvoje těchto e-služeb v rámci „Konceptu PB“, viz níže,

– jako magistrát dosáhneme dalších úspor v práci úředníků, pokud nám ústřední orgány ČR 
umožní čerpat elektronická data z databází, s nimiž naši úředníci stejně pracují.

Efekty na straně klienta:Efekty na straně klienta:
– non-stop dálkový přístup klienta na úřad, kdy zcela odpadá potřeba jeho osobní návštěvy 

úřadu,
– omezení zdravotního rizika v době epidemií (chřipka ap.) jak u klientů, tak u úředníků,
– komfort postavený na dostupné technologii (mobil) a na průběžném informování o postupu 

vyřizování úkonu,
– telefonní číslo magistrátu pro tyto e-služby je jedinečné; klient se tak může v AŠ prokázat 

rovněž elektronickým dokladem („esemeskou“) , pokud by „pošta“ zpozdila doručení písem-
ného potvrzení.

Perspektivy „Konceptu PB“:Perspektivy „Konceptu PB“:
Jako statutární město máme připraveny další aplikace, tj. další „záznamy“ do telefonních se-
znamů mobilů klientů:
A) Dálkové zjištění stavu bodů zapsaných řidiči-přestupciDálkové zjištění stavu bodů zapsaných řidiči-přestupci. Bohužel dosavadní vstřícnost mo-

bilních operátorů k těmto aktivitám je nulová. Cena SMS by totiž již mohla zahrnovat i cenu 
správního poplatku, který by operátor převáděl na účet města. Zde např. při ceně SMS 20 Kč 
by se 15 Kč převádělo v prospěch města a 5 Kč operátorovi. Jeho představa podílu je však 
cca 80 % z ceny SMS. To je ale neakceptovatelné.

B) Ministerstvo vnitra zavádí tzv. CheckPointy, tj. místa (úřady, pošty, další veřejné instituce), 
kde žadatel obdrží na počkání např. výpis z rejstříku trestů, z obchodního rejstříku, sním-výpis z rejstříku trestů, z obchodního rejstříku, sním-
ky z katastru nemovitostí atp. ky z katastru nemovitostí atp. Pro vedení Chomutova proto v budoucnu nebude problém 
podstatně rozšířit úkony pro klienty v rámci „Koncept PB“ a nabídnout jim další „telefonní 
kódy“ pro dálkový přístup na úřad.

Pro ilustraci – vývoj zájmu klientů o e-služby v rámci dosavadního „Konceptu SMS“:Pro ilustraci – vývoj zájmu klientů o e-služby v rámci dosavadního „Konceptu SMS“:

Rok 2005 – celkem odesláno 20 390 SMS zprávRok 2005 – celkem odesláno 20 390 SMS zpráv
(ve správním území Chomutova žije cca 84 000 obyvatel)
Rok 2006 – celkem odesláno 33 140 SMS zprávRok 2006 – celkem odesláno 33 140 SMS zpráv
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Magistrát města Chomutov 2005-2006
meziroční růst využití SMS e-služeb klienty

„ idi ské pr kazy vydané od 1. ervence 1964 do 31. prosince 1993 

jsou jejich držitelé povinni vym nit do 31. prosince 2007“

Kterých P se vým na týká?

P vydány v období:

1.7.1964-1986

P vydány v období:

1987-1991

P vydány v období:

1992-1993

Kde si mohu vym nit sv j P?
- na p íslušném pracovišti obecního ú adu obce s rozší enou

p sobností nebo magistrátu m sta na území R (dle místa 

trvalého pobytu držitele idi ského pr kazu)

Kdy budu mít vystaven nový P?

- lh ta pro p evzetí nového P je zpravidla do 15-20 dní

Kolik m to bude stát?
- vým na P je osvobozena od správního poplatku

- p edejdu dlouhému ekání na ú adu (magistrátu)

- budu mít vystaven idi ský pr kaz v zákonem stanovené lh t

Pro si mám vym nit P již nyní?

Kde najdu více informací?
- www.mdcr.cz (stránky  Ministerstva dopravy)

odbor dopravn správní a BESIP; odd lení agend idi , evidencí a statistik

Ministerstvo dopravy; Náb eží Ludvíka Svobody 12; 110 15 Praha 1

• k 31. 3. 2007 zbývalo do konce 
roku vyměnit 1 222 1291 222 129 řidič-
ských průkazů

• v březnu 2007 se vyměnilo 64 
714 řidičských průkazů;

 pozn.: v únoru 2007 29 12829 128, led-
nu 2007 23 67823 678, prosinci 2006 22 22 
342342, listopadu 2006 16 87516 875

• měsíčně by se mělo v průmě-
ru vyměnit 135 792 135 792 řidičských 

průkazů, aby výměna probíhala 
kontinuálně; tedy v 2,1x vyš-
ších objemech, než tomu bylo 
v březnu 2007

• procentuálně nejvíce řidičských 
průkazů (oproti plánu) v březnu 
2007 vyměnili v kraji Vysočina 
(67,62 %), naopak nejpomalejší 
je tempo výměn v hlavním městě 
Praha (pouze 23,35 % oproti kon-
tinuálnímu plánu)

Základní fakta k současnému stavu

VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Ing. Bedřich Rathouský, vedoucí Odboru dopravních a správních činností MMCh
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Vážení občané, srdečně vás zvu na 
oslavy 62. výročí osvobození od fašismu a Dne vítězstvíoslavy 62. výročí osvobození od fašismu a Dne vítězství

který společně, pod patronací Magistrátu města Chomutova, pořádají:
- Český svaz PTP                                        
- Sokol
- Konfederace politických vězňů       
- Klub vojenských důchodců 
- Klub vojenské historie Armus
- Klub vojenské historie Nord-Sever
- Československá obec legionářská   
- Řád rytířů radiotechnického vojska
- Český svaz bojovníků za svobodu.

Program oslav 8. května 2007: Program oslav 8. května 2007:                      
 9.30  hřbitov Chomutov  – uctění památky padlých
 10.30  městský park  – slavnostní projev ke Dni vítězství
 12.00  Domina – Křimov  – uctění památky účastníků pochodu smrti 

Těším se na setkání s vámi na některé z akcí programu oslav. 
Primátorka Chomutova Ivana ŘápkováPrimátorka Chomutova Ivana Řápková

Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu
a Magistrát města Chomutova

Ceník plošné inzerce: 20 Kč/cm2 (str. 4 a 5) nebo 30 Kč/cm2 (str. 1 a 6)
Sídlo redakce: historická radnice, kancelář č. 46, přístup z nám. 1. máje i od bývalé vojenské správy

Po a St: 8.00 – 17.00 hod., Út, Čt, Pá: 8.00 – 14.30 hod. Tel.: 474 637 444 nebo 474 637 433. E–mail: s.kral@chomutov–mesto.cz.

Uzávěrka inzertní strany dalšího čísla CHN: 9. 5. v 10.00 hod. PŘ Í PRAVN É TŘ Í DY ZÁKLADN Í ŠKOLY
Vá žen í rod iče,
oznam u j eme vám , že od zář í 20 07 b u de otevřena p ř í p ravná tř ída p ro dět i  v pos l ed n í m 
roce p řed zaháj en í m povi n né š ko l n í doc há zky, které j so u soc i á l n ě z n ev ýhod n ě n é 
a u kter ýc h j e p řed po klad , že zařa zen í do p ř í p ravné tř ídy v yrovná j e j ic h v ý voj .  Zároveň 
j e tato p ř í p ravná tř ída vhod ná p ro dět i ,  kter ým byl u dě l en řed ite l em základ n í š ko ly 
od kl a d š ko l n í d oc h á z ky ve š ko l n í m roce 20 07/ 20 08 .

PŘ Í PR AVNÁ TŘ Í DA NA Z ÁKL AD N Í Š KO LE C ho m utov, N a Pří ko pec h 895 

 Kapac ita :  1 5 žáků
 Zaháj en í v yučován í :   3 .  9 .  20 07 
 Ko ntakt :   Základ n í š ko la C ho m utov, N a Př í ko pec h 89 5
 Řed ite l :   M g r. M i los lav H o ns
 Tel efo n :  474 6 51 41 8
 E- mai l :   m i los lav. ho ns @ 3zscv.cz

PŘ Í PR AVNÁ TŘ Í DA NA Z ÁKL AD N Í Š KO LE A MATE Ř S KÉ Š KO LE C ho m utov, 
17. l i sto pa d u 4728 

 Kapac ita :  1 5 žáků
 Zaháj en í v yučován í :   3 .  9 .  20 07 
 Ko ntakt :   Základ n í š ko la a M ateřs ká š ko la C ho m utov, 17.  l i sto pad u 4728
 Řed ite l ka :  M g r. H ana H o rs ká
 Te l efo n :  474 6 56 598 , 474 625 74 4 , 7 7 7 646 4 50
 E- mai l :   red ite l ka @ 1zscv.cz 

O za řa zová n í do p ří p ravn é tř ídy zá kl a d n í š ko ly rozhod u j e řed ite l š ko ly na žá dost 
zá ko n n é ho zá stu pce d ítěte a na zá kl a d ě do po ru če n í š ko l s ké ho po ra d e n s ké ho 
za říze n í .  ( Pedagog ic ko - psyc ho log ic ká po rad na C ho m utov, Vác lavs ká 41 53 )
V p ř í padě záj m u o u m ístěn í vašeho d ítěte v p ř í p ravné tř ídě las kavě ko ntaktu jte 
uvedené řed ite l e š ko l .

Těší me se na vaše děti a na s pol u práci s vá m i . 

M g r. M i los lav H ons , řed itel Základ n í š koly Chom utov, N a Pří kopech  89 5
Mgr. Hana Horská, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Chomutov, 17. l istopadu 4728

Výstavba areálu pro cyklisty, vyzna-
vače skateboardu a in-line bruslení na 
Kamenném Vrchu spěje do finiše. Ter-
mín dokončení, konec června, neohrozí 
ani pozornost zlodějů, které se stavba 
„těší“. Při výstavbě sociálního zařízení 
dělníci v pátek zapustili dvě kovové 
traverzy jako překlad okna, ale přes ví-
kend si kdosi dal tu práci a traverzy ze 
zdi odstranil. Pravděpodobně skončily 
ve sběru, stejně jako další lup z další 
návštěvy o pár týdnů později. Tento-
krát se neznámí nenechavci vloupali do 
trafostanice areálu a zdemolovali celé 
trafo. Ukradli jeho kovové součásti 
a způsobili tak přibližně čtvrtmilio-
novou škodu. Ve srovnání s ní bude 
podle vedoucího odboru investic 
města Petra Chytry jejich zisk v ně-
které sběrně činit malý zlomek, něco 
kolem dvou tisíc korun.                     (lm)

Neblahé dědictví minulosti v po-
době jednostranného zaměření re-
gionu na těžký průmysl znamená 
pro severozápadní Čechy a tedy 
i Chomutovsko řadu problémů. Mezi 
ty nejpalčivější patří vysoká neza-
městnanost. 

Obce mají v oblasti tvorby nových 
pracovních míst omezené možnosti. 
Jednou z nich je zakládání a roz-
voj průmyslových zón. V Chomu-
tově mají s touto strategií letité 
a především pozitivní zkušenosti. 
I díky investorům v průmyslových 
zónách se tak daří postupně míru 
nezaměstnanosti snižovat. Jak vy-
plývá ze statistik chomutovského 
úřadu práce, v březnu 2005 činila 
16,9 procenta, o půl roku později 
15,7 procenta. Vloni v březnu to 
bylo 15,3 procenta, v září 2006 
13,2 procenta a k poslednímu břez-
nu 2007 klesla na 11,7 procenta.

Mezi významné zaměstnavatele, 
kteří zasídlili v chomutovských prů-
myslových zónách, patří například 
zdejší závod společnosti Parker 
Hannifin Industrial, který v polovi-
ně března oznámil, že zaměstnává  
dosud rekordních 736 zaměstnan-
ců. V průběhu druhého pololetí mi-
nulého a na začátku letošního roku 
tak navýšil počet svých pracovníků 
téměř o 8 procent. Navíc se Parker 
v rámci dohody s Ministerstvem 
práce a sociálních věcí ČR zavazuje, 
že počet zaměstnanců dlouhodobě 
udrží.                                               (lm)

(Dokončení ze str. 2)
Dalším programem, který pořá-

dá SSZ od roku 2004 v prostorách 
sportovní haly, je letní Miniškola 
sportu. „Naše Miniškola nabízí dětem 
možnost strávit část prázdnin spor-
tem. Poskytuje náhled do několika 
sportovních odvětví s možností si 
tento sport vyzkoušet. Program běží 
ve všech prázdninových týdnech 
a u dětí i jejich rodičů má velký úspěch,“ 
pochlubila se Jitka Fischerová.

V roce 2005 SSZ Chomutov zahájila 
projekt rozvoje aktivit dětí a mládeže 
v oblasti volného času – Sportovní 
informace. Je to ucelený celoroční 
cyklus výchovně–vzdělávacího spor-
tovního programu určeného pro děti 
z prvních a druhých tříd. Cílem projek-
tu je všestranný rozvoj pohybových 
schopností, podchycení talentovaných 
dětí a jejich doporučení k dalšímu roz-
voji sportu, pro který jsou nadané, ale 
hlavně nasměrování i méně zdatných 
dětí k pravidelnému sportování. 

Sportovní hala žije nejen sportem, 
ale i kulturou a výstavami. V hale tak 
proběhl koncert Karla Gotta, se sluš-
ným ohlasem tu vystoupily i hudební 
skupiny Mig 21, Žlutý pes, Fešáci, 
Lunetik, Chinaski nebo Divokej Bill. 
Oblíbeným se stal i festival Rocková 
zima. Mezi výstavami je tradiční 
například prezentace středních škol 
a odborných učilišť. 

Pro každé zařízení tohoto typu je 
nejlepší, když má co nejčastěji plno. 
A proto nezbývá než hale popřát co 
nejvíce návštěvníků, tedy co nejvíce 
zajímavých kulturních akcí a špičko-
vých sportovních střetnutí.        (jf/lm)

Představujeme...
Byty Byty 

• Prodám byt 3+1 Prodám byt 3+1 na Zahradní, velmi 
pěkný, plast. okna, zateplený barák, nový 
nátěr. Cena dohodou. Tel. 608 158 639.

• Prodám družstevní byt 2+Prodám družstevní byt 2+1 s balkonem 
v Jirkově, K. Marxe 1683. Plastová okna, čás-
tečné úpravy. Cena 230 000 Kč. Tel. 604 
314 285.

• Vyměním státní byt 3+1Vyměním státní byt 3+1 s balkonem 
v pěkném stavu, Na Borku v Jirkově, za stát-
ní 2+1 v Chomutově. Tel. 603 787 821

• Vyměním družstevní byt 2+1 cihla Vyměním družstevní byt 2+1 cihla 
v centru Chomutova za obecní byt v Praze 
nebo Pardubicích. Doplatek možný. Tel. 604 
370 077.

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

• Mladá rodina hledá byt 3+1 Mladá rodina hledá byt 3+1 nebo 2+1 
velký v centru Chomutova. Tel. 606 368 
622.

• Koupím garsonku Koupím garsonku v osobním vlastnic-
tví. Nabídněte. Tel. 774 066 248.

• Pronajmu byt 1+1 Pronajmu byt 1+1 v centru Chomutova 
slušným lidem, do 2 osob. Tel. 723 798 475.

• Vyměním družstevní byt 1+1 Vyměním družstevní byt 1+1 s balko-
nem, ul. Jirkovská, klidný vchod, plastová 
okna, kabel. televize, internet, za větší, nej-
lépe také s balkonem, kdekoli v Chomutově. 
Tel. 775 959 402.

ProdejProdej

• Prodám elektrickou sekačku Prodám elektrickou sekačku 
Black+DeckerBlack+Decker, jednou použitá, v záruce. 
Původní cena 3 500 Kč, nyní 2 500 Kč. 
Tel. 607 736 853.

• Prodám vozík pro 1 dítě Prodám vozík pro 1 dítě za jízdní kolo, 
nový, záruka, dovoz SRN, bezpečnostní 
atesty, cena 3 490 Kč. Tel. 739 218 112.

• Prodám na Fabii 4 ks zimní pneu Prodám na Fabii 4 ks zimní pneu 165/
70 R14 na ocelových disk. vč. ozdobných 
krytů. Vše velmi dobrý stav. Cena za kom-
plet 2 000 Kč. Tel. 723 722 456.

• Prodám na Fabii střešní nosič Prodám na Fabii střešní nosič základ-
ní uzamykatelný (nosič je do připravených 
úchytů pod plast. krytkami). Velmi dobrý 
stav. Cena 10 000 Kč. Tel. 723 722 456.

• Prodám garáž. Prodám garáž. Ulice E. Krásnohorské 
v CV. El. v místě. Tel. 774 276 460.

• Prodám dveře včetně kováníProdám dveře včetně kování, do kovové 
zárubně – plné, fólie dub + ozdobná dřevěná 
lišta, moderní vzhled. 2x levé 80/196, 1x pra-
vé 80/196. Cena dohodou. Tel. 604 500 116.

• Prodám 3dveř. Opel Corsa Prodám 3dveř. Opel Corsa 1,2 l, 36 
000 km, bílá barva, stáří 3 roky, ABS, posi-
lovač řízení, servisní knížka, první majitel. 
130 000 Kč. Tel. 604 863 710.

• Prodáme starší urnový pomník Prodáme starší urnový pomník na 
hřbitově v CV, cena dohodou – levný. Inf. 
na tel. 474 652 396 – záznamník.

• Prodám použité svářecí potřeby Prodám použité svářecí potřeby 
– hořáky, hadice a regulátory na lahve. 
Elektrody průměr 2 a 3,15, jakost E-R 117. 
Tel. 474 652 396.

• Prodám starší laminátový kajak Prodám starší laminátový kajak 
s pádlem. Vhodný na chatu. Cena dohodou. 
CV. Tel. 721 586 652.

• Prodám skříň 3x zašupovací dve-Prodám skříň 3x zašupovací dve-
řeře, prostřední velké zrcadlo. rozměr 
250x220x70 cm, jako nová, cena 2 500 Kč 
(dohoda). Tel. 737 982 319.

• Prodám funkční el. kamna Prodám funkční el. kamna se skloke-
ramickou deskou za 1 500 Kč na 380 V. Tel. 
606 557 993.

• Prodám 2 dětská kola Prodám 2 dětská kola nejmenší velikos-
ti i s postranními kolečky. Tel. 777 273 231.

KoupěKoupě
• Koupím housle, violu. Koupím housle, violu. I staré a poško-

zené. Tel. 604 737 990.
• Koupím staré očištěné cihly Koupím staré očištěné cihly větší 

množství. Tel. 737 146 147.
• Koupím garáž Koupím garáž v Chomutově. 777 

212 316.
• Koupím urnový hrob Koupím urnový hrob na hřbitově 

za autoškolou, popřípadě vyměním za 
stejný na hlavním hřbitově, stačí i místo 
nebo poškozený hrob. Tel. 606 557 993.

RůznéRůzné
• Důchodce hledá práci vrátnéhoDůchodce hledá práci vrátného. Tel. 

721 388 297.
• Hledám učitele italštinyHledám učitele italštiny. Tel. 602 

107 508.

Zlodějské účty: zisk jen
setinou statisícové škody

Nezaměstnanost klesá 
také zásluhou zón

Křižovatka komunikace I/13 s ulicí 
Potoční v Nových Spořicích, jejíž re-
konstrukce se připravuje, bude oproti 
původnímu projektu doplněna svě-
telnou signalizací. Vzhledem k tomu, 
že „třináctka“ je velmi frekventovaná 
komunikace, pracovníci odboru in-
vestic a úřadu územního plánování 
měli výhrady k bezpečnosti chodců 
na přechodu u zastávky MHD. Proto 
bude tento přechod řízen semafory. 

Rekonstrukce Potoční ulice a kři-
žovatky v Nových Spořicích bude 
plně hrazena z rozpočtu města. Tato 
investiční akce bude stát přibližně pět 
milionů korun a realizována by měla 
být ještě letos.                                     (lm)

Křižovatku v Nových
Spořicích doplní semafory

KUCHYNĚ
montáž a výroba

tel.: 776 683 967

Statutární město Chomutov
VYH LAŠUJ E

VÝBĚROVÉ Ř ÍZEN Í NA POSKYTN UTÍ PŮJČEK  
Z FON DU ROZVOJ E M ĚSTA CHOM UTOVA 

Půjčky se budou poskytovat d le Zásad použit í  Fondu rozvoje 
města Chomutova jednotl ivým maj itelům nemovitostí  na území 
města Chomutova na opravu a rekonstrukci domů .

Termín odevzdání žádostí je stanoven do 15. 6. 2007

Tiskopis žádosti a informace jsou k d ispozici na Magistrátu města 
Chomutova – budova radnice, nám . 1 .  máje, Odbor investic a úřad 
územní ho plánování ,  I .  patro kancelář č.  38 – R . Zemanová – 
tel . :  474 637 441 , nebo na stránkách města Chomutova  
www.chomutov- mesto.cz  odkaz : Samospráva města/
Dokumenty rady a zastupitelstva města/č. 015a- 03 - 05 (článek 2. ) 

TRUHLÁØSTVÍ - DØEVOVÝROBA
pøijme truhláøe, 

praxe min. 2 roky. 

Mob.: 605 014 560, 605 912 381

Slavnostní akt odhalení a pokřtění 
vodní příšery, která se v této sezoně 
usadí na hladině kamencového jeze-
ra, neproběhne v červnu, jak bylo 
původně zamýšleno, ale v prvním 
srpnovém víkendu, v rámci festivalu 
Kamenčák 2007.                                 (r)

Vodní příšera na Kamencovém 
jezeře se představí až v srpnu
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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

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!

•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

PLASTOVÁ OKNA

– pobytové

– poznávací

– exotické

zájezdy

5 % s l eva
pobočka Chomutov, J. ze Stříbra 377/19

tel.: 474 686 220, chomutov@ckinex.cz

Sleva platí po předložení tohoto kupónu a zaplacení

 
zájezdu do 31. 5. 2007 (na jednu cestovní 

s m l o u v u )

Hledáme -------------------------------

GRAFIKA • REDAKTORY
i amatéry, pro noviny - časopis
Stručný životopis + foto na

brava@brava.cz

Projekt je spol uf i nancován 
evropským sociál n í m fondem 

a státn í m rozpočtem 
České repu bl i ky

Projekt  „ Neohl ížej se a něco dělej ! “ 

Počítačové a podnikatelské 
kurzy pro ženy

V rámci tohoto projektu nab ízí me bez p l at n é s l u ž by zaměřené na nás led u j íc í  
problemati ku :

Ka ri é rové po rad e n st ví
Poč ít ač ové ku rzy p ro z ač áteč n i c e i po kroč i l é

Pod n i kate l s ký se m i n á ř 
Ko n z u l t ač n í več e r y s od b o rn í ky

Po rad e n s ké s l u ž by, bez p l at ný p ří st u p k i nte rn et u

Sem i ná ře j sou u rčeny p ro :
· M atky s malým i dětm i
· M atky samoživite l ky
· Začí naj íc í  pod n i katel ky
· Ženy oh rožené nezaměstnaností
· Ženy v p ředd ůchodovém věku
· Ženy, vracej íc í  se na trh práce

Kdy se sem i ná ře kona j í :
· I .  mod u l  ( květen , s rpen ) :   2x 1 0
· I I .  mod u l (zář í ,  ř í jen ) :  2x 1 0
· I I I .  mod u l ( leden 20 08 ) : 1 0
· IV. mod u l ( b řezen 20 08 ) : 1 0

Ja k se m ůžete při h lá s it :
- emai lem : kprojekt y @ seznam .cz  
- te lefon icky : 7 7 7 913 0 67 
- kores pondenčně : Čes ký svaz žen , Projekt „ N eoh l ížej se a něco dělej ! “,  

M eis nerova 1 87 7/ 8 , 4 30 01 Chom utov

Magistrát města Chomutova, 
odbor správy majetku města 

prosí všechny zahrádkáře , 
kteří mají v nájmu pozemky 

na zahrádku, aby nahlási l i , zda se 
na pronajatém pozemku nachází 
studna či hloubkový vrt .

Informaci nahlaste na telefonu : 
474 637 464 - D. Knížetová

• Místní organizace Odborového Místní organizace Odborového 
sdružení Čech, Moravy a Slezska sdružení Čech, Moravy a Slezska 
pořádá pro děti o letních prázdni-
nách ozdravný pobyt v RZ Vlkov u ozdravný pobyt v RZ Vlkov u 
RakovníkaRakovníka. Pobyt proběhne ve třech 
turnusech v termínech 30. 6. – 14. 7., v termínech 30. 6. – 14. 7., 
14. 7. – 28. 7. a 28. 7. – 14. 8. Cena 14. 7. – 28. 7. a 28. 7. – 14. 8. Cena 
je 2 600 Kčje 2 600 Kč. Informace a přihlášky 
v kanceláři OS ČMS Mostecká 39, 
1. poschodí, každé pondělí od 10 do 
12 a od 14 do 16 hodin, na telefonu 
728 621 653 nepřetržitě.                   (r)
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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.  

Do mozaiky Chomutovských 
slavností přispívají žáci zdejších 
základních škol Dnem plným spor-
tu. Letos proběhly soutěže v plavá-
ní, atletice a zejména futsalu. Tu 
v městské hale uspořádala Aso-
ciace školních sportovních klubů 
v čele s Václavem Čechem. Hrálo 
se ve dvou věkových kategoriích, 
1. – 3. třída a 4. – 5. třída, v obou 
případech šlo o okrskové kolo, 
z něhož vždy tři nejlepší školní 
týmy postoupily do okresního kola. 

Pořadí kategorie 1. – 3. třída: Pořadí kategorie 1. – 3. třída: 
1. ZŠ Havlíčkova ul., 2. ZŠ Hornická 
ul., 3. ZŠ Beethovenova ul., 4. ZŠ 
Březenecká ul., 5. ZŠ ul. Akademika 
Heyrovského, 6. ZŠ Písečná ul., 7. ZŠ 
Zahradní ul., 8. ZŠ ul. Na Příkopech, 
9. ZŠ Kadaňská ulice. Okresní kolo 
proběhne 16. května v Jirkově.

Pořadí kategorie 4. – 5. třída:Pořadí kategorie 4. – 5. třída: 
1. ZŠ Písečná ul., 2. ZŠ ul. Na Pří-
kopech, 3. ZŠ Kadaňská ul., 4. ZŠ 
ul. Akademika Heyrovského, 5. ZŠ 
Březenecká ul., 6. ZŠ Havlíčkova 
ul., 7. ZŠ Zahradní ul., 8. ZŠ Hor-
nická ul., 9. ZŠ Beethovenova ulice. 
Okresní kolo proběhne 14. května 
v Kadani.                                     (sk)  

Den plný sportu byl jako každý rok součástí Chomutovských slavností

Futsalové týmy základních škol bojovaly o postup

Kuželkáři TJ VTŽ zastupovali Cho-
mutov na kuželkářském mistrovství 
okresu, které proběhlo v kuželnách ve 
Sportovním domě VTŽ a v Golf Clubu 
na Kamencovém jezeře. Ti nejlepší 
pak následně startovali na krajských 
mistrovstvích.

Nejlepším výkonem se blýskla mezi 
ženami Lenka Řimnáčová. Po průměr-
ném 4. místě v okrese se na krajském 
mistrovství dostala o jednu kuželku do 
finálové osmičky, kde ve druhém kole 
srazila nejvíc kuželek ze všech soutěží-
cích, což ji vyneslo na celkové 2. místo. 
Chomutovská závodnice si tak vybojo-
vala účast na MČR v Přerově.

Naopak v okresním měření sil zazářil 
Stanislav Šmíd, který výkonem 523 ku-
želek s přehledem vyhrál kategorii 
dorostu. Na mistrovství kraje ovšem 
tento výkon nepotvrdil a skončil 
šest kuželek od malého finále. Svou 
kategorii juniorů vyhrál na okresním 
mistrovství i Ondřej Šmíd, který ná-
sledně obsadil 8. místo v kraji. Do 
třetice si okresní prvenství připsala 
žákyně Daniela Křížová, která ovšem 
na kraji nestartovala, protože 6. místo 
v konečném pořadí Poháru mladých 
nadějí jí zajistilo účast rovnou na 
MČR. Krajského mistrovství se místo 
ní zúčastnila druhá z okresu Kateřina 
Tichá. Neuspěla, ale aspoň nasbírala 
potřebné zkušenosti. Totéž se dá říct 
o krajském startu žáka Karla Valeše, 
který si účast zajistil 3. místem na 
mistrovství okresu. Mezi seniory ob-
sadil Zdeněk Novák v okrese 5. místo 
a následně v kraji skončil šestý. V ka-
tegorii mužů skončili zástupci TJ VTŽ 
Chomutov na mistrovství okresu od 
8. místa níž.                                             (sk)

Kuželkáři mistrovsky

Smutek a radost se mísí v duších 
chomutovských hokejistů i jejich pří-
znivců. Mužstvo KLH Chomutov se 
stalo vicemistrem 1. ligy a sahalo po 
účasti v extralize. V podstatě jej od ní 
dělil jediný gól. „Cítím velikou bolest. 
Takhle blízko jsme ještě nikdy nebyli,“ 
prohlásil útočník a excelentní střelec 
Ladislav Boušek.

Už v základní části předváděl tým 
trenérů Vladimíra Kýhose a Vladimíra 
Petrovky pohledný útočný hokej se 
spoustou gólů. V 52 zápasech jich 
vstřelil 204, což bylo společně s vedou-
cím Hradcem Králové nejvíc. Fanoušky 
například nadchl výpraskem 12:3 Jih-
lavě, potěšil říjnovou sedmizápasovou 
šnůrou vítězství, respekt si zjednal vý-
hrami v Brně a Ústí n. L. Mrzet naopak 
může prodloužení série proher s Mla-
dou Boleslaví na osm zápasů. Základní 
část zakončil Chomutov na 4. příčce 
a ve čtvrtfinále se utkal s pátým Br-
nem. To bylo společně s Ústím nad 
Labem, Hradcem Králové a Mladou 
Boleslaví pasováno na adepta postupu, 
s Chomutovem odborníci nepočítali. 
Jak se ale zmýlili!

Chomutovští přitom věděli své. 
„S kolegou Petrovkou jsme věřili, že 
se dostaneme do finále. Byli jsme 
přesvědčeni, že jsme dali dohromady 
dobrý tým,“ řekl trenér Vladimír Ký-
hos. „Cítil jsem, že tohle mužstvo má 
sílu, proto už na začátku sezony jsem 
věřil v úspěch,“ přidal se Ladislav Bou-
šek, který k úspěšné bilanci přispěl 
37 góly a 34 asistencemi, což z něho činí 
jednoznačně nejproduktivnějšího hrá-
če týmu. Čtvrtfinále s Brnem sice při-
neslo vyrovnané zápasy, ale na jejich 
konci se vždy radovali chomutovští 
hráči (4:2, 3:1, 2:1, 4:2), kteří tak ce-
lou sérii vyhráli 4:0. V semifinále se 
proti nim postavil vítěz základní čás-
ti Hradec Králové. Nastoupil zhurta, 
první zápas vyhrál 7:3. Trenér Kýhos 
vysvětlil: „Nebyli jsme namistrovaní, 
ale uškodila nám dlouhá přestávka, 
během volného týdne hráči vypadli 
ze zápasového tempa. Také do čeho 
domácí práskli, to jim tam spadlo. 
Nakonec nám to pomohlo, kluci po-
znali, že k tomu musejí přistupovat 
jinak.“ Stalo se, mužstvo potvrdilo, 
že jeho velkou předností je bojovnost 
a zarputilost, a další tři zápasy vyhrá-
lo (2:1 po prodl., 3:2, 5:1) a postoupilo 
do finále! Útočník Boušek byl jedním 
z tahounů. „Play off je především 
o srdíčku. Ani ne tak umění, jako spíš 
chtění rozhoduje o vítězství.“

Finálová série proti Ústeckým lvům 
měla mimořádnou atmosféru. Kromě 
toho, že se v ní utkali regionální 

rivalové, ji umocnil také fakt, že ví-
tězství znamenalo přímý postup do 
extraligy, protože výjimečně odpadla 
baráž. I první zápas v Ústí n. L. muž-
stvo Chomutova vysoko prohrálo 
(0:4), ale v dalších dvou zvítězilo 
(3:2, 3:2 po prodl.). Čtvrtý zápas na 
chomutovském zimním stadionu, 
který byl stejně jako předchozí tři 
utkání vyprodaný, tak mohl KLH 
Chomutov poslat do extraligy. Ob-
rovské drama dospělo po výsledku 
2:2 do prodloužení, které ve pro-
spěch hostů rozhodl sporný gól. 
Mužstvo cítilo křivdu, přesto o dva 
dny později cestovalo do krajské-
ho města znovu s odhodláním se 

o postup poprat. Rozhodující zá-
pas byl opět vyprodaný, i když ho 
v přímém přenosu vysílala Česká te-
levize. Chomutovský tým splnil, co si 
předsevzal, přesto nakonec prohrál 
nezaslouženě vysoko 1:5. Ještě něko-
lik dní poté nebylo trenéru Kýhosovi 
do řeči: „Cítím se špatně. Myslel jsem 
si, že to ze mě spadne, ale nespadlo. 
Byla to jedinečná šance, kterou jsme 
nedokázali využít.“ Ladislav Boušek 
ale dal najevo i pozitivní pocity: 
„Jsem pyšný na tohle mužstvo, na to, 
že jsem mohl být jeho součástí. Když 
mě klub bude chtít, udělám všechno 
pro to, aby se Chomutov do té extra-
ligy dostal.“                                          (sk)

Z ohlasů fanoušků na webových stránkách www.klhchomutov.czZ ohlasů fanoušků na webových stránkách www.klhchomutov.cz
„Netřeba říkat víc: Hoši, díky moc, jsem na vás pyšnej!“ (DAG)
„Kluci, bojovali jste skvěle. Nikdo nečekal, že se dostanete do finále. Za to 
zasloužíte velkej dík. Příští sezonu vyhrajeme my.“ (Lenka)
„Prohráli jsme, ale jsem hrdej na to, jak jsme hráli. Jsme skvělej tým...“ 
(Thomyk20)
„Rozhodlo prodloužení 4. zápasu, našim jsem v nájezdech věřil. Ale neva-
dí, Ústí jsme hodně potrápili, pro mě jste, kluci, vítězové. Děkuju za tuhle 
skvělou sezonu!“ (carlos)
„Je to neskutečně smutný. Neřeknu, kdyby nás rozjeli 3:0, ale tohle... Ale hoši, máte 
velký srdce a vůli vyhrávat, a to se cení. Příští sezonu tam jdem taky!“ (dejan)

Radost po vyhraném třetím finále.                                                        (foto: kafe )

Tým KLH Chomutov se v play off první ligy dostal až do finále, po letech žilo město hokejem

Jediný gól od extraligy!

Primátorka statutárního města Chomutova Ivana Řápková zve příznivce lední-
ho hokeje i ostatní občany na veřejnou prezentaci projektu výstavby nového 
zimního stadionu. Prezentace, kterou připravuje odbor investic a úřad územ-
ního plánování magistrátu, proběhne ve středu 9. května od 18 hodin v kině 
Oko. Připraven zodpovědět otázky zde bude i generální manažer KLH Chomu-
tov Milan Vacke. Oba jsou zachyceni na snímku z rozlučky chomutovských 
hokejistů se sezonou, kde na téma výstavby zimního stadionu již diskutovali 
s fanoušky.                                                                                                   (text a foto: sk) 

Také 8. kolo mládežnické ligy 
v boxu se odehrálo zcela v režii bor-
ců VEKIBOXu Chomutov. Týmy juni-
orů, kadetů i přípravka vyhrály své 
věkové kategorie a VEKIBOX se tak, 
jak je v poslední době pravidlem, 
stal nejúspěšnějším klubem kola. 
Do čela pořadí se dostali už i kade-
ti. „Do konce zbývají dvě kola a my 
máme velkou šanci vyhrát všechny 
tři kategorie. Myslím, že se to ještě 
žádnému klubu nepovedlo,“ zdůraz-
nil trenér Vladimír Šťastný.

Průběžné pořadí – přípravka (10 tý-Průběžné pořadí – přípravka (10 tý-
mů): mů): 1. VEKIBOX Chomutov 61 b., 
2. SKP Sever Ústí n. L. 35 b., 3. Barkas 
Ústí n. L. 28 b. atd.

Kadeti (11 týmů): Kadeti (11 týmů): 1. VEKIBOX Cho-
mutov 51 b., 2. BC Linka Box Krupka 
– Teplice 49 b., 3. SKP Sever Ústí 
n. L. 42 b. atd.

Junioři (12 týmů): Junioři (12 týmů): 1. VEKIBOX Cho-
mutov 51 b., 2. SKP Sever Ústí n. L. 
29 b., 3. Baník Most 22 b. atd.

„Za snahu si pochvalu zaslouží 
všichni, ale zvlášť musím jmenovat 
Davida Horvátha, Ruslana Sofran-
čuka a Richarda Baloga z příprav-
ky, Lukáše Bartoše, Otto Lövyho, 
Radka Giessmanna a Jana Kováče 
z kadetů a Michala Kiše, Jana Luká-
če a Olega Sofrančuka z juniorů. To 
jsou tahouni, kteří neprohrávají,“ 
vyzdvihl nejlepší jednotlivce tre-
nér Šťastný.                                   (sk)

Chtějí kralovat všem kategoriím

Na snímku z utkání ZŠ Na Příkopech – ZŠ Kadaňská (1:1) hlavičkuje David 
Richtr ze ZŠ Na Příkopech mezi hráči soupeře, Martinem Kameníkem (vle-
vo) a Tomášem Janošíkem.                                                                    (foto: sk)


