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Jak je už téměř tradicí, státní 
svátek pro většinu lidí znamená 
především den volna navíc. Ne však 
pro všechny. Jsou mezi námi dosud 
ti, kteří se na pohnutých chvílích 
naší nedávné historie osobně podí-
leli. Pro takové lidi je Den vítězství 
skutečným svátkem. 

8. květen jako den, kdy skončila 
v Evropě druhá světová válka, si 
společně připomněla řada organi-
zací. Na pietních místech se sešli 
zástupci Českého svazu bojovníků 
za svobodu, Českého svazu PTP, 
Sokola, Konfederace politických 
vězňů, Klubu vojenských důchodců, 
Československé obce legionářské 

a řádu Rytířů radiotechnického voj-
ska. Kromě pamětníků v seniorském 
věku tu byli členové klubů vojenské 
historie, kteří „dodali“ vojáky v do-
bových uniformách, a pochopitelně 
také představitelé města Chomutova, 
které akci spoluorganizovalo. Byli 
to náměstek primátorky Jan Řehák, 
radní Petr Husák a Jan Mareš a za-
stupitelka Marie Štáfková. 

Na městském hřbitově byly polože-
ny květiny k památníku rudoarmějců, 
padlých při osvobozování Chomuto-
va. Vladimír Licinberg z Českosloven-
ské obce legionářské připomněl nejen 
jména důstojníků, kteří v čele svých 
vojáků vstoupili 8. května do města, 

Slovo primátorky

ale i desítky milionů válečných 
obětí po celém světě. 

Poté se účastníci akce přesunuli 
do městského parku. Zde tvořili 
stafáž aktu členové Klubu vojenské 
historie Armus, kteří stejně jako 
předtím jejich kolegové z Nord-Se-
veru na hřbitově završili slavnost-
ní chvíle čestnou salvou. Proslov 
v parku měl Rostislav Lysoněk, vel-
mistr řádu Rytířů radiotechnického 
vojska. Ten srovnal předválečné 
selhání mocností, jež měly být ga-
rantem míru, s dnešním ekonomic-
kým i strategickým spojenectvím 
evropských demokracií, jež zopa-
kování takové tragédie činí krajně 
nepravděpodobným. 

„Tehdejší váhání a taktizování 
politiků přineslo jedno poučení, 
draze vykoupené: Zlu je třeba 
čelit hned,“ konstatoval Lysoněk. 
Rovněž připomněl, že je třeba 
nejen vzpomínat na ty, kteří v bo-
jích za svobodu padli, ale i na ty, 
kteří se dožili dnešních dnů. „Těm 
patří naše úcta, ale kromě toho je 
třeba zajistit jim patřičnou péči 
a důstojný život.“

Svůj pohled na 8. květen, jehož 
připomínka vyvrcholila uctěním 
památky účastníků pochodu smr-
ti v Domině, přidal také náměstek 
primátorky Jan Řehák. „Jsem 
příslušníkem generace, která toto 
hrozné období nezažila. Jsem rád, 
že naše země žije už dvaašedesát 
let v míru. A k tomu přispěla i sta-
tečnost těch, kteří neváhali v boji 
za naši svobodu nasadit to nej-
cennější – vlastní životy. Na to by-
chom neměli nikdy zapomenout, 
a proto tento svátek považuji za 
významný.“                                  (lm)

Příští setkání s občany proběhne Příští setkání s občany proběhne 
31. května 2007 31. května 2007 od 16 hodin 
v místnosti č. 13 na radnici na 

náměstí 1. máje. 

Příští číslo CHN vyjde

6. června 20076. června 2007
www.chomutov-mesto.cz

Draze vykoupené poučení: Zlu je třeba čelit hned

Kontrolor na úseku odpadů se vyplatí... /str. 2/ Co zaznělo na setkání vedení města s občany ... /str. 2/ 
Stará Ves přenese návštěvníky v čase... /str. 3/  Výzva pro turisty: Vyšlápněte si za kopečky... /str. 6/ 

16. kvě tna 2007  ročník IX.   zdarma do každé domácnosti

A bude hůř!
promítání kultovního snímku 

z prostředí undergroundu 70. let

Kulisárna 25. května od 19 hodin
Vstupné 100 Kč

V prvním čtvrtletí roku 2007 
došlo k poměrně zásadní úpravě 
rozpočtu města, která byla způso-
bena snížením předpokládané výše 
souhrnného dotačního vztahu o více 
než 72 milionů korun. Přesto město 
hospodařilo s vlastními příjmy zcela 
bez problémů a zaznamenalo opět 
přebytek.

Příjmová stránka rozpočtu byla na-
plněna na 30 % celoročně očekávané 
částky, což činí 256,3 milionů korun. 
Nejvyšší podíl tvořily již tradičně 
daňové příjmy (145,8 milionů korun) 
a dotace (90 milionů korun). Výdajová 
stránka rozpočtu se zastavila na část-
ce 224,1 milionu korun, což předsta-
vuje 26,3 % jeho ročního čerpání. 

Samotné provozní hospodaření 
města skončilo v prvním čtvrtletí 
ještě lépe. Výsledek běžného rozpoč-
tu představuje částku 35,2 milionu 
korun. Příznivé počasí v první části 
roku rovněž umožnilo rychlejší na-
startování nových investičních akcí. 
Rozpočet tedy není tolik zkreslen 
kapitálovou složkou rozpočtu, jak 
tomu bývalo v minulých letech. Za 
první čtvrtletí vydalo město do ob-
novy svého majetku 16,5 milionu 
korun, dalších 6 milionů pak v rámci 
položky opravy a udržování. 

Výsledkem hospodaření města je 
tedy dílčí přebytek ve výši 32,2 mi-
lionů korun.                                     (jmš)

První kvartál bez problémů

Snahu magistrátu vycházet vše-
stranně vstříc občanům zdvojnáso-
bením úředních dnů nelze aplikovat 
plošně. Jejich rozšíření na úterý 
a čtvrtek vyvolalo na odboru doprav-
ních a správních činností negativní 
ohlasy části klientů, jež nakonec 
vedly k tomu, že se situace částečně 
vrátí k předchozímu stavu. 

Vedoucí odboru dopravních a 
správních činností Bedřich Rathous-
ký považuje za nutné veřejnosti vše 
vysvětlit. „Máme v našem správním 
území silnou skupinu podnikatel-
ských subjektů, které se zabývají 
prodejem automobilů. Ty svým zá-
kazníkům zařizují i potřebné úkony 
na registru silničních vozidel. Pokud 

k nám přijde pracovník některého 
z autosalonů a vyřizuje registrace 
pro své zákazníky, obnáší to zvýše-
ní počtu úkonů, což trvá i více jak 
hodinu. Kdyby přišel v běžný úřední 
den a zařadil se do fronty, potom ti, 
co jsou za ním, by celou tuto dobu 
museli čekat. Se skupinou klientů - 
podnikatelů jsme proto před pěti lety 
dohodli, že jejich zástupci budou 
docházet pouze v úterý. Vše záleželo 
jen na jejich vstřícnosti a dobré vůli. 
Kdyby totiž přicházeli v jiný úřední 
den, museli bychom se jim věnovat 
stejně jako komukoli jinému a běž-
ný občan by dlouho čekal. Skupina 
těchto podnikatelů však patří mezi 
klienty, kteří měli pro situaci po-
chopení a v rámci dohody vycházeli 
dosud vstříc jak našemu úřadu, tak 
fakticky i ostatním klientům.“

Po zařazení úterků mezi úřední 
dny i pro běžné občany docházelo 
k situacím, kdy tento klient čekal 
déle než v době, kdy měl k dispozici 
jen pondělky a středy. To vyvolávalo 
nespokojenost u občanů i podnikate-
lů. „Žádné této skupině pochopitelně 
nechceme komplikovat obsluhu. Od 
června se proto vracíme k původ-
nímu režimu, kdy úterky nebudou 
úředním dnem pro veřejnost a vyhra-
zeny budou jen skupině podnikatelů. 
Běžný občan se tím vyhne komplika-
cím a nadále má možnost obsluhy 
v pondělí, ve středu nebo ve čtvrtek,“ 
dodal B. Rathouský.                         (lm)

Vstřícnost prodejců aut při jejich evidenci již několik let šetří čas občanům

Úřední hodiny v úterý od června opět vyhrazeny podnikatelům

Vážení spoluob-
čané, v posledních 
dnech se hodně 
mluví o reformách, 
které připravuje vlá-
da. Jejich smyslem 
je snížení zadlužení 
našeho státu. Dnes si 
státní dluhy málokdo 

z nás uvědomuje, ale bez reformních 
kroků by již za pár let celou zemi 
mohly ohrozit vážné ekonomické 
problémy. Největší rozruch se asi 
strhl kolem opatření připravovaných 
ministerstvem zdravotnictví. Jedná se 
hlavně o platby u lékaře a za vydané 
recepty. Není žádným tajemstvím, že 
někteří lidé plýtvají s léky, že někteří 
navštěvují lékaře zbytečně, že vypi-
sovat neschopenky si nechávají i ti, 
kteří se jen naučili předstírat příznaky 
některých chorob, nebo že se ze zdra-
votního pojištění platí i jídlo a čistá 
prostěradla v nemocnici, zatímco na 
účtu nemocného zůstane jeho nemo-
censká ušetřena po celou dobu hospi-
talizace. Většina z nás si asi uvědomu-
je, že v tomto systému to jsou právě 
tyto nedostatky, které spotřebovávají 
spoustu peněz zbytečně, místo aby se 
za ně nakoupily třeba nové přístroje či 
léčiva pro zkvalitnění lékařské péče. 
Věřím, že ti, kteří zdravotnický sys-
tém nezneužívají, se nemusejí nových 
opatření bát, protože pro ně budou 
znamenat jen malé navýšení výdajů 
z domácího rozpočtu. Důchodci a lidé 
s chronickým onemocněním budou 
podle ministerstva zdravotnictví zo-
hledněni, takže ani u nich by nemělo 
dojít k zásadním problémům, omezení 
zdravotní péče či neúměrným platbám 
za léky a ošetření. Systémové změny 
by měly rovněž přispět ke zkrácení 
příliš dlouhého čekání na některé ope-
rační zákroky. Takže nakonec snad re-
forma přinese opravdu více peněz pro 
zlepšování lékařské péče. A to je to, co 
si asi přeje každý z nás. Mnohem víc, 
než aspirin za korunu! Hodně zdraví 
vám přeje vaše Ivana Řápková

Krátkým proslovem na hřbitově připomněl význam Dne vítězství Vladimír 
Licinberg z Československé obce legionářské. V pozadí představitelé města 
(před řečníkem) a členové klubu vojenské historie Nord-Sever. Památce obětí 
válečných konfliktů v městském parku vzdali čest i plukovník Jiří Zenáhlík 
a Ladislav Krejza (ve výřezu) z Konfederace politických vězňů.        (foto: lm)

V kině Oko se minulou středu ne-
promítal film, ale prezentoval projekt 
výstavby nového zimního stadionu, 
který má nejpozději do června 2009 
vyrůst v areálu bývalých kasáren na 
Zadních Vinohradech. Veřejnou de-
batu svolala primátorka města Ivana 
Řápková. „Potřebuji vědět, že obča-
né nový stadion chtějí,“ vysvětlila 
v úvodním proslovu.

Prezentaci provázel potlesk i pískot

Stadion už nevyhovujeStadion už nevyhovuje
Současný zimní stadion příští rok 

oslaví šedesát let od uvedení do provo-
zu a je druhým nejstarším stadionem 
s umělým ledem v republice. I když 
z něj doslova sálá historie vyšperkova-
ná patnácti sezonami v nejvyšší soutěži, 
jeho technické parametry neodpovídají 
požadavkům současného vrcholového 
hokeje.                       (Pokračování na str. 6)
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Vloni přišla primátorka Chomutova Vloni přišla primátorka Chomutova 
Ivana Řápková s nápadem, jak přiblí-Ivana Řápková s nápadem, jak přiblí-
žit mladým lidem výkon státní správy žit mladým lidem výkon státní správy 
a samosprávy neotřelým způsobem, a samosprávy neotřelým způsobem, 
takříkajíc přímo „na místě činu“. Za-takříkajíc přímo „na místě činu“. Za-
sedací místnost historické radnice se sedací místnost historické radnice se 
stala učebnou a primátorka vyučují-stala učebnou a primátorka vyučují-
cím. Vystřídalo se tu devět tříd z růz-cím. Vystřídalo se tu devět tříd z růz-
ných chomutovských středních škol. ných chomutovských středních škol. 
Jak toto zpestření výuky vidí studenti, Jak toto zpestření výuky vidí studenti, 
vylíčil pro Chomutovské noviny jeden vylíčil pro Chomutovské noviny jeden 
z nich, Martin Mihalik ze Soukromého z nich, Martin Mihalik ze Soukromého 
gymnázia Chomutov. gymnázia Chomutov. 

Minikurzu o obecní správě se zú-
častnili studenti čtvrtého a třetího 
ročníku našeho gymnázia. Primátorka 
Chomutova Ivana Řápková začínala 
nejdřív menším seznámením s prací 
zastupitelů, městskou samosprávou 
a také s obsluhou hlasovacího zařízení 
v zasedačce. 

Po první, převážně teoretické části 
minikurzu jsme si v jeho druhé po-
lovině vyzkoušeli práci zastupitelů. 
Každý student byl za jednoho ze 
zastupitelů a do práce se pustil se 
zaujetím a nasazením. Bylo vytvořeno 
pět skupin, jež měly v krátkém čase 
připravit návrh vyhlášky, o které sa-
motné zastupitelstvo města jednalo 
přes rok – Vyhlášky o volném pohybu 
psů. Po prezentaci jednotlivých skupin 
s vlastním návrhem na vyhlášku se 
o návrzích debatovalo, spekulovalo 
a argumentovalo. Některé návrhy 
byly radikálnější, zato originální, 
jiné byly mírnější. Ale všechny měly 
základní pilíře stejné. Největší debata 
se rozvinula nad návrhem vyhlášky, 
která měla eliminovat volný pohyb 
psů v blízkosti školských zařízeních 
a sociálních zařízeních pro seniory. 

Minikurzy o státní správě očima studenta

Studenti v rolích zastupitelů se shodli, 
že volný pohyb psů měl být zakázán 
v městských parcích a ve sportovních 
areálech. Pro psy by navrhovatelé 
vyhlášky zřídili nová cvičiště a jejich 
pohyb by byl podmíněn buď nošením 
náhubku nebo vodítka. Bouřlivou 
debatu však vyvolalo pokračování. 
„V případě vstupu neznámého, znám-
kou neoznačeného a agresivního psa 
na soukromý pozemek by měl majitel 
pozemku právo psa odstranit jakým-
koli způsobem, a to i za použití legálně 

držené zbraně,“ řekl mluvčí jedné ze 
skupin Martin Mihalik. Návrh této sku-
piny se nejvíce blížil skutečné schvá-
lené vyhlášce města, až na to střílení 
psů. Poté studenti v rolích zastupitelů 
hlasovali pro jednotlivé návrhy. 

Nezáleží na tom, který návrh prošel, 
ale na tom, co tyto kurzy přinášejí 
studentům. A za studenty soukromé-
ho gymnázia lze říct, že přednáška 
příjemné a usměvavé primátorky jim 
dá víc než hodiny nad fádními skripty 
politologie.                                   (mim/lm)

Středisko knihovnických a kul-
turních potřeb provozuje kromě 
hlavní knihovny v areálu bývalého 
jezuitského gymnázia také pobočku 
na sídlišti Březenecká. Ta slouží čte-
nářům nepřetržitě už od roku 1984. 
Je umístěná v areálu bývalého kina 
Evropa a „vyzdobena“ pochybnými 
výtvarnými prvky vandalských 
sprejerů. Navzdory poněkud divo-
kému vnějšímu vzhledu uvnitř při-
vítá návštěvníka příjemné prostředí 
a kvalifikované knihovnice.

Tato pobočka SKKS disponuje té-
měř 20 000 svazky knih, které jsou 
pravidelně doplňovány o novinky. 
Dospělí i dětští čtenáři mohou 
vybírat z bohaté nabídky beletrie 
a naučné literatury i z několika ti-
tulů novin a časopisů. Vedle klasic-
kých knihovnických služeb je mož-
no využít i internetu a kopírovacích 
služeb. Pro ty nejmenší, které rodiče 
od útlého věku vedou ke kladnému 
vztahu ke knihám, je i zde možnost 
pro děti z mateřských škol a prvních 
tříd poskytuje SKKS získat zdarma 
průkazku Knihánek. 

Služeb knihovny na Březenecké 
mohou využíval i čtenáři, kteří mají 
čtenářský průkaz vystavený ve Stře-
disku knihovnických a kulturních 
služeb a naopak. Rovněž systém slev 
je pro obě knihovny totožný, kromě 
dětí předškolního věku obdrží čte-
nářský průkaz zdarma senioři od 
70 let a držitelé průkazky ZTP. Učni, 
studenti a důchodci od 65 let mohou 
využít na jeho vystavení slevu.  (lm)

Představujeme zařízení organizací 
města: knihovna Březenecká 

Od 3. června dochází ke změně 
provozovatele autobusových linek 
na Litvínovsku. Změna se týká 
i spojení tohoto regionu  s Chomuto-
vem. Dosavadní dopravce, Dopravní 
podnik měst Mostu a Litvínova, a. s.,
umožňoval úhradu jízdného i pro-
střednictvím čipových karet. Ty však 
nelze u nového dopravce, společ-
nosti Kavka, používat. DPmML proto 
informuje jejich vlastníky, že pokud 
je neuplatní na jeho spojích, mohou 
je odprodat a získat peníze, které 
jim v elektronické peněžence karty 
zbývají, zpět, a to do 30. června 
2007 na kterémkoli kontaktním mís-
tě DPmML.                                        (lm)

Spojení s Litvínovskem 
už bez čipových karet

Veřejné, správní a politické událostiVeřejné, správní a politické události

1. května1. května. Radost ze života byl ráz 
oslav svátku práce v Chomutově. Na 
plném náměstí byla směsice zaměst-
nanců z hutí, drah, okolních vesnic 
a školáci. Mezi hosty na tribuně byl též 
ředitel válcoven V. I. Lenina v Dněpro-
petrovsku Petr Vasiljevič Savkin. 
Heslo „V boji za lepší žití – chceme 
i my soutěžiti“ nebylo na manifestaci 
náhodné, svědčí o tom závazek Fučí-
kovců, havířů i zemědělců.

6. května6. května. Konala se schůze rady 
místního národního výboru, na níž 
stanoveny přesně místnosti pro vol-
by do národního výboru. Dán sou-
hlas s převedením divadla Bedřicha 
Smetany do správy Válcoven trub.

8. května8. května. Přes Chomutov se v od-
poledních hodinách přehnala velká 
bouře s blýskáním a hromobitím, 
místo deště však byla sněhová váni-
ce, takže místy byly závěje a teplota 
klesla na čtyři stupně pod nulu.

19. května19. května. Podle názoru schůze 
rady místního národního výboru 
byly volby do národních výborů 
dobře připraveny a proběhly vel-
mi hladce. Zapsaných voličů bylo 
18 918, odvolilo 18 915. Pro kandi-
dáty odevzdáno 18 846 hlasů, proti 
kandidátům 69 hlasů. Velikého úspě-
chu docíleno také tím, že se volilo 
manifestačně a jen nepatrné procen-
to voličů chodilo za plentu, spíše jen 

tak symbolicky, aby byl zachován 
předpis a zákon o tajných volbách.

22. května22. května. Na zasedání rady míst-
ního národního výboru projednán 
rozpočet města na rok 1957. Příjem 
je 4 788 300 Kčs všechny příjmo-
vé oddíly klasifikace, vydání pro 
všechny odbory na rok 1957 jsou 
11 524 100 Kč.

30. května30. května. Válcovny trub získaly 
Rudý prapor a peněžitou odměnu 
116 000 Kč za splnění úkolů v I. čtvrt-
letí roku 1957. (Pokračování na str. 4)

Listování kronikou města – květen 1957

Střípky z miliardové mozaiky: Velký integrovaný projekt

Výstavba Severního areálu Podkrušnohorského 
zooparku – Ahníkovský zámek

Tentokrát zřejmě byla fotohádanka konečně poněkud obtížnější, protože 
přišlo podstatně méně správných odpovědí. Na fotografii z minulého čísla 
je zachycen objekt nádraží Duchcovsko-podmokelské dráhy v Blatenské 
ulici na Štefánikově náměstí. Drážní objekty byly zbořeny a trať zrušena 
v 80. letech 20. století, dnes jsou zde parkové úpravy. Fotografie z roku 1972 
připomíná sté výročí otevření této trati. Výhercem knihy Zmizelý Chomutov 
se stala Olga Charvátová z Václavské ulice.                                                          (r) 

Zmizelý Chomutov na fotografiích

Dubnové setkání vedení města 
s občany přineslo na tři desítky pod-
nětů, z nichž část mohli představite-
lé Chomutova, případně organizací 
městem zřizovaných, odpovědět na 
místě. 

Mezi takové podněty patřil na-
příklad dotaz paní Klimentové 
z Kadaňské ulice čp. 3680 na slíbe-
nou instalaci plastových oken a na 
to, zda realizaci záměru nebudou 
na překážku dlužníci nájemného 
v domě. Náměstkyně primátorky Jana 
Vaňhová odpověděla, že tato akce se 
bude provádět po etapách, nejprve 
proběhne výměna oken na náhlukové 
straně, a že neplatiči, které město řeší, 
realizaci výměny oken neovlivní.

Paní Ordošová z Václavské 4048 se 
dotázala, jak to vypadá v této lokalitě 
s hřištěm pro větší děti, které si ne-
mají kde hrát. Z odpovědi primátor-
ky Ivany Řápkové vyplynulo, že tato 
investiční akce je zařazena do plánu 
v letošním roce, zpracovává se pro-
jektová dokumentace, poté bude zá-
měr předložen místnímu SVJ.

Rovněž z Kadaňské byla další 
tazatelka, paní Krejčíková. Ta se 
zeptala, co bude město dělat v této 
lokalitě s hlučností a s postáváním 
prostitutek. Náměstek primátorky 
Jan Řehák k problematice hlučnos-
ti dopravy nejprve upozornil, že 

jde o komunikaci v majetku kraje. 
Ten hodlá k její rekonstrukci, jež 
by měla situaci ohledně hlučnosti 
zlepšit, přistoupit až po rekon-
strukci kanalizace v této ulici. 
Vlastní oprava komunikace je v plá-
nu na období let 2008-2009. „Co se 
týká stání prostitutek na Kadaňské 
ulici, požádal jsem zástupce obvod-
ního oddělení Policie ČR o razantní 
řešení situace v této lokalitě,“ dodal 
náměstek Řehák.                           (lm)

Zaznělo na setkání s občany…

Na stížnosti občanů, že jejich kon-
tejnery na odpad u jejich domovů 
jim zaplňují živnostníci a podnika-
telé z okolí, město před rokem za-
reagovalo zřízením pracovní pozice 
kontrolního pracovníka na úseku 
odpadového hospodářství oddělení 
životního prostředí. Nová kont-
rolorka začala pracovat převážně 
v terénu a shrnutí výsledků její 
roční práce přineslo konkrétní vý-
sledky. Od května 2006 do dubna 
2007 bylo provedeno 334 kontrol 
podnikatelů. Ti za tu dobu uzavřeli 
s technickými službami 140 smluv 
na odvoz odpadu, z toho 90 jich 
bylo uzavřeno na základě provede-
ných kontrol. Dalších 35 podnikate-
lů začalo po kontrolách vyproduko-
vaný odpad ukládat na skládku.

Podle Vladimíra Dědečka, pově-
řeného vedením odboru stavebního 
úřadu a životního prostředí, z kon-

trol mimo jiné vyplynulo, že odpad 
nezákonným způsobem likvidovala 
třetina kontrolovaných podnikatelů. 
Zároveň za poslední rok oproti mi-
nulým letům výrazně vzrostl počet 
těch, kteří s TSmCh uzavírají smlouvu 
o odvozu odpadu. Zatím bylo zkont-
rolováno sedm procent provozoven, 
postupně ale dojde na všechny. 

„Přínosem je výměna informací 
a zkušeností mezi kontrolním pra-
covníkem a technickými službami, 
která vede ke zvyšování efektivity 
celého systému, například k optima-
lizaci rozmístění kontejnerů,“ uvedl 
Dědeček a dodal, že přijaté opatření 
se osvědčilo. „Přispělo k čistotě měs-
ta, vedlo k většímu zapojení podnika-
telů do třídění odpadů a především 
k poklesu stížností občanů, stěžujících 
si na to, že podnikatelé ukládají svůj 
odpad do sběrných nádob určených 
pro běžný komunální odpad.“        (lm)

Kontrolor na úseku odpadového 
hospodářství města se vyplatí

Jednou ze škol, jejíž studenti navštívili minikurzy, bylo i státní gymnázium. Na 
snímku si Adéla Hacmacová, Marie Adámková a Alžběta Řehořková (zleva) ze 
4. F zkoušejí hlasovací zařízení.                                                                 (foto: lm)

Oddělení pro malé čtenáře v knihov-
ně na Březenecké nabízí dětem pří-
jemné prostředí. Jednou z těch, kte-
ré se zdejším návštěvníkům věnují, 
je Helena Miličková. (foto: lm)

Severovýchodní pohled Jihozápadní pohled

Jedním z nejvelkorysejších projektů 
v rámci Velkého integrovaného projek-
tu (VIP) je výstavba Severního areálu 
Podkrušnohorského zooparku, který 
bude po dokončení svým rozsahem 
a nabídkou ojedinělý nejen v České 
republice, ale i v zemích Evropské unie. 
Na rozloze zhruba 6,5 hektaru vzniká  
ucelený komplex objektů odrážejících 
historii Krušnohoří a jeho podhůří. Se-
verní areál má přiblížit, jak vypadal ži-
vot na venkově v minulých staletích. Už 
nyní obsahuje dobové stavby větrného 
mlýna, kapličky, statku a dalších hos-
podářských stavení. Tento skanzen byl 
počátkem května otevřen veřejnosti.

Stavbou, která komplex areálu zavr-
ší, má být Ahníkovský zámek. Budova 
zámku byla jednou z nejcennějších 
památek saské renesance u nás, než 
stejně jako samotná vesnice Ahníkov 
spolu s jinými obcemi musela ustoupit 
těžbě uhlí. Vzhledem k architektonické 

výjimečnosti zámku se ale podařilo 
uchovat řadu uměleckých prvků stavby 
s tím, že jednou bude znovu obnoven. 

V 80. letech minulého století s rea-
lizací takového nákladného záměru 
zřejmě ti, kteří na tento úmysl kývli, 
ani nikdo jiný nepočítal. Ale doba se 
změnila, naše země se stala součástí 
Evropské unie a právě v evropské kase 
by se měly potřebné stamiliony najít. 
Půjde o skutečně unikátní projekt, kdy 
se vlastně „na zelené louce“ postaví 
nová budova a přitom půjde o záchranu 
architektonického dědictví minulosti.

Výstavba Severního areálu včetně 
zámku by měla být obohacením  ne-
jen v oblasti kulturní a poznávací, ale 
i přínosem  ekonomickým. Kromě toho, 
že v souvislosti s realizací projektu 
má vzniknout přímo v areálu několik 
desítek pracovních míst, jeho tvůrci 
předpokládají, že přiláká značný po-
čet turistů, jejichž počet v regionu by 

tak měl vzrůst až o třicet  procent. To 
s sebou ponese další oživení oblasti, 
hospodářský růst a vznik dalších pra-
covních příležitostí především ve sféře 
služeb. 

A jaké bude vnitřní členění budoucí 
dominanty celého areálu? V jejím pří-
zemí bude zámecká restaurace propo-
jená se zahradní restaurací v oranžérii, 
v prvním patře tři historické sály pro 
různé slavnostní příležitosti a v pod-
kroví konferenční sál. Při úpravách 
interiérů se bude dbát na co největší 
míru autenticity. 

Předpokládané náklady na výstavbu 
Ahníkovského zámku jsou  zhruba 
200 milionů, přičemž v rámci VIP by 
dotace z EU měly činit přes 170 milionů 
korun. Zámek, který bude perlou nejen 
Severního areálu Podkrušnohorského 
zooparku, ale i dalším unikátním láka-
dlem pro návštěvníky celého regionu, 
by měl být dokončen v roce 2010.   (lm)
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DIVADLODIVADLO
• 22. 5. PRÁZDNINY SNŮ22. 5. PRÁZDNINY SNŮ. Divadelní představení komedie v rámci abonentního před-

platného. Městské divadlo od 19.00 hodin.
• 23. 5. LOUSKÁČEK23. 5. LOUSKÁČEK. Baletní pohádka v podání ZUŠ Chomutov. Městské divadlo od 10.30 

(pro MŠ a ZŠ), 17.00 (absolventské představení) a 18.00 (pro veřejnost) hodin.
• 26. 5. FRANTIŠKOVO ČAROVÁNÍ S MAJDOU26. 5. FRANTIŠKOVO ČAROVÁNÍ S MAJDOU. Dětské divadelní představení. Městské 

divadlo od 10.30 hodin.
• 27. 5. ZKOUŠKY ČERTÍKA BELÍNKA27. 5. ZKOUŠKY ČERTÍKA BELÍNKA. Nedělní pohádka pro děti i jejich rodiče. Kul-

turní dům Zahradní od 15.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY
• 22. 5. VÝROČNÍ KONCERT DĚTSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU ZUŠ CHOMUTOV22. 5. VÝROČNÍ KONCERT DĚTSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU ZUŠ CHOMUTOV.  Atrium 

SKKS od 17.00 hodin.
• 30. 5. HUDEBNÍ FESTIVAL LUDWIGA VAN BEETHOVENA30. 5. HUDEBNÍ FESTIVAL LUDWIGA VAN BEETHOVENA. Pražské dechové kvinteto 

v kostele sv. Ignáce od 19.00 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY
• KAMILA TOTHOVÁ - KRESBYKAMILA TOTHOVÁ - KRESBY. Galerie na schodech v SKKS. Výstava potrvá do 30. 6.
• JAN PIŠTĚK – MEZI NEBEM A ZEMÍJAN PIŠTĚK – MEZI NEBEM A ZEMÍ. Výstava obrazů v galerii Špejchar potrvá do 31. 5.
• MATEŘSKÉ CENTRUM KOLIBŘÍK A JEHO KAMARÁDIMATEŘSKÉ CENTRUM KOLIBŘÍK A JEHO KAMARÁDI. Výstava dětských prací ve 

výstavní síni knihovny potrvá do 25. 5.
• VLADIMÍR SIXTA – ŽIVÉ KAMENYVLADIMÍR SIXTA – ŽIVÉ KAMENY. Výstava obrazů v galerii Lurago potrvá do 28. 5.
• JARO V MUZEUJARO 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 1945TENKRÁT V CHOMUTOVĚ – ČEŠI A NĚMCI V KVĚTNU A ČERVNU 1945. Výstava 

dokumentů a svědectví v muzeu na historické radnici potrvá do 10. 6.
• ANTONÍN KRATOCHVÍL A ČESKÉ PIVOANTONÍN KRATOCHVÍL A ČESKÉ PIVO. Výstava fotografií v muzeu na historické 

radnici potrvá do 2. 6.

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).
               16. 5. 16. 5.  ALPHA DOG ALPHA DOG – drama, USA.
               17. 5. 17. 5.  DRSŇÁK DRSŇÁK – komedie, Německo. 
    18.18. – – 19. 5. 19. 5.  DOPISY Z IWO JIMY DOPISY Z IWO JIMY – válečný, USA.
     20. 20. – – 23. 5. 23. 5.  BESTIÁŘ BESTIÁŘ – romantická komedie, ČR. Ve středu 23. 5. začátek v 17.00 hodin.
                 23. 5. 23. 5.  ARTFILM: LUK ARTFILM: LUK – poetický film, Jižní Korea, Japonsko. Začátek v 19.30 hodin.
    24. 24. – – 27. 5. 27. 5.  SPIDERMAN 3 SPIDERMAN 3 – film, USA. 
              28. 5. 28. 5.  FONTÁNA FONTÁNA – drama, USA. 
    29. 29. – – 30. 5. 30. 5.  PUSINKY PUSINKY – komedie, ČR.
31. 5.31. 5. –      2. 6. 2. 6.  ROBINSONOVI ROBINSONOVI – rodinný animovaný film, USA. Začátek v 17.00 hodin.
31. 5.31. 5. –      1. 6. 1. 6.  BABEL BABEL – drama, USA. Začátek v 19.30 hodin.
        2.2. –       3. 6. 3. 6.  VLAJKY NAŠICH OTCŮ VLAJKY NAŠICH OTCŮ – válečný, USA. V sobotu 2. 6. 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).
     17.17. – 19. 5. 19. 5.  BESTIÁŘ BESTIÁŘ – romantická komedie, ČR. 
    24.24. – 25. 5. 25. 5.  ROCKY BALBOA ROCKY BALBOA – drama, USA.
              26. 5. 26. 5.  SVĚTLA V SOUMRAKU SVĚTLA V SOUMRAKU – drama, Finsko.
               31. 5. 31. 5.  PUSINKY PUSINKY – komedie, ČR.
       1.1. – –  2. 6.2. 6.     FONTÁNA FONTÁNA – drama, USA. 

V areálu Podkrušnohorského zoo-
parku, od sídliště Kamenná oddělen 
jen hájem a silnicí I/13, vyrůstá skan-
zen Stará Ves. Jeho cílem je přiblížit 
návštěvníkům život v severočeské 
vesnici na přelomu 19. a 20. sto-
letí. V konečné fázi to bude soubor 
několika staveb, kterým bude vévo-
dit replika dnes již neexistujícího 
ahníkovského zámku (viz článek 
na str. 2). Také tři zatím dostavě-
né a zprovozněné budovy, větrný 
mlýn (na snímku), hrázděný statek 
a kaplička, jsou funkčními kopi-
emi budov, které kdysi skutečně 
v Podkrušnohoří stávaly. Skanzen 
je přístupný veřejnosti zatím jen 
o víkendech.             (text a foto: sk)

Stará Ves návštěvníky přenese v čase

Mezinárodní den dětí se slaví 
v pátek 1. června, ale v Chomutově si 
děti užijí svůj svátek už o týden dřív. 
Na Kamencovém jezeře totiž v pátek 
25. a v sobotu 26. května poosmé pro-
běhne Bambiriáda, přehlídka činnosti 
občanských sdružení dětí a mládeže 
a středisek volného času. Do Chomuto-
va se opět sjede zhruba tisícovka jejich 
členů, kteří veřejnosti předvedou, čím 
se v těchto organizacích zabývají a co 
se v nich naučili.

K vidění tak opět budou například 
taneční a hudební vystoupení, ma-
lování, výroba keramiky, sádrování, 
štípání dřeva, raftování a šprtec, ukáz-
ky z činnosti předvedou mažoretky, 
skauti, pionýři, hasiči, Policie ČR, Klub 
vojenské historie Nord-Sever, Tiger Re-
lax Club a další. „Ze specialit je možné 
jmenovat přílet policejního vrtulníku 
a seskok parašutistů do vody, což už 
jsme měli předloni. Hlavní novinkou 

je ale pokus o obejmutí Kamencového 
jezera, k němuž dojde v sobotu okolo 
čtrnácté hodiny,“ zdůraznil Milan 
Märc, ředitel Domu dětí a mládeže 
v Chomutově, hlavního pořadatele 
akce. Jak dodal, záměrem pokusu je 
vytvoření lidského řetězu, který by 
v jednom okamžiku obemknul celé 
jezero. Organizátoři spočítali, že by 
k tomu měl postačit symbolický počet 
2007 dobrovolníků. Jako důvod Milan 

Märc uvedl: „Chceme tomuto přírod-
nímu skvostu takovýmto způsobem 
vyjádřit úctu i poděkování za to, že 
nám každoročně poskytuje výborné 
prostředí k pořádání Bambiriády.“

Bambiriáda proběhne ve 27 českých 
městech, v kraji kromě Chomutova už 
jen v Děčíně. Proto i účinkující přijedou 
ze širokého okolí, stejně jako diváci. 
Těm se organizátoři snaží zjednodušit 
a zpříjemnit dopravu na místo konání. 
Z Mostu vypravují zvláštní historický 
vlak a autobus. Historické autobusy 
budou jezdit i po Chomutově – zdar-
ma budou jednak  svážet návštěvníky 
a jednak s nimi vykonávat vyhlídko-
vé jízdy. Další specialitku prozradil 
člen bambiriádního štábu Zbyněk 
Nejezchleba: „Abychom občanům 
Chomutova připomněli relativně 
nedávnou dobu, kdy zde ještě ne-
jezdil trolejbus a z Písečné do centra 
hřmotily a kouřily kloubové Ikarusy, 
rozhodli jsme se pro nostalgickou 
vzpomínku. V pátek i v sobotu bude 
nahrazen jeden pravidelný spoj tro-
lejbusu na lince číslo 33 právě tímto 
řvoucím Ikarusem, v sobotu pak po-
jede na jednom ze spojů autobusové 
linky číslo 5 historický vůz Škoda 
706 RTO.“ Kompletní jízdní řády 
a další informace o Bambiriádě lze 
získat na www.ddmcv.cz.               (sk)

Galerie Špejchar vystavuje po celý 
květen obrazy akademického malíře 
a filmového výtvarníka Jana Pištěka. 
Osmadvacet olejů a akrylů pod sou-
hrnným názvem Mezi Nebem a Zemí 
sestává z dvou tématicky se dotýkají-
cích souborů. Velkoformátové obrazy 
z cyklu Pravda versus fikce, jehož 
námětem je vesmír, mimozemské 
civilizace a astronomie, jsou nainsta-
lovány v hlavním sále. Menší obrazy 
patří do cyklu Sny mistra Wiliamse 
a jsou rozvěšeny v „patře“ a ostatních 
prostorech galerie. „Chtělo se mi 
zpomalit, možná i trochu relaxovat. 
Dopřát si uvolnění a klid. Přenést se 
daleko od reality, daleko od všeho, co 
nás žene v čase, do oblasti, kde čas 
má úplně jiný rozměr a dokonce tvar, 
kde naše konání nemá téměř na nic 
žádný vliv. Pootevřel jsem dvířka do 
kouzelného světa, ... do nekonečného 
prostoru, kde pravda je často smělejší 
a neuvěřitelnější než fikce,“ uvádí Jan 
Pištěk v předmluvě k výstavě.        (sk)Vystavené obrazy si prohlíží jedna z návštěvnic vernisáže.               (foto: sk)

Účastníci Bambiriády obejmou „své“ Kamencové jezero
Z programu Bambiriády 2007 v Chomutově:Z programu Bambiriády 2007 v Chomutově:
• 26. 5. okolo 14. hodiny pokus o obejmutí Kamencového jezera 
• Lokálka Amálka na speciálním okruhu (odjezdy v pátek v 15.00 a 16.00, 

v sobotu v 10.00, 13.00 a 16.00 hodin)
• se vstupenkou volný vstup nebo vstup se slevou do vybraných kultur-

ních a historických památek
Doprovodné akce:Doprovodné akce:
• 23. 5. Den otevřených dveří DDM Chomutov (8.00 – 18.00 hod.)
• 24. 5. turnaj O pohár primátorky města Chomutova ve florbale žáků 

základních škol (sportovní hala 9.00 – 16.00 hod.)  

A bude hůř také 
v Kulisárně

Zcela mimo oficiální distribuci pu-
tuje českými hospodami a kluby film 
režiséra Petra Nikolaeva A bude hůř. 
V pátek 25. května dorazí do Cho-
mutova, promítat se bude od 19 ho-
din v Kulisárně u divadla. Snímek, 
který je adaptací kultovního románu 
Jana Pelce, pojednává o životě under-
groundové komunity v normalizač-
ním Československu. Pro zvýšení 
autenticity byl film natočen černobí-
le a řadu rolí ztvárnili neherci.   (sk)

Fotogalerie z Chomutovských slavností 

Součástí slavností byl opět sraz historických vozidel. Dokonalou iluzi 
pouštního prostředí vytvořila posádka DAFu z roku 1957 upraveného pro 
2. marockou pěší divizi.

Ctihodná městská rada (zleva primátorka Ivana Řápková a radní Kamila No-
váková a Pavel Karel Markvart) vítá Jana Caltu z Kamenné Hory, který přiváží 
poselství, v němž král Ladislav uděluje Chomutovu znak a taktéž potvrzuje 
výsady včetně práva obchodování se solí.

O strážce solné stezky bojovala 
čtyři družstva. Zlatý poklad v 
měšci získali Údličtí, kteří, ač sami 
sebe nazvali Nesportovci, zvítězili 
ve většině disciplín založených na 
rychlosti, přesnosti, fyzické zdat-
nosti, vzájemné spolupráci atd.

V disciplínách evokujících historii 
soutěžily i děti. Na jednotlivých sta-
novištích dostávaly razítka a z těch, 
které úspěšně zvládly všechny úko-
ly, bylo na závěr bylo vybráno dva-
cet výherců, kteří byli primátorkou 
pasováni na pážata a panoše.

Chomutov má český solný rekord! Komisař agentury Dobrý den Robert 
Zauer právě před televizními kamerami oznamuje, že návštěvníci slavností 
shromáždili 1 137,1 kg soli.                                                                 (foto: sk, lm)

Den dětí mohou začít
slavit o týden dřív

Děti, které si 
oblíbily televiz-
ní Kouzelnou 
školku a jejího 
hlavního prota-
gonistu skřítka 
Františka, se 
mohou těšit na 
sobotu 26. květ-
na. Populární postavička přijede do 
Městského divadla v Chomutově, 
kde spolu s Majdou, tedy Magdalé-
nou Reifovou, odehrají hodinový 
písničkový pořad, v němž nebudou 
chybět ani mírné napětí, legrace 
a kouzla. Vystoupení s názvem Fran-
tiškovo čarování s Majdou začne v 
10.30 hodin a vstupenky na ně si 
lze zajistit v předprodeji v divadle, 
v Městském informačním centru 
v Chelčického ulici nebo v oddělení 
hraček v Prioru.                                (sk)
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Uzávěrka inzertní strany dalšího čísla CHN: 30. 5. v 10.00 hod.

Střední odborné školy 
v Žatci a Postoloprtech 

hledají pro školní rok 2007/08 
kvalifikované a kreativní učitele 
tělesné výchovy, anglického jazyka, 

elektrotechnických předmětů, 
fyziky a matematiky. 

Kombinace uvedených aprobací 
je výhodou. Preferujeme kombinaci 
zmíněných aprobací, zaměstnání 

na HPP a plný úvazek. 

Kontakt: 603 142 996, 
 info@zatecsspse.cz

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

•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

BytyByty
• Prodám dům v PerštejněProdám dům v Perštejně, 2 byty 

1. kategorie + podkroví, garáž, dílna, zahra-
da, škola, školka, lékař, rekr. oblast, vhodný 
i k podnikání. Tel. 728 551 819.

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

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

• Vyměním byt 1+1 v CV Vyměním byt 1+1 v CV za podobný 
či garsonku v ČB. Tel. 474 656 489.

• Vyměním stát. bezbariérový byt Vyměním stát. bezbariérový byt 
1+1 1+1 v Merkuru v Chomutově (vhodné pro 
vozíčkáře) za jakýkoliv státní byt v Cho-
mutově nebo okolí. Tel. 720 334 584.

• Vyměním  státní byt 3+1 s balko-Vyměním  státní byt 3+1 s balko-
nem nem v pěkném stavu, Na Borku v Jirkově, 
za stát. 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 1+1 nebo 2+1 Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v posled-
ním patře bez výtahu v Chomutově a okolí. 
Tel. 721 2825 445.

• Koupím byt v Chomutově Koupím byt v Chomutově nebo Jir-
kově. Platba v hotovosti. Tel. 731 156 600.

• Pronajmu byt 1+1 v rodinném Pronajmu byt 1+1 v rodinném 
domu domu v centru CV. Pro 1 až 2 osoby. Neku-
řáci. Tel. 777 687 599.

• Sháním byt 0+1 nebo 1+1 Sháním byt 0+1 nebo 1+1 v CV nebo 
KV a okolí do 3 000 Kč a vypomohu na za-
hradě u star. lidí. Spěchá to! Dlouhodobě. 
Tel. 720 128 737.

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

• Prodám byt 3+1 v osobním vlast-Prodám byt 3+1 v osobním vlast-
nictví nictví na Kamenném vrchu, pěkné, klid-
né prostředí. Tel. 602 942 897 nebo SMS 
602 484 955.

ProdejProdej
• Prodám odkladný kuchyňský stůlProdám odkladný kuchyňský stůl, 

světlé dřevo, víceúčelový. Cena 1 000 Kč. 
Tel. 606 743 922.

• Prodám obývací stěnuProdám obývací stěnu, světlé dře-
vo, možno stavět do rohu, velký skladný 
prostor, 5,2 m dlouhý. Cena 8 000 Kč. 
Tel. 606 743 922.

• Prodám masivní stůl konferenčníProdám masivní stůl konferenční, 
světlé dřevo, kulatý, zánovní. Dříve 15 000, 
nyní 5 000 Kč. Tel. 606 743 922.

• Prodám Škoda FeliciaProdám Škoda Felicia, r. v. 95, airbag, 
nové blatníky, páté dveře, čelní sklo. Bílá 
barva, plast. nadkolí, najeto 107 tisíc. Servis. 
kniha. Cena 45 000 Kč. Tel. 606 741 857.

• Prodám automatický fotoaparát Prodám automatický fotoaparát 
Minolta na kinofilm. Zabudovaný blesk, na 
2 tužkové baterie, zcela funkční. Cena 
150 Kč. Tel. 774 150 661. 

• Prodám chatu se zahradou Prodám chatu se zahradou u Ka-
mencového jezera. Tel. 736 175 000.

• Prodám postel s nočními stolky Prodám postel s nočními stolky 
180x200 cm. Asko. Nová v původním oba-
lu. Cena 1 700 Kč. Tel. 775 616 649.

• Prodám tři zachovalé stoly Prodám tři zachovalé stoly o rozmě-
ru 117x77 cm, vhodné do pracovny, kance-
láře. Cena 200 Kč za kus. Tel. 723 571 593.

• Prodám dvě skříně Prodám dvě skříně o rozměrech 
v–188, š–89, h–42 cm.  Zachovalé, vhodné 
do pracovny a kanceláře. Skleněná dvířka. 
300 Kč za kus. Tel. 723 571 593.

• Prodám starší hluboký kočárek Prodám starší hluboký kočárek 
vhodný na chalupu, s fusakem, taškou, pláš-
těnkou a síťkou proti hmyzu. Cena 1 000 Kč. 
Tel. 721 729 612.

• Prodám plynový sporák Prodám plynový sporák na zemní 
plyn i PB, zachovalý, v dobrém stavu. Cena 
1 000 Kč. Tel. 721 729 612.

RůznéRůzné
• Koupím housle nebo violuKoupím housle nebo violu, i staré 

a poškozené. Tel. 604 737 990.
• Pronajmu ihned garáž Pronajmu ihned garáž ve středu 

města, velikost 5,2x3,2 m. Elektř. zave-
dena, zastávka MHD asi 100 m. Jen váž-
nému zájemci. Rychlé a seriózní jednání. 
Tel. 605 003 268.

• Hledám práci – výpomoc Hledám práci – výpomoc v domác-
nosti nebo úklid, cokoliv v Chomutově. Tel. 
777 779 937.

• Pronajmu prostory Pronajmu prostory vhodné jako pro-
dejna nebo sklad – 78 m2. Tel. 604 430 131.

• Hledám partnera na odkoupení Hledám partnera na odkoupení 
poloviny pozemku poloviny pozemku o velikosti 600 m2. 
Tel. 605 315 548.

(Dokončení ze str. 2)
30. května30. května. 

Konalo se zase-
dání místního 
národního výbo-
ru za účasti sto 
padesáti dvou 
členů. Soudruh 
Aubrecht přečetl 

zprávu o volbách, kdy 19. května 
zvoleno sto šedesát čtyři poslanců 
místního národního výboru, z toho 
sto dvacet tři mužů a čtyřicet jedna 
žena. Dělníků je osmdesát tři, jeden 
člen JZD, úředníků třicet šest, tech-
niků čtrnáct, lékař jeden, inžinýři 
tři, příslušníci SNB dva, vojáci čtyři, 
učitelé tři, důchodce jeden, žen v do-
mácnosti pět, ostatních jedenáct.

31. května31. května. Konala se mimořádná 
schůze rady místního národního vý-
boru, která měla na pořadu opatření 
vyplývající z jednocení cukrovky na 

Listování kronikou města – květen 1957
okrese, které velmi vázne. Usnese-
no, že odbor místního hospodářství 
svolá vedoucí domovních správ 
a provede nábor na řepné brigády, 
taktéž u uličních výborů. Odbor 
školský bude vysílat přehled o sta-
vu ošetření řepy a prostřednictvím 
žáků působit na rodiče, aby šli na 
řepnou brigádu. Výbor žen si dal 
závazek aspoň na pět hektarů, ve 
všech obchodech provést propagaci 
na ošetření řepy a organisaci Ná-
rodní fronty dát  výzvu k zajištění 
brigád. Heslo je „Řepa hoří!“

Počasí.Počasí.
Počasí v květnu bylo velmi nepříz-

nivé, počátkem května i sněhové 
bouře, v polovině května se otepli-
lo, ale byly bouře s průtrží mračen 
a ku konci měsíce byly noční mrazy, 
v dolinách a při vodě spálily úplně 
brambory a ovoce.                             (r) Statutární Město Chomutov vyhlašu je veřejné výběrové řízení

na p rod ej p rá zd n é h o a reá l u v u l i c i Tová rn í v k . ú . C h o m utov I ,  za h rn u j í c í b u d ovu č . p. 
17 1 9 na poze m ku p.č . 646, poze m e k p.č . 646 o v ým ěře 1 00 m 2 , stavb u bez č . p. na po -
ze m ku p.č . 699/ 2 , poze m e k p.č . 699/ 2 o v ým ěře 5 3 5 m 2 , b u d ovu č . p. 4832 na poze m ku 
p.č . 699/ 3 , poze m e k p.č . 699/ 3 o v ým ěře 34 5 m 2 , poze m e k p.č . 64 5 o v ým ěře 3 247 m 2 , 
poze m e k p.č . 699/1 o v ým ěře 1 297 a poze m e k p.č . 699/ 8 o v ým ěře 1 86 m 2 .

Po p i s n a b í ze n é h o o b j e k t u : 
  Areál gará ží včetn ě o b j e ktu č . p . 171 9 v u l i c i  Továrn í v C ho m utově
  Č. p . 171 9 na poze m ku p .č . 646 , gará že a d í l ny na poze m ku p .č . 69 9/ 2 , gará že a s kl ady na 

poze m ku p .č . 69 9/ 3 – o b j e kt č . p .  4 8 32
  Poze m ky p .č . 6 4 5 , 6 4 6 , 6 9 9/1 ,  6 9 9/ 2 , 6 9 9/ 3 , 6 9 9/ 8 
  N e m ovitost i  j so u zapsány na LV č. 1 ,  p ro o bec C ho m utov, katastrá l n í úze m í C ho m utov I ,  

u Katastrá l n í ho ú řad u p ro Ú stec ký kraj ,  Katastrá l n í p racovi ště C ho m utov.

Pož a d avk y n a p ro d e j o b j e k t u :
1 .   Výc hozí nab í d n utá ce na č i n í m i n . 6 0 0 0 0 0 0 Kč.
2 .  Ku p u j íc í  se zavá že na v l astn í nákl ady m aj etko p rávn ě v ypo řádat p ř í j ezdovo u ko m u n i kac i 

k areál u ve v l astn ict v í so u kro m é oso by.

Po d m í n k y ú č a st i :
a )  žadate l zap l at í  n evratný po p l ate k ve v ýš i 40 0 Kč
b )  žadate l v yp l n í fo rm u l ář k podán í žádost i
c )  žadate l zp rac u j e pod n i kate l s ký zám ě r, kte r ý b u d e p ř í l o ho u
d )  žadate l do l oží ověře no u ko p i i  ž ivnoste n s ké ho l i stu , v ýp i s u z o bc hod n í ho re j stř í ku , stanov, 

zakl adate l s ké l i st i ny na č i n nost s hod no u s pod n i kate l s kým zám ě re m
e )  žadate l do ru č í v zapečetě n é o bál ce řád n ě v yp l n ě ný fo rm u l ář,  pod n i kate l s ký zám ě r, ko p i i  

do kl ad u o u h ra ze n í po p l atku , ověře no u ko p i i  ŽL , po p ř. VO R n ej pozd ěj i  do 28 . 5 . 2007  
na ad res u : M ag i strát M ěsta C ho m utova , Zbo rovs ká 46 02 , od bo r s p ráv y m aj etku m ěsta 
o bá l ka m u s í bý t ozn ač e n a : „V VŘ n a p ro d e j a reá l u Tová rn í v C h o m u tově“

Form u lář k podán í žádosti ,  s ložen ku k zaplacen í jed norázového poplatku obd rží žadatelé 
na i nformačn í m centru v p ř ízem í budov y M ag istrátu města Chom utova , Zborovs ká 4602 , 
nebo p ř í mo na od boru s p ráv y majetku města (zad n í trakt budov y staré rad n ice č. p . 99 , 
u l .  Chelčického v Chom utově ) .

O r g a n i z ač n í p o d m í n k y ú č a st i :
- D oš l é návrhy b u do u rozpečetě ny p racovn í s ku p i no u od bo ru s p ráv y m aj etku m ěsta 

a nás l ed n ě p řed l ože ny ke ko n eč n é m u sc hvál e n í Rad ě a Zastu p ite l st vu m ěsta C ho m utov.
-  Výs l ed ky V VŘ b u do u p í se m n ě sd ě l e ny vše m p ř i h l áše ným u c ha zečů m v n ej b l ižš í m m ož-

n é m te rm í n u po rozhod n ut í Zastu p ite l st va m ěsta C ho m utova .
-  Vyh l ašovate l s i  v yh ra zu j e p rávo n ev yb rat žád n é ho z u c ha zečů , eve ntuál n ě zru š it V VŘ .

Zve řej n ě n o d n e : 27. 4 . 2007

V p ř í pad ě jakýc h ko l iv n ejas nost í se o b raťte na refe re ntku Od bo ru s p ráv y m aj etku m ěsta 
M ag i strátu m ěsta C ho m utova , C h e l č i c ké ho u l .  9 9, p .  Proc há zková , te l . :  474 637 473 .
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Základní škola v Chomutově, Na Příkopech 895
pořádá kurzy pro pedagogické pracovníky, veřejnost 
i pro uzavřené skupiny zaměstnanců podniků

Název kurzu Anotace
Počet 
hodin

Cena za 
účastníka

Microsoft Word
Nejdůležitější funkce textového editoru, efektivní vytváření přehledných 
dokumentů

10 750 Kč

Základy obsluhy 
osobních počítačů

Osvojení si dovedností v práci s osobním počítačem 15 1 000 Kč

Využití multimédií 
v praxi

Osvojení základních dovedností a přehled možností používání multimédií a 
mediální techniky 

20 1 200 Kč

Internet 
– jeho základní využití

Základní seznámení s Internetem, rychlé a efektivní vyhledávání 9 670 Kč

Microsoft Excel Tvorba jednoduchých a složitějších tabulek s výpočty a funkcemi 14 1 000 Kč

Microsoft Powerpoint Vytváření působivých a efektivních prezentací 6 500 Kč

Správa počítačové sítě
Základy správy počítačové sítě, připojení na Internet, nastavení účtů 
elektronické počty, nastavení uživatelských účtů

9 670 Kč

Práce s grafikou 
a digitální fotografie

Práce v grafických aplikacích, pořízení a zpracování digitální fotografie 25 1 800 Kč

Kurzy jsou akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, absolventi obdrží osvědčení o absolvování. Kurz 
bude otevřen při minimálním počtu 12 přihlášených účastníků. V případě uzavřené skupiny lze obsah kurzu přizpůsobit. Bliž-
ší informace naleznete na www.3zscv.cz,  na tel. čísle 474 651 418 nebo při osobní návštěvě.
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vra ce jí. Zve řej ně né pří spěv ky ne mu se jí 
být shod né s názorem re dak ce. Za ob sa-
ho vou strán ku článků od po ví da jí autoři. 
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VEŘ EJ NÁ NABÍ DKA ze d ne 1 6. 5 . 2007

BYTY NA SVÉPOMOC  - oprava bytu na vlastní náklady

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

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

K . Světlé 3625/ 2 1 +1 8 74 5  Kč  1 86 40 0  Kč

Pro h l í d ky n a b í ze nýc h by t ů u m ož n í uved e n á d o m ovn í s p ráva

By tem ve veřej né nab ídce se rozu m í by t ,  na kter ý nebyla pro nezájem uzavřena 
s m louva o nájem by tu ve veřej ném v ýběrovém ř ízen í .

By t b ude pronajat p r vn í m u z á j e m c i ,  kter ý p řed uzavřen í m s m louv y o s m louvě 
budoucí s loží č á st ku , rovn a j íc í se v y vo l ávac í c e n ě ,  uvedené ve zveřej něné 
nab ídce a s p l ň u je kr itér ia p latná pro účast ve veřej ném v ýběrovém ř ízen í .

Čís lo účtu – 2 1 03480237/ 01 0 0, variab i l n í  sym bo l – rod né č ís lo

I nformace : p .  Pučál ková – te l . :  474 637 263

Statutární město Chomutov
VYH LAŠUJ E

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

Pů jčky se budou poskytovat d le Zásad použit í  Fond u rozvoje města 
Chom utova jednotl ivým maj ite l ů m nemovitostí  na územ í města Chom uto -
va na opravu a rekonstru kci dom ů .

Term í n odevzdán í žádostí je stanoven do 15 . 6. 2007

Tiskopis žádosti a i nformace jsou k d ispozic i na Mag istrátu města Cho -
m utova – budova radn ice, nám . 1 .  máje, Odbor i nvestic a ú řad územ n í ho 
p lánován í ,  I .  patro kancelář č.  38 – R . Zemanová – 
te l . :  474 637 441 , nebo na strán kách města Chom utova  
www.chom utov- mesto.cz  od kaz : Samospráva města/ Dokumenty rady 
a zastupitelstva města/č. 015a- 03 - 05 (článek 2. ) 

V herně Baníku Březenecká se ko-
nal první ročník turnaje ve stolním 
tenise O putovní pohár primátorky 
města Chomutova. Domácí pořada-
telský klub uvítal 48 hráčů několika 
generací. 

O vysokou úroveň se postarali 
hráči působící v Německu, ale i hráči 
s divizními a krajskými zkušenostmi 
z Baníku Most, TJ Krupka, TJ Štětí, 
Sokola Libochovice, Severu Žatec, 
Sokola Libořice, TJ Ročov, KST Jirkov, 
VTŽ Chomutov a Baníku Březenecká. 
Turnaj účastí ozdobila čerstvá mi-
stryně České republiky v kategorii 
starších žákyň Štiková z Baníku Most. 
K těmto hráčům byli nalosováni hráči 
neregistrovaní nebo hráči regionálních 
(okresních) přeborů, čímž byly vytvo-
řeny dvojčlenné týmy, které bojovaly 
v osmi skupinách po třech. První dva 
postupovaly do vyřazovacích bojů, 
celky ze třetích míst hrály soutěž 
útěchy. Dvacet cen v hodnotě několika 
desítek tisíc korun si družstva rozdě-
lila takto: 1. místo a zvěčnění na pod-
stavec putovního poháru Brožek ml. 
(SRN Oberliga) a Suško (Sever Žatec), 
2. místo Hylský (SRN) a Šindelář ml. 
(Sokol Libochovice), 3. místo Brožek st. 
(TJ Krupka) a Sladkovský (TJ Ročov), 
4. místo Jiroušek (VTŽ Chomutov) 
a Fürst st. (Baník Březenecká). Soutěž 

Tradice turnajů o primátorčin pohár založena

útěchy vyhráli Brůha (Baník Březenec-
ká) a Kachelmaier (Sokol Libořice).

Na spokojenosti účastníků má 
největší podíl Statutární město Cho-
mutov, spol. Kappa, spol. Globus, 
Severočeské doly a.s., Golf Club, 

JK stav, spol. Wojtek table tenis 
a další. Putovní pohár primátorky 
města Chomutova předal tajemník 
magistrátu Theodor Sojka, který 
byl zároveň vrchním rozhodčím 
turnaje.                                             (ts)

Jarní pochod pořádá sdružení 
ochránců přírody z města Anna-
berg-Buchholz. Jeho primátorka 
Barbara Klepsch oslovila primátor-
ku partnerského Chomutova Ivanu 
Řápkovou, aby tlumočila pozvání 
pořadatelů této akce také českým tu-
ristům. Poučného výletu okolím An-
nabergu-Buchholze se zúčastní také 
tlumočnice, takže informace o trase 
výletu, která je vhodná i pro rodiny, 
bude možné získat i v češtině. 

„Turistika je dobrou možností, jak 
se mohou lidé z příhraničních oblas-
tí sblížit,“ uvádí mimo jiné ve svém 
pozvání primátorka B. Klepsch.

Pochod se koná 23. května od 15 do 
18 hodin, start je na výjezdu z města 
směrem na Pöhlberg, na parkovišti 
u čedičových sloupů.                      (lm)

Výzva pro české turisty:
Vyjděte si za kopečky!

(Dokončení ze str. 1)
Přání vystavět nový stadion je 

staré několik let. V seriózní záměr 
se změnilo až v roce 2003, kdy firma 
Amadeus projevila zájem o pozemky 
pod současným stadionem výměnou 
za výstavbu nového na jiném místě. 
Dnes jsou vztahy nastavené tak, že 
společnost Spar by za pozemky za-
platila 210 milionů, které by všechny 
šly do výstavby nového stadionu, na-
víc by město získalo za zlomek ceny 
realizační projekt v hodnotě deseti 
milonů korun a také by se nemuselo 
finančně zatěžovat demolicí stávají-
cího stadionu. Na výstavbu nového 
by vyhlásilo výběrové řízení.

Kdo přišel debatovatKdo přišel debatovat
Nastartovaný proces se však 

v posledních týdnech stal před-
mětem politického boje. Přestože 
smlouvu o smlouvě budoucí schváli-
lo zastupitelstvo už v červenci 2006, 
zastupitelům za KSČM se až nyní 
přestala líbit. Poukazují na její, pod-
le jejich názoru, vysokou rizikovost 
pro město a plánují se v této věci 
obrátit na soud, což by záměr neú-
nosně zdrželo a tím možná i úplně 
zhatilo. Postoj města se primátorka 
rozhodla obhájit před veřejností za 
pomoci odborníků. Ke stolu spolu 
s ní zasedli vedoucí odboru investic 
a úřadu územního plánování Petr 
Chytra, člen městské rady a krajský 
zastupitel Jindřich Stádník a zástup-
ci Klubu ledního hokeje – předseda 
představenstva Jaroslav Veverka, 
generální manažer Milan Vacke a za 
hráče Michal Jeslínek. Do hlediště do-
razilo více než tři sta diváků, jednak 
členů mládežnických družstev a jed-
nak hokejových fanoušků, kteří už 
se na nový stadion těší a vidí v něm 
další krok ke splnění extraligového 
snu. Jak se později ukázalo, přišli 
i někteří komunističtí zastupitelé.

Nic se nezamlčeloNic se nezamlčelo
Úvod patřil promítání působivé-

ho videa o letošním boji hokejistů 
KLH o extraligu. Pak se přešlo 
k oficiálnímu programu. Petr Chytra 
představil plánky, schémata a vizu-
alizaci a vše doplnil zasvěceným 
komentářem. Návštěvníci se mimo 
jiné dozvěděli, že přípravné práce 
jsou ve fázi územního řízení, že už 
proběhly hydrologický a geologický 
průzkum, které sice nejsou vidět, ale 
jsou zásadní pro tvorbu projektové 
dokumentace. Že hlediště bude mít 
kapacitu 5 058 sedadel, která ovšem 
budou demontovatelná, aby se vešlo 
až sedm tisíc diváků. Dále jaké roz-
měry bude mít kluziště a všemožné 
další parametry stavby, jak bude 
řešen příjezd, parkování, dodávky 
energie a tak dále. Další informace 
vzešly z následné debaty. Přesně 
podle avizované nabídky, že před-
stavitelé města a klubu odpoví na 
úplně všechno, se tazatelům dostalo 
odpovědí na to, proč se raději nere-
konstruuje stávající stadion, jestli 
bude možné i jiné využití haly než 
pro hokej, jak by měla vypadat celá 
budoucí rekreačně sportovní zóna. 
Vyslyšeny byly i víceméně úsměvné 
otázky dětí, například kolik bude 
stát vstupenka na zápasy A muž-
stva. Pak se začali diváci pídit po 
tom, kdo stavbu brzdí a proč. Tím 
jednání dostalo náboj.

Drlý důvěru nezískal Drlý důvěru nezískal 
Primátorka Ivana Řápková přítom-

né ubezpečila, že podle všech zain-

Starý stadion se pyšní slavnou historií, ale požadavkům současného vrcholového hokeje nevyhovuje

Prezentaci provázel potlesk i pískot

teresovaných osob, včetně právníků, 
je smlouva naprosto v pořádku, vy-
vážená, s riziky srovnatelnými pro 
obě strany. Zdůraznila, že pro město 
je mimořádně výhodná. Upozornila, 
že každá její malicherná úprava 
v této fázi znamená neúnosné 
protahování procesu. „Smlouvu 
schválilo zastupitelstvo v červenci 
loňského roku. Proč komunisté ne-
přišli s připomínkami dřív?“ ptala 
se. „Musíme si uvědomit, že naším 
partnerem je zahraniční firma a že 
i nicotná změna znamená zdržení 
v řádu měsíců. Takové jednání má 
na investora negativní vliv. Zaplatí 
210 milionů a pak má ještě bojovat 
proti házení klacků pod nohy? Nedi-
vila bych se, kdyby si to v takovém 
případě rozmyslel,“ varovala. Teprve 
po několika narážkách z hlediště 
a jedné přímé výzvě se přihlásili ko-
munističtí zastupitelé a předseda je-
jich klubu Ladislav Drlý se postavil 
k veřejnosti čelem. Obhajoba po-
stojů jeho strany však příliš důvě-
ryhodně na diváky nezapůsobila 

a sklidila od nich pískot i několik 
hanlivých výkřiků.

Rebel na straně města  Rebel na straně města  
Obecenstvo dalo najevo svou jed-

notnou vůli ještě několikrát, aplaudo-
valo řečníkům, kteří projektu vyjádřili 
podporu a vyzvali k jeho realizaci bez 
politikaření. Překvapivě ve stejném 
duchu vystoupil i exmístostarosta 
a bývalý opoziční zastupitel Jaroslav 
Říha, který se před deseti lety podí-
lel na odkoupení 1. ligy od Ústí nad 
Labem. V úvodu připomněl, že býval 
primátorčiným politickým protivní-
kem a že na spoustu věcí má diamet-
rálně odlišný názor. V otázce zimního 
stadionu však městu vyslovil napro-
stou podporu. „Nenechte se zastavit 
a kopat se do zadku. A když vás ně-
kdo kopne, tak ho kopněte taky, já vám 
s tím pomůžu!“ Říhův emotivní projev 
debatu vygradoval. Vyvolal v hledišti 
reakci, která ukázala, že přání, aby při 
výstavbě nového zimního stadionu 
všichni zainteresovaní táhli za jeden 
provaz, je přáním většiny.                  (sk)

Hokejoví fanoušci a členové mládež-
nických družstev hlediště kina Oko 
zaplnili takřka do posledního místa. 

Stůl pod promítacím plátnem obsadili 
odborníci, na kraji generální manažer 
KLH Milan Vacke.                     (foto: sk)

Softbalisté SC 80 Beavers Chomu-
tov připravili na první májový den 
velký turnaj pro veřejnost Beavers 
open. S úskalím této pálkované hry 
se potýkalo devět týmů, které ve 
sluncem zalitém areálu ZŠ v ulici 
Akademika Heyrovského sledovalo 
nebývalé množství diváků. Letos 
poprvé se tento turnaj příznivců 
softbalu stal dokonce mezinárod-
ní událostí, když se ho zúčastnila 
mužstva dvou japonských firem ze 
Žatce a z Klášterce nad Ohří. 

A jak se ukázalo, zástupci země 
vycházejícího slunce ostatní účast-
níky herně převyšovali. „Bylo vidět, 
že v Japonsku je softbal rozšířeněj-
ší. Tak jako Češi si jdou zahrát fotbal 
a všichni mu rozumějí, tak Japonci 
se vyznají v softbalu,“ řekl na adre-
su vítězů hlavní organizátor Martin 
Chmelík. Spolu s ním se o bez-
problémový průběh starali i další 
členové softbalového klubu včetně 
reprezentantů Lubomíra Vrbenské-
ho, Jana Přibyla a Jaroslava Mikulce. 
V odpolední přestávce se uskutečni-

ly dva vložené závody - soutěž o nej-
delší odpal a běh po metách na čas, 
kterých se zúčastnili hráči. Spolu 
s nimi i diváci pak měli možnost si 
vyzkoušet pálkařský postřeh v sou-
boji s nadhazovacím strojem. 

Pořadí turnaje: Pořadí turnaje: 1. Toyoda Gosei 
Klášterec nad Ohří, 2. Koito Czech 
Žatec, 3. TJ ZŠ Sport pro všechny 
Prdi Chomutov, 4. Predators - šip-
kový klub TYKEV Chomutov, 5. Fe-
rona Chomutov, 6. PULS Chomutov, 
7. HARMONY - rodiče softbalových 
žáků a členové hudební skupiny 
z Prahy, 8. Přátelé softbalu a ZŠ v ul. 
Ak. Heyrovského, 9. SPŠ a VOŠ Cho-
mutov.                                        (gri, sk)

Turnaj pro veřejnost ovládli Japonci

Počítačová vizualizace nového stadionu – zhruba takto by měl vypadat.

Pohled na stupně vítězů.                                                                                (foto: lm)


