
Vážení spoluobča-
né, léto uběhlo jako 
voda a chladný začá-
tek září jakoby nám 
chtěl připomenout, 
že přichází podzim 
a s ním řada změn. 
Snad každý z nás 
má už odmalička 

s příchodem září spojený začátek 
školy. Změna je to velká hlavně pro 
prvňáčky, ti se těšili do školy asi nejvíc 
- jejich starší spolužáci možná trochu 
méně - zkrátka skončilo odpočívání 
a začalo období práce. Ale nejen pro 
školáky. S podzimem přichází i hokej. 
Ano, je tu nová sezona. Musím říct, že 
osobnější vztah ke sportu, který je 
v našem městě co do zájmu diváků 
jedničkou, jsem našla až na sklonku té 
sezony minulé. Našim hokejistům se 
v ní mimořádně dařilo a já začala 
chodit na jejich zápasy, které mě 
strhly svou atmosférou. Poznala jsem 
upřímné fandění a nefalšovanou hr-
dost lidí na to, že jsou Chomutováky. 
A sportovci na kluzišti to vše svou 
bojovností a výkony správně hecovali. 
Bylo pro mě příjemné slyšel, jak celý 
stadion skanduje jméno svého – naše-
ho města. Minulá sezona byla výborná, 
věřím, že ta letošní by mohla být ještě 
lepší. Osobně jsem se přesvědčila, že 
vedení hokejového klubu pro to udě-
lalo maximum. My zase pracujeme na 
dlouhodobějším úkolu, připravujeme 
chomutovskému hokeji skutečně mo-
derní a důstojné zázemí. Zbytek je 
na hráčích, ale jejich loňské výkony 
a vlastně také jejich letošní první derby 
s tradičním rivalem Kadaní mě naplňu-
jí optimismem. Věřím, že se u nás bude 
i nadále hrát kvalitní hokej. A ten cíl nej-
vyšší? Když se poctivě maká, tak se cíle 
dosáhne. Znám to z vlastní zkušenosti, 
ale ve sportu to přece platí tím spíš. Naši 
hokejisté dokázali, že to umí, a tak přeji 
všem fanouškům, a tedy i sobě, ať se 
daří.                                 Vaše Ivana Řápková
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Slovo primátorky

Příští setkání s občany Příští setkání s občany 
proběhne 27. září 2007 proběhne 27. září 2007 

od 16 hodin v místnosti č. 13 
na radnici na náměstí 1. máje. 
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Otev řeno pondělí  až pátek

9. 3 0 – 12.00 a 12. 3 0 – 17.00 hodin

s o bo t a 9.00 –  12.00 hodin

prodejní expozice děl umělců 
z Chomutovska

v s t u p Z DA R M A

V současných dnech je vidět na 
komunikacích v Chomutově nebý-
valá aktivita. Probíhají rozsáhlé 
práce v nejrůznějších částech měs-
ta. Vesměs jde o ulice, které nejsou 
jeho vlastnictvím, ale přesto na 
počátku těchto prací byla právě 
iniciativa radnice.

„Některé silnice vedoucí skrz 
město patří buď státu, ty spravuje 
místní pracoviště Ředitelství silnic 
a dálnic, nebo kraji, které jsou 
v péči Správy a údržby silnic,“ 
vysvětluje primátorka Chomutova 
Ivana Řápková. „Jejich stav byl 
leckdy nevyhovující, ale my jsme 
to pochopitelně nemohli sami 
změnit.“ Město Chomutov se přes-

to pokusilo situaci řešit. Především 
jeho odborníci zhodnotili celkový 
stav komunikací. „Pravidelně aktua-
lizujeme harmonogram potřebných 
oprav našich silnic, v jeho rámci 
jsme tentokrát stejně zpracovali 
i ty, které naše nejsou. S tím jsme se 
pak obrátili na kraj i stát se žádostí 
o nápravu situace,“ uvedla primátor-
ka. „Ministr dopravy Aleš Řebíček 
projevil pochopení a nutnost zlepšit 
tuto dlouhodobě neutěšenou situa-
ci, vyšel našim požadavkům a po-
třebám vstříc a věci se neprodleně 
začaly hýbat.“ 

Díky výborné spolupráci s mi-
nisterstvem dopravy se tak rozjely 
intenzivní práce. Vyfrézování a po-

kládka živičného koberce na 
Pražské ulici v první části od kři-
žovatky s Beethovenovou ulicí už 
byly dokončeny. Probíhající práce 
na úseku od železničního přejez-
du vejprtské trati až k okružní 
křižovatce u hypermarketu Glo-
bus budou hotovy do konce září 
a rekonstrukce dalšího úseku 
silnice 1/13 by měla skončit do 
konce roku. Tato pružnost svědčí 
o tom, že situaci má podrobně 
zmapovánu i chomutovská sprá-
va Ředitelství silnic a dálnic. „Vše 
už bylo připraveno, čekalo se jen 
na ´přiklepnutí´ financí,“ potvr-
dil její ředitel Renné Komínek. 
„Rekonstrukce komunikací bude 
stát šedesát milionů korun.“ 

Stejnou vstřícnost projevil i Ús-
tecký kraj, přesněji řečeno správ-
ce jeho komunikací. „Po intervenci 
u ředitele této organizace Vladi-
míra Macholdy jsme dostali pří-
slib, že ještě letos proběhne další 
etapa rekonstrukce Blatenské uli-
ce. V plánu je asi tříkilometrový 
úsek. Připravena je rovněž oprava 
komunikace vedoucí z Druhého 
na Třetí mlýn,“ připomněla ještě 
I. Řápková. „Je mi jasné, že roz-
kopané silnice jsou nepříjemné, 
protože zpomalují dopravu, ale 
věřím, že řidiči pochopí, že je to 
v zájmu zlepšení dopravní situace 
a bezpečnosti. Je fakt, že všechny 
práce probíhají intenzivně a té-
měř najednou, ale na druhou stra-
nu to znamená, že do zimy bude 
vše hotové. Kdyby se čekalo do 
příštího roku, silnice po zimě by 
si vyžádaly mnohem náročnější 
opravy a je otázka, zda by se pro-
středky na všechny tyto zvýšené 
náklady vůbec našly.“               (lm)

Podzim je ve znamení rozsáhlých oprav komunikací

Zhruba za měsíc půjde do veřej-
ného výběrového řízení šest bytů 
v domě čp. 3572 na Kadaňské ulici. 
Jde o byty na opravu svépomocí 
s následným odprodejem, ale ještě 
před prodejem tuto nemovitost vý-
razně zhodnotilo samotné město. 

„Nákladem tří set padesáti tisíc 
korun jsme provedli výměnu stou-
paček, takže jsou nově rozvedeny 
kanalizace, voda, plyn a elektřina,“ 
připomíná náměstkyně primátorky 
Jana Vaňhová, do jejíchž pravomocí 
spadá bytová politika města. „Slíbi-
li jsme, že Kadaňskou nenecháme 
napospas problémovým občanům. 
Žijí tu také  slušní lidé a my in-
vesticemi do bytů v této lokalitě 
chceme ukázat, že je tu místo, kde 
mohou žít nejen problémoví obyva-
tele našeho města. Byty 3+1, které 
jsou předmětem dražby, jsou veli-
kostí nadstandardní, mají přibližně 

I na Kadaňské lze získat slušné bydlení
pětasedmdesát metrů čtverečních, 
a případní zájemci se nemusejí bát 
nepříjemností se sousedy. Druhou 
polovinu domu tvoří Společenství 
vlastníků jednotek, slušní nájemníci 
a solidní lidé.“                                   (lm)

Minulé pondělí se po dvouměsíčních prázdninách opět otevřely brány škol. 
V základních školách, jejichž zřizovatelem je město Chomutov, přivítali uči-
telé 4 855 žáků. Nepřišli ovšem jen školáci. Prvňáčci, kterých podle údajů 
odboru školství magistrátu města nastoupilo v jedenácti školách 536, byli 
doprovázeni rodiči, sourozenci i dalšími příbuznými. Nejinak tomu bylo i na 
ZŠ Na Příkopech, kam nastoupilo 64 prvňáků. Na snímku někteří z nich, žáci 
1. B třídní učitelky Moniky Märcové. Jejich první chvíle v lavicích prožívali 
a pilně dokumentovali jejich nejbližší.                                          (text a foto: lm) 

Školní premiéru si odbylo přes pět set prvňáčků

Pokud by byl schválen jeden 
z návrhů na změnu sídelního útva-
ru Chomutov–Jirkov mezi sídlišti 
Březenecká a Kamenná. by vyrostl 
další hypermarket. Žádost majitele 
pozemku, bývalého sportoviště u ZŠ 
na Kamenném vrchu, který se využí-
vá pro umístění cirkusů a kolotočů, 
však radní zamítli a totéž doporučili 
i zastupitelstvu města. V územním 
plánu jsou tyto pozemky určeny 
pro bydlení v bytových domech 
a veřejnou zeleň. „Pořízení této změ-
ny jsme nedoporučili, protože velko-
plošné zastavění hypermarketem by 
znehodnotilo kvalitu této plochy 
z urbanistického hlediska,“ vysvětlil 
stanovisko odboru investic a úřadu 
územního plánování jeho vedoucí 
Petr Chytra a toto stanovisko do-
plnil dalšími argumenty. „Došlo by 
k vykácení stávající hodnotné dubo-
vé aleje, nové obchodní centrum by 
znemožnilo další rozvoj stávajících 
objektů obchodní vybavenosti na 
nedalekých sídlištích Březenecká 
a Kamenná.“ 

Rada města se ztotožnila s ná-
zorem odborníků, že město v této 
lokalitě nový hypermarket nepotře-
buje. „Navíc jde o území vhodné pro 
navrhované bydlení v bytových do-
mech vyššího standardu a pro tento 
typ bydlení nemá město vhodnější 
pozemek,“ uzavřel Chytra.          (lm)

Místo bývalého hřiště 
hypermarket nebude

Chomutov byl v uplynulém obdo-
bí značně úspěšný v získávání dota-
cí na nejrůznější projekty. Zprávu 
o těch, jež byly realizovány od po-
čátku minulého roku do poloviny 
roku letošního, projednali radní. 
Vyplývá z ní, že město podalo 
29 projektů, z nich 22 bylo úspěš-
ných. Na dotacích tak získalo nebo 
ještě získá přes 69 milionů korun. 

Celkový finanční objem úspěš-
ných projektů dosáhl 87 milionů 
korun, přičemž podstatnou část, té-
měř čtyři pětiny, tvoří dotace a jen 
18 milionů korun finanční spoluú-
čast města. Třináct projektů (o cel-
kovém objemu 8,2 milionů, z toho 
dotace 6,7 milionu korun) získalo 
dotace ze zdrojů Evropské unie, zby-
lých sedm o celkovém objemu 78,8 
milionu korun (z toho dotace činí 
plných 87,5 % procent – 69 milionů) 
pak ze zdrojů českých.                (lm) 

Město získalo dotace téměř 
sedmdesát milionů korun

UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ
Splatnost poplatku za odpadySplatnost poplatku za odpady

na 2. pololetí roku 2007 
končí 30. září.končí 30. září.

Sazba činí 412,– Kč 
na osobu a pololetí.

Práce na pokládce nového koberce u kruhového objezdu u Globusu probíhají 
za plného provozu.                                                                                         (foto: lm)
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Střípky z miliardové mozaiky – Velký integrovaný projekt

Rozšíření vysoké školy, detašovaného pracoviště ČVUT

Vizitky zastupitelů aneb Získali váš mandát

Hospodaření města za 1. pololetí v tisících Kč 

…a doporučila zastupitelstvu měs-…a doporučila zastupitelstvu měs-
ta schválit usnesení, na jehož zá-ta schválit usnesení, na jehož zá-
kladě bude založena Chomutovská kladě bude založena Chomutovská 
bytová akciová společnost. bytová akciová společnost. Peněžitý 
vklad do základního kapitálu spo-
lečnosti bude činit 2 000 000 korun. 
Součástí usnesení je schválení zakla-
datelské listinu společnosti včetně 
v ní obsažených stanov, určení členů 
představenstva (Jana Vaňhová, Jan 
Mareš a Jindřich Petráček) a členů 
dozorčí rady (Jiří Roth, Pavel Polák 
a Stanislav Aubrecht).

…rozdělení dotací na projekty …rozdělení dotací na projekty 
2007.2007. Na základě doporučení komi-
se pro podporu občanských aktivit 
schválila dotaci oddílu florbalu TJ 
Lokomotiva na projekt Chomutovský 
florbalový turnaj (5 850 Kč – proná-
jem haly) a Okresní hospodářské 
komoře na projekt Vzdělávání 2008 
(10 000 Kč – pronájem haly). Rada 
doporučila zastupitelstvu schválit 
dotaci Tanečnímu klubu Beethoven 
D. C. na projekt Mistrovství světa 
a Evropy v Disco Dance a Disco Show 
Žilina 2007 (60 000 Kč – doprava), 
Sportovnímu klubu S–R–O s. r. o. 
na projekt Šampionky Chomutovu 
(20 000 Kč – úhrada programu pro 
děti a pronájem pódia).

…návrh přechodu příspěvkové …návrh přechodu příspěvkové 
organizace Technické služby města organizace Technické služby města 
Chomutova na akciovou společ-Chomutova na akciovou společ-
nost. nost. Doporučila zastupitelstvu 
návrh schválit a uložila řediteli 

Rada města Chomutova projednala…
TSmCh připravit harmonogram 
pro přechod organizace na ak-
ciovou společnost v termínu do 
31. října 2007. Z analýzy, kterou pro 
TSmCh vypracovala poradenská 
společnost Elektrum, vyplývá, že 
přechodem organizace na akciovou 
společnost bude vytvořen předpo-
klad pro dlouhodobý ekonomicky 
transparentní vztah města a nové 
obchodní společnosti.

…a doporučila zastupitelstvu …a doporučila zastupitelstvu 
města vzít na vědomí aktualizaci města vzít na vědomí aktualizaci 
rozpočtového výhledu města na rozpočtového výhledu města na 
období let 2008 – 2012. období let 2008 – 2012. Rozpočtový 
výhled obsahuje souhrnné základ-
ní údaje o příjmech a výdajích, 
zejména o dlouhodobějších závaz-

cích a pohledávkách, o finančních 
zdrojích a potřebách dlouhodobě 
realizovaných záměrů. Je z něho 
patrný vývoj hospodaření města 
v následujícím období. Dokument 
určuje vývojový trend jednotlivých 
rozpočtových položek a modeluje 
vývoj hospodaření v následujících 
pěti letech. Rozpočtový výhled 
například předpokládá, že zatímco 
běžné příjmy se budou každým ro-
kem zvyšovat zhruba o 20 milionů 
korun, běžné výdaje oproti roku 
2007 výrazně poklesnou. Rozpočet 
bude v nejbližších letech sestavován 
jako vyrovnaný a o desítky až stov-
ky milionů by měl překročit sumu 
jedné miliardy korun.                   (lm)

V Chomutově je od 1. září 2007 
nová střední škola. I když přesně-
ji řečeno, ona vlastně není úplně 
nová… Jak to tedy je, o tom jsme 
si povídali s jejím ředitelem Janem 
Marešem.
K čemu vlastně došlo? K čemu vlastně došlo? 

„V oblasti technického školství 
došlo rozhodnutím zřizovatele od 
1. září 2007 ke spojení Střední školy 
stavební a Integrované střední školy 
energetické. Vznikl nový subjekt 
s názvem Střední škola energetická 
a stavební, Chomutov, Na Průhoně 
4800, příspěvková organizace.“ 
Změnil se název, zanikly dvě školy. Změnil se název, zanikly dvě školy. 
Je to tak?Je to tak?

Integrace dvou středních škol se jejich studentů nedotkla
„V určitém slova smyslu ano. Pro 

žáky se však nic podstatného ne-
změnilo. Ani jedna z předchozích 
škol nezrušila žádné obory vzdě-
lání. Žáci prvních ročníků zahájili 
své studium tak, jak byli přijati, 
žáci vyšších ročníků stále chodí do 
svých tříd, k původním učitelům. 
Pro ně se změnil jen název školy, 
vše ostatní zůstalo bez změny.“ 
Bylo spojení dílem rychlého roz-Bylo spojení dílem rychlého roz-
hodnutí nebo jste o něm uvažovali hodnutí nebo jste o něm uvažovali 
již delší dobu? již delší dobu? 

„Nešlo o žádný neuvážený krok. 
O spojení se hovořilo již v předcho-
zím období. Tyto úvahy vycházely 
ze dvou základních důvodů – pokle-

su počtu žáků a zejména oborové 
provázanosti obou škol. Stavební 
obory a obory elektrotechniky, ener-
getiky a požární ochrany mají k sobě 
velmi blízko. Prolínání těchto oborů, 
respektive profesí, se zahrnuje pod 
pojem technická zařízení budov 
a to je jedna z koncepcí, na které 
bude škola do budoucna stavět.“ 
Co to znamená pro žáky, kteří bu-Co to znamená pro žáky, kteří bu-
dou opouštět v tomto školním roce dou opouštět v tomto školním roce 
základní školy a podávat přihlášky základní školy a podávat přihlášky 
na střední školy? na střední školy? 

„Na každou základní školu 
budou dodány odpovídající in-
formační materiály o možnostech 
studia na této relativně nové 
škole. Relativně proto, že obory 
původních škol, ´energetiky´ a sta-
vební školy, budou zachovány. Žáci 
a jejich rodiče nemusí mít strach, 
že by byl nějaký obor zrušen. Pů-
vodní obory chceme plně zachovat 
a zajistit v maximální míře jejich 
prostupnost. Je nutné, aby obory 
byly pro žáky a rodiče jasné a či-
telné. Pro ty, kteří budou zvažovat 
studium u nás, je tu řada dalších 
možností k získání potřebných 
informací. Například na regionální 
výstavě vzdělávání, která proběh-
ne v listopadu, nebo na dnech ote-
vřených dveří. Podrobné informace 
jsou na webových stránkách školy 
www.ssescv.cz.“ 
Jsou nějaké novinky, je něco nového Jsou nějaké novinky, je něco nového 
v rámci tohoto spojení? v rámci tohoto spojení? 

„Významnou novinkou a signálem 
pro veřejnost je fakt, že škola posky-
tuje svoje služby v souladu se stan-

dardem podle normy ISO 9001:2000. 
Zavedení systému kvality podle této 
normy jsme obhájili letos v lednu. 
Škola po spojení poskytuje kom-
pletní služby jak ve vzdělávání, tak 
ubytování a stravování. Žákům jsou 
k dispozici nejen moderní prostory 
pro výuku teorie a praxe, ale také tři 
domovy mládeže s ubytováním hote-
lového typu, stravování je zajištěno 
ve dvou školních jídelnách, celý sys-
tém objednání a výdeje probíhá elek-
tronickou cestou. Kapacita školy po 
sloučení je 1 500 žáků s tím, že v sou-
časné době u nás studuje 1 000 žáků,
ve školních jídelnách máme techno-
logie umožňující vařit až 1 200 hlav-
ních jídel a v domově mládeže mů-
žeme ubytovat 235 žáků.“ 
Můžete na závěr stručně shrnout, na Můžete na závěr stručně shrnout, na 
které profese se žáci na vaší škole které profese se žáci na vaší škole 
mohou připravovat? mohou připravovat? 

„Poskytujeme vzdělání v oborech 
s maturitní zkouškou i s výučním lis-
tem. Jedná se o celou škálu oborů pro 
elektrotechniku, strojírenství, požární 
ochranu a stavebnictví. Výčet oborů 
je velmi rozsáhlý, proto bude lepší, 
když opět odkáži na webové strán-
kywww.ssescv.cz.“                       (jm/lm)

Jednou z řady aktivit Střediska knihovnických a kul-
turních služeb je i výstavnictví. K ní má středisko k dis-
pozici skutečně reprezentativní prostory. Ty se odlišují 
jak svým charakterem, tak zaměřením.

„Hlavním výstavním prostorem je kostel sv. Ignáce, 
který je určen pro rozsáhlejší výstavy větších objektů 
nebo pro společné výstavy několika autorů. Na výstavy 
menšího rozsahu pak je možné použít oratoř kostela,“ 
zahájila pomyslnou procházku po galeriích SKKS jeho 
ředitelka Marie Laurinová.

Prostor kostela jako galerie je poměrně neobvyklý a do 
jisté míry by měl vystavující autory do jisté determinovat. 
„Měli by se pokoušet vyjádřit pocity, zážitky a myšlenky 
dnešního člověka v kontextu s barokním odkazem. Ne 

Představujeme zařízení organizací města: výstavní prostory SKKS
vždy se to ovšem daří,“ podotkla ještě Laurinová. Kos-
tel je v provozu vždy od 1. dubna do 30. září v úterý 
a ve čtvrtek od 11 do 12 a od 16 do 17 hodin, v sobotu 
od 10 do 12 a v neděli od 14 do 16 hodin. V jinou dobu 
kostel na požádání otevřou pracovníci galerie Lurago.

Galerie Lurago nese název po italském barokním ar-
chitektovi, podle jehož plánů byl vystavěn nejen kostel 
sv. Ignáce, ale celý areál jezuitského gymnázia. Její pro-
story jsou k dispozici především regionálním umělcům, 
výjimkou ovšem nejsou ani výstavy ze zahraničí. „Vý-
stavy se obměňují jednou měsíčně, zájem u výtvarníků 
je značný. V současné době plánujeme výstavy už na 
rok 2009,“ uvedla M. Laurinová. Galerie Lurago je v pro-
vozu od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin a v sobotu 
od 9 do 12 hodin.

Další výstavní prostor je takzvaná galerie na schodech, 
která je umístěna na schodišti SKKS. Ta nabízí možnost 
vystavovat fotografie, kresby, grafiky a podobné práce 
v patnácti pevně uzamčených klipech o rozměrech 
50 x 70 centimetrů. Vzhledem k náročnosti instalování jsou 
zde výstavy ponechány minimálně na čtvrt roku. Tato gale-
rie je přístupná veřejnosti ve všední dny od 8 do 18 hodin.

Posledním interiérem v areálu Střediska knihovnic-
kých a kulturních služeb je výstavní síň knihovny, 
prostor před naučným oddělením v 1. patře. Zde se 
na dvanácti panelech prezentují převážně práce dětí 
z chomutovských škol a školek, občas vystřídané výsta-
vami fotografií místních fotografů. Výstavy se obměňují 
jednou za měsíc a prostor je přístupný během provozní 
doby knihovny, ve všední dny kromě úterý od 9 do 18 ho-
din a v sobotu od 9 do 12 hodin.                            (ml/lm)

Jedním z projektů, který se od 
těch ostatních v rámci VIP poněkud 
liší, je rozšíření vysoké školy. Deta-
šované pracoviště ČVUT, které sídlí 
v objektu čp. 38 v Klostermannově 
ulici, bude modernizováno. Protože 
ale s dotacemi z Velkého integro-
vaného projektu lze počítat v hori-
zontu několika příštích let a rozvoj 
vysoké školy patří mezi priority 
města, jeho vedení se rozhodlo hle-
dat zdroje i jinde.

„Uvědomujeme si důležitost vyso-
ké školy pro region a jeho rozvoj,“ 
uvedla primátorka Chomutova Iva-
na Řápková. „Zahájili jsme jednání 
s různými institucemi a subjekty, 
podařilo se nám získat pětimiliono-

vou dotace z Krajského úřadu Ústec-
kého kraje, stejnou částkou přispěl 
i sponzor – společnost ČEZ, takže 
do rekonstrukcí se můžeme pustit 
ještě letos.“

V rámci modernizace objektu 
a rozšíření detašovaného pracoviště 
ČVUT se počítá s novou fasádou, 
opravou střechy, výměnou oken 
a dveří. „Garáže a sklady ve dvoru 
objektu by se mohly, pokud partne-
ři projeví zájem, rekonstruovat na 
ubytování pro pedagogy,“ naznačil 
další změny Petr Chytra, vedoucí 
odboru investic a úřadu územního 
plánování. Celkové náklady na roz-
šíření chomutovského pracoviště 
ČVUT činí 13 milionů korun.      (lm)

Lidem, kteří se ocitli v obtížné ži-
votní situaci a jeví snahu ji vyřešit, 
je třeba poskytnout šanci a podat 
pomocnou ruku. Tato filozofie vedla 
město Chomutov ke zřízení sociál-
ních bytů. Do čtyř takových bytů 
v Jiráskově ulici, nově zrekonstruova-
ných, se v květnu nastěhovala první 
nájemnice. V současné době jsou 
všechny byty obsazené. Sociální byty 
lze považovat za určitý mezistupeň 
sociální integrace. Proto do nich byli 
vybráni lidé, u nichž je reálný před-
poklad, že toto bydlení bude pro ně 
odrazovým můstkem, aby se opět 
mohli začlenit do společnosti, našli si 
zaměstnání a bydlení. I přesto jejich 
přítomnost vzbuzuje nespokojenost 
obyvatel z okolí.

Sociální byty jsou pod soustavnou kontrolou
„Byty provozujeme několik měsíců 

a dosavadní zkušenosti odpovídají 
našemu očekávání, že zde vznikne 
určité zátěžové prostředí, které bude 
vyžadovat velkou míru pochopení 
především ze strany starousedlíků. 
Ti nejsou zvyklí na život v soused-
ství s občany ze znevýhodněného 
sociálního prostředí a bouří se proti 
tomu,“ vyjádřila se k tomuto tématu 
Alena Tölgová, ředitelka městského 
ústavu sociálních služeb, který byty 
provozuje. „My děláme maximum 
pro to, abychom zmírnili třecí plochy 
a dali šanci oběma skupinám – jedné 
na toleranci a druhé na integraci.“

Tölgová připomíná, že i obyvatelé 
sociálních bytů musejí dodržovat do-
movní řád, který je ještě přísnější než 
v „normálních“ domech. Například 
jim ukládá povinnost udržovat po-
řádek a čistotu nejen ve společných 
prostorách, ale i v okolí domu. V době 
od 22 do 6 hodin musejí dodržovat 
noční klid. Návštěvy příbuzných 
a známých mají povolené, ale v době 
nočního klidu bez souhlasu sociální 
pracovnice nesmí v bytech pobývat 
nikdo cizí. 

I přesto, že Jiráskova ulice je od 
ředitelství MÚSS na Písečné relativně 
daleko, A. Tölgová ujišťuje, že pře-
hled o dění mají. Sociální pracovnice 
provádějí velmi časté namátkové kon-
troly, a to i v noci. „Umožňuje nám to 
právě domovní řád, v němž je stano-
veno, že nájemce je povinen umožnit 
přístup do bytu v kteroukoliv denní 
i noční dobu. Kromě toho naše sociál-
ní pracovnice i ve svém volném čase, 
když jsou v blízkosti Jiráskovy ulice, 
projdou okolo domu a zjišťují, jestli 
tam není příliš hlučno,“ říká ředitel-
ka MÚSS. „Při kontrolách sledujeme 
především, zda se v bytech v době 
nočního klidu nevyskytují cizí osoby 
a zda je noční klid dodržován. Ve dne 
pak zjišťujeme, zda obyvatelé příliš 
nehlučí, a také kontrolujeme, jaký 
mají pořádek v bytě, jak zacházejí se 
zařízením, které jim bylo svěřeno po 
dobu pobytu, což je nejdéle rok.“ 

                         (Pokračování na str. 4)

Zmizelý Chomutov na fotografiích

Snímek z minulého čísla, datovaný kolem roku 1910, zobrazuje dům u mos-
tu v Chelčického ulici. Na jeho místě je nyní malý parčík. Socha sv. Jana 
Nepomuckého, která stála na mostě, byla přesunuta do prostranství, které 
se uvolnilo demolicí domu po roce 1946. Knihu Zmizelý Chomutov získává 
Vladimír Mikšovic.                                                                                                        (r) 

Ladislav Drlý 
(KSČM) pracuje 
ve firmě, která 
se zabývá údrž-
bou ochranných 
pásem vysoké-
ho napětí. Jeho 
profesní začát-
ky byly přitom 
úplně jiné. „Vy-
studoval jsem 

vysokou školu strojní elektro v Plzni, 
obor technolog–obráběč,“ říká Drlý, 
který měl o své budoucnosti jasno už 
ve studentských letech. „V létě jsem 
brigádničil v Poldovce, tam mi nabídli 
stipendium a po dostudování jsem 
zamířil tam.“ V dnešních Železárnách 
Chomutov byl zaměstnán téměř tři 
desetiletí, od roku 1978 do roku 2005. 
Z toho ovšem čtyři roky byl profesio-
nální politik. A že dnes dělá úplně něco 
jiného než čím se živil většinu času? 
„To je život,“ pokrčí rameny a dál to 
nerozvádí. 

Život ovšem není jen práce, ale 
i volný čas. L. Drlý svého času, právě 
jako politik z povolání, prohlašoval, 
že nemá čas na koníčky. Senát opus-
til před téměř sedmi lety, změnilo se 
něco? „Jestli se dá říct, že koníčkem 
je práce na úpravě domku, pak je to 
ono,“ říká L. Drlý a dodává, že spous-
tu věcí zvládne sám, od malování až 
po sváření. „Nedávno jsem zrovna 
měnil elektriku.“

Co se týče politického angažmá, 
do předlistopadové KSČ vstoupil 
v roce 1984, asi o dva roky později 
se stal řadovým členem Lidových 
milicí. Dodnes zastává názor, že 

tato organizace měla svého času 
opodstatnění a v určitých situa-
cích mohla být užitečná. „Každé 
vládě se hodí organizace, která je jí 
v případě neočekávaných událostí 
plně a bezodkladně k dispozici 
a jejíž členové jsou pro takovou 
pomoc, například železniční ne-
štěstí nebo živelnou pohromu, vy-
cvičeni,“ míní Ladislav Drlý. Funk-
cionářem KSČM se stal až tři roky 
po devětaosmdesátém, kdy byl 
zvolen předsedou závodní organi-
zace v železárnách. V roce 1994 
se stal poprvé členem chomutov-
ského zastupitelstva (po čtyřech 
letech podruhé) a v roce 1996 byl 
zvolen do vznikající horní komory 
Parlamentu ČR, Senátu. Svůj post 
v dalších senátních volbách v roce 
2000 neobhájil a následně nebyl 
ani nominován na volitelném místě 
do komunálních voleb v roce 2002. 
Mandát zastupitele města Cho-
mutov vykonává potřetí od roku 
2006. Práce komunálního politika 
leckomu může připadat nezáživná, 
ale Drlý prohlašuje, že ho baví. „Ba-
vilo by mě to ale víc, kdybych ne-
musel každou myšlenku tak těžko 
prosazovat,“ podotýká s narážkou 
na svá předchozí volební obdo-
bí, kdy KSČM měla své zástupce 
v radě města. 

Jeho krédo zní, jak sám přizná-
vá, možná trochu nadneseně, ale 
přesto si za ním stojí. „Pokud jsem 
do komunální politiky zvolen lidmi, 
zastupuji je, musím na ně při této 
práci myslet, musím jim naslouchat 
a pracovat pro ně.“                        (lm) 

ř. Druhové tříděníDruhové třídění
Schválený Schválený 

rozpočet 2007rozpočet 2007
Upravený Upravený 

rozpočet 2007rozpočet 2007
Hospodaření Hospodaření 
k 30. 6. 2007k 30. 6. 2007

% pln. % pln. 
rozp.rozp.

1 Celkové příjmyCelkové příjmy 853 807,00853 807,00 918 532,00918 532,00 499 868,70499 868,70 54,454,4

2 třída 1 – daňové příjmy 513 572,00 535 241,00 295 198,00 55,2

3 třída 2 – nedaňové příjmy 57 666,00 62 760,00 25 239,50 40,2

4 třída 3 – kapitálové příjmy 30 000,00 30 200,00 19 127,60 63,3

5 třída 4 – přijaté dotace 252 569,00 290 331,00 160 303,60 55,2

6 Celkové výdajeCelkové výdaje 852 647,00852 647,00 1 019 530,001 019 530,00 426 232,40426 232,40 41,841,8

7 třída 5 – běžné výdaje 782 665,00 820 655,00 389 351,40 47,4

8 třída 6 – kapitálové výdaje 69 982,00 198 875,00 36 881,00 18,5

9 Výsledek hospodařeníVýsledek hospodaření 73 636,3073 636,30
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Mezi mnohými českými spolky, 
které v poválečných letech v čes-
kém pohraničí překotně vznikaly, 
byl i smíšený pěvecký sbor Hlahol. 
A zatímco jeho souputníci postu-
pem času odpadali, chomutovský 
sbor na kulturní scéně působí dál. 
Letos je to už šedesát let...

Sbor byl založen v roce 1947 pod 
názvem Vlastislav s jasným cílem 
„šířit kulturu a český zpěv po celém 
zdejším kraji, odkud byl před staletí-
mi násilně vytlačen“. Po pěti letech byl 
přejmenován na Hlahol a vlastenecké 
nadšení postupně nuceně vystřídala 
éra častušek a budovatelských písní. 
Klasiku v repertoáru představovaly 
skladby Smetany, Dvořáka, Fibicha, 
Janáčka, které vždy doplňovali soudo-
bí autoři. Časem přibyly písně české-
ho baroka a také renesanční skladby 
z 15. až 17. století v italštině, latině 
a němčině. 

Hlahol byl vždy otevřen široké-
mu spektru zájemců. „S námi může 
zpívat každý, kdo má hudební sluch 
a snahu učit se novým věcem,“ říká 
sbormistr Miroslav Šulc. Ve svých 
počátcích měl spolek i pět desítek 
členů, teď jich je okolo pětadvaceti. 
„To je v posledních dvaceti letech 
běžný stav. Spíš nás trápí trvalý 
nedostatek mužských hlasů,“ po-
steskl si sbormistr. Soubor ani nemá 
stanovenu horní věkovou hranici, 
takže leckteří pěvci už dosáhli 
seniorského věku (průměr se blíží 
padesáti letům) a služebně nejstarší 
s Hlaholem zpívá přes čtyřicet let! 
Ostatně i sám sbormistr Šulc v něm 
působí jen o dekádu kratší dobu. 
„Sborový zpěv jest láska na celý 
život,“ s úsměvem komentuje ne-

Výročí Hlahol oslaví ve Špejcharu retrospektivou úspěšných skladeb z minulosti

Chomutovský sbor hlaholí už šedesát let

Současná sestava smíšeného pěveckého sboru Hlahol (bez několika členů) 
v atriu Střediska knihovnických a kulturních služeb.                            (foto: sk)

obvyklou stálost členů souboru Mi-
roslav Šulc. S Hlaholem začal spolu-
pracovat v roce 1977 a už o dva roky 
později se stal sbormistrem. Teď se 
ve sboru věnuje především sakrální 
muzice, jeho kolegyně sbormistryně 
Magda Martincová zase českým kla-
sikům. Sbor často doprovází Komor-
ní orchestr města Chomutova pod 
vedením Marie Fartákové.

Se sborovým zpěvem v podání 
Hlaholu se obyvatelé Chomutova 
a okolí mohou setkávat celkem 
běžně, sbor na veřejných akcích 

zpívá několikrát v roce. Například 
každoroční adventní koncerty 
v kostele sv. Ignáce si bez něho 
nelze ani představit. A k šedesáti 
letům existence připravuje speciál-
ní výroční koncert. Stálí příznivci 
i ti, co Hlahol ještě zpívat neslyšeli, 
se na něj mohou vypravit do galerie 
Špejchar, kde vystoupení proběhne 
v pátek 21. září od 18 hodin. K pro-
gramu Miroslav Šulc uvedl: „Pro nás 
to bude vrchol letošní sezony, bude 
to taková retrospektiva úspěšných 
skladeb z minulosti.“                      (sk)

V průběhu podzimních a zimních 
měsíců roku 2007 si mohou přijít na 
své příznivci nejrůznějších hudeb-
ních žánrů. Správa kulturních za-
řízení připravila řadu koncertů, jež 
by měly oslovit především ty, kteří 
vyhledávají posluchačsky náročněj-
ší a menšinové hudební formy.

Ještě na sklonku září, příští pátek, 
se v Kulisárně představí legenda 
českého undergroundu, skupina Psí 
vojáci, jejíž ústřední postavou je 
zpěvák, pianista, skladatel a textař 
Filip Topol. 

12. října se rovněž v Kulisárně 
představí Radka Fišarová dopro-
vázená akordeonistou Adamem 
Hanzlem, aby vzdala hold legendě 
francouzského šansonu Edith Piaf.

Nevšední hudební zážitek slibuje 
o týden později, 19. října, Slet bu-
beníků 2007. Na jevišti městského 
divadla se představí pestrá směsice 

Hudební nabídka SKZ: pro každého něco
bubeníků a jejich přátel z Čech, ale 
i z Afriky, Ameriky, Asie i Austrálie.

Brutus – velký sál městského diva-
dla – 9. 11. – víc netřeba dodávat.

Na stejném místě 20. listopadu 
proběhne koncert v rámci turné, 
jehož název napoví většinu toho, 
nač se mohou těšit příznivci Richar-
da Krajča – Kryštof Akustik Best Of 
Tour.

Tři koncerty, tři naprosto odlišné 
hudební styly, z nichž každý má 
své věrné fanoušky – to je hudební 
nabídka v prosinci. Nejprve to bude 
nářez nejen pro pamětníky, koncert 
punkových veteránů, skupiny Visací 
zámek 5. 12. v Kulisárně, o týden 
později naopak jemné hudební po-
hlazení Ondřeje Havelky a jeho Me-
lody Makers a konec roku bude už 
tradičně patřit Vánočnímu koncertu 
Fešáků, a to 18. prosince v Kultur-
ním domě na Zahradní.               (lm)

Galerie Špejchar je do 29. září 
hostitelem výstavy s názvem Por-
celán i porcelán. Její návštěvníci 
však neuvidí šálky a talířky, ale 
volnou tvorbu dvou akademických 
sochařů. Stěny a k nim přistavené 
panely zdobí porcelánové reliéfy 
Pavla Knapka, vnitřní prostor zapl-
nily stojany s plastikami Stanislavy 
Kavanové. Její manžel, grafik Jan 
Kavan ve Špejcharu vystavoval 
před dvěma lety a to nepřímo vedlo 
k současné výstavě. „Jela jsem tehdy 
do Prahy pro jeho věci a uviděla tak 
i díla jeho manželky. Nabídla jsem 
jí výstavu u nás v Chomutově. Ona 
sama pak oslovila Pavla Knapka, 
s níž se už delší dobu zná,“ uvedla 
Marie Hipská, programová vedoucí 
Správy kulturních zařízení.

Porcelán je výhradním materiá-
lem, ze kterého šestapadesátiletý 
Pavel Knapek tvoří. „Pocházím 
z Karlovarska, z porcelánového 
kraje. Kam šlápnu, tam je kaolín,“ 
objasnil svou volbu. „Mám porcelán 
rád, krásně na něm vyniká světlo 
a stín,“ dodal. Právě kontrast světla 
a stínu, zrcadlová zobrazení, osy 
a perspektiva, to jsou charakteris-
tické poznávací znaky Knapkovy 
tvorby. Světlo ve Špejcharu, které 
unikátně přichází ze všech stran, 
dodává v každou denní dobu jeho 
reliéfům jiný rozměr. Dílo Pavla 
Knapka je známé i za hranicemi, 
v roce 2004 získal v konkurenci 
sedmi set autorů nejvyšší cenu na 
soutěži v Aténách. V současnosti 

Krásný porcelán, to nejsou jen šálky a talířky

přednáší na Vysoké škole umělec-
koprůmyslové v Praze.

Naopak pro Stanislavu Kavanovou 
je porcelán jen jedním z používaných 
materiálů. Jak se mohou návštěvníci 
Špejcharu přesvědčit, ráda tvoří 
i ze šamotové hlíny. „Je milosrdnější, 
lépe schová tvarové nedokonalosti,“ 
vysvětlila. „Dobře mi začala sloužit 
už za studií, kdy bronz byl pro mě 
finančně nedostupný a kámen jsem 

zase neměla odvahu zpracovávat fy-
zicky.“ Kavanové rozměrnější plasti-
ky mají většinou figurální motivy 
a působí jako protiváha ke křehkým, 
často jen několik milimetrů silným 
Knapkovým výtvorům. Díla obou se 
ve Špejcharu dokonale doplňují, na 
čemž má velkou zásluhu proslulý 
cit pro prostor doktorky Mileny 
Klasové, která výstavu pomáhala 
instalovat.                                           (sk)

Pavel Knapek a Stanislava Kavanová při instalaci jednoho z exponátů. (foto: sk)

Jan Kopka je extrémní biker. Mezi 
jeho vrcholnými výkony vyčnívá 
letošní vítězství v Iditarod Trail 
Invitational, který je považován 
za nejtěžší zimní závod na světě. 
O tom, jak prožil 23 dní v sedla kola 
v závodě napříč mrazivou Aljaškou, 
přijede tento pátek popovídat do 
Chomutova. 

Iditarod Trail Invitational na-
vazuje na tradici závodů psích 
spřežení. V současnosti si ale 
soutěžící musejí poradit vlastními 
silami a je jedno, zda na kole, na 
lyžích či pěšky. Jejich vytrvalost 
a fyzická kondice se musejí snoubit 
s uměním přežít ponechaný napo-
spas vlivům přírody za extrémně 

Na kole napříč mrazivou Aljaškou
nízkých teplot, při nebezpečných 
ledových vichřicích a v jen velmi 
řídce osídlené krajině. Delší va-
rianta závodu z Anchorange do 
Nome měří 1 800 km, a právě na tu 
se jako první Čech v historii vydal 
Jan Kopka a nakonec ji absolvoval 
i ve vítězném čase. Sám Kopka na 
svých internetových stránkách 
přiznává, že účast v závodě ho 
naučila především pokoře vůči 
přírodě: „Během závodu zjistíte, 
že to vlastně vůbec není o závo-
dění, o rekordu ani o soupeřích 
a o tom, jak je porazit. Je to o vás 
a o Aljašce.“ Jedinečná beseda spo-
jená s diashow začíná v 19 hodin 
v Kulisárně u divadla.                (sk) 

Doktor Emil Puchmajer patřil 
k pedagogům, kteří po skončení 
2. světové války přišli do nově 
osidlovaného českého pohraničí 
budovat české školství. Byl jedním 
z těch, kteří obnovovali výuku na 
chomutovském gymnáziu, a poslé-
ze pracoval i na dalších školách 
ve městě, naposledy na Střední 
průmyslové škole. Do povědomí 
široké veřejnosti se ale zapsal 
především jako sběratel původní 
místní lidové slovesnosti – sbíral 
především krušnohorské pověsti, 

Seriál o držitelích Ceny Jiřího Popela z Lobkovic

Sběratel pověstí, bájí a legend
báje a legendy, které zpracoval do 
knižní podoby. Prostřednictvím 
jeho třídílné knihy vstoupily do 
života dospělých i dětských čtená-
řů příběhy o strašidlech, obrech, 
permonících či bezhlavých rytí-
řích, kteří se prohánějí v místních 
lesích i ulicích. Právě tím dosáhl 
PhDr. Emil Puchmajer svého cíle: 
prostřednictvím dávných příběhů 
původního německého obyvatel-
stva pomoci dnešním českým oby-
vatelům pohraničí hlouběji v tomto 
kraji zapustit kořeny.            (pama)

Druhá zářijová sobota na statku 
Stará Ves v zooparku přiblížila 
návštěvníkům život našich před-
ků na vsi u příležitosti dožínek, 
události, jež patřívala na venko-
vě k těm nejdůležitějším. Rámec 
dvakrát předvedené scénky tvořil 
návrat venkovské chasy z pole 
s poslední fůrou sklizně. Čeledíny 
přivítal statkář a pak všechny po-
zval na dožínkovou hostinu. Scén-
ka obsahovala i konflikt pacholka 
s pánem, který vyvrcholil požárem 
a zásahem hasičů s historickou 
ruční stříkačkou. Návštěvníci si 
mohli prohlédnout hospodářskou 
část statku se zvířátky, došlo i na 
krouhání zelí (na snímku) a jeho 
šlapání v sudu. Nechyběly posví-
censké koláče, preclíky, domácí 
guláš ohřívaný na kamnech, pivo 
ani moravská slivovička. Inu – jak 
to shrnul statkář v podání Jaro-
slava Stejného: „Tak takhle jsme si 
tenkrát žili…“            (text a foto: lm)

DIVADLODIVADLO
• 27. 9. BEZ PŘEDSUDKŮ.27. 9. BEZ PŘEDSUDKŮ. Komedie v rámci abonentního předplatného. Městské di-

vadlo od 19.00 hodin.
• 30. 9. O ZLATÉ RYBCE.30. 9. O ZLATÉ RYBCE. Nedělní pohádka pro děti i jejich rodiče. Kulturní dům na 

Zahradní od 15.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY
• 20. 9. SPIRITUÁL KVINTET. 20. 9. SPIRITUÁL KVINTET. Městské divadlo od 19.00 hodin.
• 20. a 27. 9. BIG BAND ZDENKA TÖLGA.20. a 27. 9. BIG BAND ZDENKA TÖLGA. Atrium SKKS od 17.00 hodin.
• 21. 9. ŠEDESÁT LET HLAHOLU.21. 9. ŠEDESÁT LET HLAHOLU. Slavnostní koncert k výročí založení pěveckého 

sboru. Galerie Špejchar od 18.00 hodin.
• 28. 9. PSÍ VOJÁCI.28. 9. PSÍ VOJÁCI. Kulisárna u divadla od 19.00 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY
• STOLETÍ SLOVÁKŮ V ČESKÝCH ZEMÍCH.STOLETÍ SLOVÁKŮ V ČESKÝCH ZEMÍCH. Výstava v kostele sv. Kateřiny potrvá do 

30. 9.
• PORTRÉTNÍ MINIATURY CHOMUTOVSKÉ SBÍRKY.PORTRÉTNÍ MINIATURY CHOMUTOVSKÉ SBÍRKY. Muzeum na historické radnici, 

výstava byla prodloužena.
• MUZEOLOG A ARCHIVÁŘ DR. RUDOLF WENISCH – MUŽ, KTERÝ SE CHTĚL VRÁTIT MUZEOLOG A ARCHIVÁŘ DR. RUDOLF WENISCH – MUŽ, KTERÝ SE CHTĚL VRÁTIT 

KE SVÉ PRÁCI.KE SVÉ PRÁCI. Muzeum na historické radnici, výstava potrvá do 10. 11.
• OBRÁZKY ZE ŽIVOTA. OBRÁZKY ZE ŽIVOTA. Výstava obrazů Adolfa Sachse z obyčejů bývalých němec-

kých obyvatel v Krušných horách. Muzeum v bývalém jezuitském gymnáziu na 
Palackého ul., výstava potrvá do 28. 10.

• PORTRÉTY - PRÁCE ÚČASTNÍKŮ MALÍŘSKÉHO KURZU SKKS.PORTRÉTY - PRÁCE ÚČASTNÍKŮ MALÍŘSKÉHO KURZU SKKS. Galerie na schodech 
v SKKS. Výstava potrvá do 30. 9.

• SYMPOZIUM BOLEBOŘ 2007. SYMPOZIUM BOLEBOŘ 2007. Výstava výtvorů z mezinárodního setkání sochařů. 
Atrium SKKS do 31. 10. 

• STANISLAVA KAVANOVÁ A PAVEL KNAPEK – PORCELÁN I PORCELÁN.STANISLAVA KAVANOVÁ A PAVEL KNAPEK – PORCELÁN I PORCELÁN. Galerie Špej-
char, výstava potrvá do 29. 9.

• MLADÉ SKLO – SKLÁŘSKÁ ŠKOLA NOVÝ BOR.MLADÉ SKLO – SKLÁŘSKÁ ŠKOLA NOVÝ BOR. Galerie Lurago, vernisáž 27. 9. 
v 17.00 hod., výstava potrvá do 20. 10.

• VLASTA K. ZBUZEK – STROMY JAKO SOCHY.VLASTA K. ZBUZEK – STROMY JAKO SOCHY. Výstavní síň knihovny SKKS, výstava 
potrvá do 20. 10.

• EVA HAŠKOVÁ – GRAFIKA. EVA HAŠKOVÁ – GRAFIKA. Galerie Špejchar, vernisáž 2. 10. v 17.00 hod., výstava 
potrvá do 27. 10.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V JIRÁSKOVĚ ULICIDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V JIRÁSKOVĚ ULICI
• 24. 9. PEDIGOVÁ DÍLNA. 24. 9. PEDIGOVÁ DÍLNA. Pro všechny zájemce o práci s přírodním materiálem 

– pedigem. DDM od 16.15 hodin. Kompletní program na www.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).

                  19. 9.   PROKLETÍ DOMU SLUNEČNIC 
              20. 9.   ZVEDÁ SE VÍTR
 21.   –  23. 9.   MR. BROOKS
 24.   –   25. 9.   HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD
 26.   –   27. 9.   PRÁZDNINY PANA BEANA

 20.   –   21. 9.   OKAMŽIK ZLOMU
              22. 9.   NIKOMU TO NEŘÍKEJ

Kino Praha (začátky představení v 17.00 hodin, není–li uvedeno jinak).Kino Praha (začátky představení v 17.00 hodin, není–li uvedeno jinak).

              28. 9.   FAUNŮV LABYRINT
 29.   –  30. 9.   TRANSFORMERS
    1.     -  2. 10.   ZODIAC
               3. 10.   SIMPSONOVI VE FILMU

  27.   –  28. 9.   TRANSFORMERS
              29. 9.   FAUNŮV LABYRINT
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(Dokončení ze str. 2)
Reakce okolí je, jak už bylo uvedeno, 

zatím dosti negativní a proti některým 
projevům chování obyvatel má okolí 
stále připomínky. Jednou z častých 
připomínek je, že se ve dne v sociál-
ních bytech objevuje velké množství 
cizích lidí. „Nájemníci bytů vedou nor-
mální život jako každý jiný. Pocházejí 
z rozvětvených rodin, mají dospělé 
děti, vnuky, bratry a sestry, kteří je 

Sociální byty jsou pod soustavnou kontrolou

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: 26. 9. v 10.00 hod.

Střední škola energetická a sta-
vební, Chomutov, Na Průhoně 4800, 
příspěvková organizace, po právu 
může nést další přívlastek – projek-
tová škola. Projekty všeho druhu, 
zaměření a napojení na grantová 
schémata jsou běžnou součástí 
filosofie školy. Jednou ze zajíma-
vých aktivit, která je spolufinanco-
vána Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České republi-
ky je projekt „MULTICHANCE – sys-
tém pro podporu dalšího vzdělávání 
na integrovaných středních školách“. 
Hlavním cílem projektu, který byl 
zahájen v listopadu 2006, je zvý-
šit kvalitu odborného technického 
vzdělávání na partnerských integro-
vaných středních školách, podpořit 
jejich transformaci na přirozená 
vzdělanostní centra a pilotně ověřit 
systém „Multichance“ podporující 
rozvoj dalšího vzdělávání a vazbu 
na trh práce regionech Chomutovska 

Projektové aktivity se nezastavily, jen zvolnily a od září vše začíná opět naplno

Pro Evropský sociální fond neplatí prázdniny
a Sokolovska. Partnery projektu jsou 
Integrovaná střední škola energetic-
ká Chomutov (dnes Střední škola 
energetická a stavební), Integrovaná 
střední škola technicko ekonomická 
Sokolov a vzdělávací organizace 
Asista, s.r.o. Cílovou skupinu tvoří 
manažeři škol, učitelé, žáci a stu-
denti a zájemci o další vzdělávání 
z řad veřejnosti, včetně nezaměst-
naných uchazečů o práci. Celková 
délka projektu je 19 měsíců a bude 
ukončen 31. 5. 2008. 

Projekt má v současné době za 
sebou řadu workshopů a kontakt-
ních aktivit, pedagogičtí pracovníci 
škol již prošli a ještě projdou řadou 
specializovaných školení v oblasti 
tvorby a užití multimediálních pre-
zentací a v oblasti specializovaných 
dovedností, jako například kurzy 
AutoCAD3D, soustružení a obrábění 
atd. a zejména přípravu a kompleta-
ci výukových materiálů pro zajiš-

tění vzdělávacích kurzů pro žáky 
a zájemce z řad veřejnosti.

Mezi účastníky projektu patří též 
žáci obou partnerských škol, pro 
něž byly a jsou připraveny kurzy 
zaměřené na ICT, nové technologie 
v obrábění a soustružení, inovace 
v oblasti environmentu, ale též mo-
duly zaměřené na usnadnění vstu-
pu na trh práce. V průběhu těchto 
kurzů jsou ověřovány v projektu 
vyvíjené multimediální produkty. 
Celkem se kurzů zúčastní cca 300 
žáků. Obdobný je též počet zájem-
ců o další vzdělávání, pro které je 
kromě odborných kurzů (AutoCad, 
soustružení, obrábění) připraven 
též workshop zaměřený na obno-
vitelné a druhotné zdroje energií, 
dny otevřených dveří a interaktivní 
semináře.

Další informace o projektu je 
možné získat na webových strán-
kách školy www.ssescv.cz.           (pi)

Veřejné, správní a politické udá-Veřejné, správní a politické udá-
losti.losti.

2. září, 17. září a 30. září zasedala 
rada místního národního výboru, 
kdy na pořadu mimo běžné osobní 
věci projednány stížnosti na ne-
pořádek v bytech občanů cikánské 
a slovenské národnosti a rozhodnu-
to, že takové rodiny budou přestěho-
vány do vyhovujících jim bytů. Řeší 
se problém pokusné školy na Černo-
vické ulici, kde je velký odpor rodičů. 
Schváleny obvody nových uličních 
výborů. Schválena soutěž mezi měs-
ty Litoměřice a Chomutov, provádí se 
revize provozoven Veřejných služeb.

Průmysl, stavebnictví, obchod.Průmysl, stavebnictví, obchod.
1. září. Podle soupisu šest domov-

ních správ města Chomutova obhos-
podařuje 853 domů, v nichž je cel-
kem 3 357 bytů v celkové hodnotě 
52 923 000 Kč a pozemky v hodnotě 
3 663 000 Kč.

17. září. Rada městského národní-
ho výboru vzala na vědomí demolici 
bývalé hřebíkárny a továrny na drá-
těné zboží Heeg v Bezručově ulici, 
stržení komína a přidělení objektu 
státním lesům.

Listování kronikou města – září 1957
30. září. Výstavba bytů v městě jde 

pomalu. V současné době je 1 812 
žádostí o byt, nových postaveno 
a dáno do užívání padesát dva. Větši-
na žádostí o byt je od osob, které sice 
bydlí, ale byt tak zdemolovaly, že se 
v něm nedá bydlet, tak žádají nový. Tu 
je pak potíž s majiteli rodinných dom-
ků, kteří takové nájemníky nechtějí 
a zajišťují si byty pro své děti, jako 
pan Čuba, který má v domě byt 
o pokoji a kuchyni a pokoji a chce jej 
pro svou dceru, které je osmnáct let. 
Na druhé straně jsou tu lidé, kteří pra-
cují na socialisaci života a pro ty byt 
není. Bude se muset přikročit k opra-
vám bytů, z domů nadělat demolice 
a předělávat bývalé živnostenské 
a obchodní místnosti na byty.

Zemědělství. Zemědělství. 
30. září. Okres ve výkupu pro stát-

ní dodávky vázne a je poslední v kra-
ji. Hlavně se jedná o sladovnický ječ-
men, chmel a cukr, za což dostaneme 
ze západních zemí věci na vánoční 
trh. Naši zemědělci kvalitní ječmen 
skrmují. Od soukromých zemědělců 
při jejich likvidaci bude získáno tři-
cet metráků, družstvo dá navíc jeden 

metrák. Od soukromníků si družstvo 
vezme sto hektarů půdy, něco státní 
statek, dobytek se svede do družstva. 
Státní traktorová stanice bude muset 
lépe pracovat, na část polí se naseje 
travina. Po skončení socialisace při-
jde na každého družstevníka průměr 
sedm hektarů půdy, což je poměrně 
málo, a budou muset pilně pracovat, 
aby mohli slušně žít. Zatím se jim do 
práce moc nechce.

Školství, kultura, zdravotnictví.Školství, kultura, zdravotnictví.
1. září. Městským národním výbo-

rem převzaty závodní jesle v Kukaňo-
vě ulici. Městským národním výborem 
převzaty kina Praha, Svět a Oko. Celko-
vá hodnota kin je 2 169 828 Kč.

3. září. Do Chomutov přijel ju-
goslávský cirkus Beograd a večer 
zahájil slavnostní představení.

17. září. Probrána otázka školství 
ve městě v obsažném referátě sou-
druha Jedličky, ředitele pokusné školy 
v Černovické ulici, o úkolu školy v ny-
nějším socialistickém a nedalekém 
komunistickém životě národa.          (r) 

ByBytyty
• Vyměním 1+1 v osobním vlastnic-Vyměním 1+1 v osobním vlastnic-

tvítví v 1. patře (nová plastová okna, za-
teplený objekt) v nejžádanější lokalitě 
v blízkosti Luny (ne věžák) za 2+1+L 
na Dehtochemě s nabídkou finanční 
kompenzace za rozdíl ve velikosti. 
Tel. 604 441 939.

• Koupím byt 1+1 v ChomutověKoupím byt 1+1 v Chomutově 
v OV. Cena 150 000 Kč. Tel. 723 798 
475.

• Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Cho-Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Cho-
mutově a garáž.mutově a garáž. Tel. 608 115 599.

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

• Koupím byt 1+1 v Chomutově Koupím byt 1+1 v Chomutově 
v osobním vlastnictvív osobním vlastnictví nebo družstev-
ní. Platím hotově. Ne od RK. Tel. 605 
003 268.

• Podnikatel hledá v Chomutově Podnikatel hledá v Chomutově 
3+1, 2+1.3+1, 2+1. Rychlé jednání, RK nechci, 
děkuji. Tel. 606 368 622.

• Pronajmu byt 2+1Pronajmu byt 2+1 v centru 
Chomutově Tel. 731 993 077, po 
17. hodině.

KoupěKoupě
• Koupím housle, violu.Koupím housle, violu. I staré 

a poškozené. Tel. 604 737 990.
• Koupím garážKoupím garáž v centru CV nebo 

na Domovině. Tel. 602 180 723.

ProdejProdej

• Prodám satelit, Prodám satelit, kompletní, za 
3 000 Kč. Tel. 605 927 238.

• Prodám benzinové čerpadlo. Prodám benzinové čerpadlo. Tel. 
723 003 842.

• Prodám posilovací cvičební strojProdám posilovací cvičební stroj 
skládací za 800 Kč, ušetříte 1 000 Kč, 
málo používaný, v záruce. Prosím vo-
lat, SMS ne! Děkuji. Tel. 605 704 239.

• Prodám ledničku CalexProdám ledničku Calex s mra-
zákem 3 šuplíky. Levně. Tel. 603 774 
925.

• Prodám kompletní satelitProdám kompletní satelit – ana-
log - Astra. Vhodný na chatu, chalupu. 
Cena 1 000 Kč. Tel. 721 038 042.

• Prodám digitální satelitní kom-Prodám digitální satelitní kom-
plet,plet, zánovní, až 1 000 programů. 
Cena 2 000 Kč. Tel. 721 038 042.

• Prodám obývací stěnuProdám obývací stěnu leštěnou, 
dle dohody, dále 2x plné dveře 60 i se 

navštěvují, a tyto návštěvy ve dne jim 
nikdo nemůže zakázat,“ vysvětluje 
Alena Tölgová. „Jsem přesvědčená, že 
díky intenzivní sociální práci a častým 
kontrolám se brzy vše napraví a bude 
v optimální poloze. A pokud bude mít 
někdo konkrétní důvod k nespoko-
jenosti nebo jiný problém, může se 
obrátit přímo na naše ředitelství nebo 
na sociální pracovnici, na telefon číslo 
474 659 241.“                                           (lm)

Okresní hospodářská komora Okresní hospodářská komora 
v Chomutověv Chomutově pořádá 27. září od 
9 hodin v zasedací místnosti OHK 
v Cihlářské ulici seminář na téma 
Podpora podnikání. Přednášet bu-
dou Miloslav Hýský (CzechInvest), 
Tomáš Staněk (CzechTrade) a Miro-
slav Regner (Českomoravská záruční 
a rozvojová banka). Témata seminá-
ře: Aktuální a připravované výzvy, 
exportní příležitosti, financování 
podnikatelských záměrů. Termín 
pro zaslání přihlášek: 21. září. Kon-
takt: tel/fax: 474 628 288, 606 706 
462, e-mail: info@ohkcv.cz. Seminář 
je pro účastníky zdarma.                (r)

zárubněmi a mrazák čtyřšuplíkový za 
500 Kč. Tel. 474 620 995. 

RůznéRůzné
• Kdo pronajme dodávkuKdo pronajme dodávku jednou až 

dvakrát měsíčně (možno i s řidičem)? 
Tel. 605 927 238.

• Hledám muže na stěhováníHledám muže na stěhování ná-
bytku (občasná výpomoc) Tel. 607 
614 650.

• Hledám hodnou, zdravou, spoleh-Hledám hodnou, zdravou, spoleh-
livou paní na výpomoclivou paní na výpomoc v domácnosti. 
Tel. 474 686 861.

• Pronajmu chatu na Svahové.Pronajmu chatu na Svahové. Tý-
denní i víkendové pobyty, kapacita až 
10 osob. Tel. 737 063 832.
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     Železárny Chomutov, a.s  St edisko knihovnických 
     Personální odd lení   a kulturních služeb 
     Pí. Paterová    Palackého 4995/85 
     tel. 474 612 889          Chomutov 

       Pond lí 14:30 - 16:30 hod. 
       (druhé patro Modrý salonek) 

NABÍDKA PRO KLIENTY 
Poukázky do lékáren (antikoncepce) 
P ísp vek na masáže 
P ísp vky na o kování
O kování proti papilomaviru – d ložní ípek
Ozdravné pobyty po ádané MŠ, ZŠ, SŠ, SOU a OU 
Stomatologická prevence – pro d ti balí ek produkt  Walmark
Program pro gravidní ženy – DVD + p ísp vek na vit. p ípravek 
Slevy ve vybraných za ízeních 

NOVINKY OD ZÁ Í
Akce klient p ivede klienta – stávající pojišt nec získá za každého nového 

pojišt nce poukázku do lékárny v hodnot  300,- K  a zárove  tuto 
poukázku obdrží i nový pojišt nec.

P ísp vek pro d ti na kurzy plavání. 
P ísp vky na rehabilita ní cvi ení. 

Mimo ádné preventivní o kování proti klíš ové encefalitid .

OP T PLAVÁNÍ ZDARMA 
Každý tvrtek hodina plavání zdarma v dob  plavání pro ve ejnost

(vstup po p edložení pr kazky ZP M-A). 
www.zpma.cz                                         info@zpma.cz

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

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

m
oj
e

Půjčíme Vám až

150.000 Kč

Půjčí mi

Půjčí mi

Více informací na www.mojekopretina.cz

Už neřešte, kde vám půjčí.
S kopretinou máte 

peníze nadosah.

840 11 22 33

Potřebujete půjčit peníze? 

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

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

Žižkova 488 (naproti poliklinice)

VZDĚLÁVACÍ AGENTURA VZDĚLÁVACÍ AGENTURA 
G E NG E N
pořádá

měsíční večerní kurzyměsíční večerní kurzy
Podvojné účetnictví I.   2 200,– Kč
Podvojné účetnictví II. 2 200,– Kč
Daňová evidence            2 200,– Kč
Mzdové účetnictví         2 200,– Kč
Základy obsluhy PC      2 200,– Kč
Windows, Word, Excel   2 400,– Kč

Informace a přihlášky:Informace a přihlášky:
tel./fax:

474 663 283, 606 489 081
ZDARMAZDARMA:

studijní materiál
PRO NEZAMĚSTNANÉPRO NEZAMĚSTNANÉ
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BUĎTE VNOVÉOPTICKÉSÍTI

VE SPOJENÍ
» žádné zřizovací poplatky » žádné platby za kabeláž » bez omezení dat » záruka stabilní optické sítě

VOLEJTE ZDARMA
800 911 911

WWW.GRAPESC.CZ

VYUŽIJTE VÝHODNÝCH PRODEJNÍCH AKCÍ
NÁKUP ZA 500 A DEŠTNÍK 

ZDARMA
Při zřízení přípojky do bytu dosta-
ne KAŽDÝ NOVÝ KLIENT POUKÁZKU 
V HODNOTĚ 300 NEBO 500 KČ na 
nákup v hypermarketu Globus.
Při podpisu nové smlouvy 
navíc prvních 1000 ZÁKAZNÍKŮ 
ZÍSKÁ ZDARMA ORIGINÁLNÍ MÓDNÍ 
DEŠTNÍK.

PŘECHOD SE VYPLATÍ 
Pokud přejdete od konkurence 
k nám získáte možnost připojení 
2 měsíce zdarma po dobu výpo-
vědní lhůty u  původního posky-
tovatele a po jejím vypršení další 
dva měsíce zdarma. 2 + 2 MĚSÍCE 
ZDARMA

SOUSED ZA 300 NEBO 500 
Pokud přesvědčíte svého souseda 
či kamaráda, k připojení od nás, 
poskytneme mu stejně kvalitní 
připojení jako Vám, nabídneme 
mu stejně skvělé podmínky a vás 
navíc odměníme poukázkou na 
nákupy do Globusu V HODNOTĚ 
300 KČ NEBO 500 KČ.

VŠECHNY SLEVY A BONUSY LZE KOMBINOVAT.
Podmínky a doba trvání akce je uvedena na www.grapesc.cz.

V(Ý)HODNÝ 
INTERNET 
OD 300 KČ
ZA MĚSÍC

be connected

SROVNÁNÍ SLUŽEB A CEN
GRAPE SC Telefonica O2 Karneval/UPC

G.CITY+ G.PHONE 1)  internet ADSL +O2 standard 3) Vysokorychlostní internet +Telefon BASIC 1)

Rychlost 
stahování 
kbit/s

Rychlost 
odesílání 
kbit/s

Datový limit 
GB/měsíc 4)

měsíční 
cena včet-
ně DPH 2)

Rychlost 
stahování 
kbit/s

Rychlost 
odesílání 
kbit/s

Datový 
limit GB/
měsíc 4)

měsíční 
cena včet-
ně DPH

Rychlost 
stahování 
kbit/s

Rychlost 
odesílání 
kbit/s

Datový limit 
GB/měsíc 4)

měsíční cena 
včetně DPH

1500 1500 bez omezení 441 Kč – – – – 2048 256 20 695
3000 3000 bez omezení 549 Kč 2048 128 10 878 Kč 3072 256 bez omezení 775
6000 6000 bez omezení 620 Kč 4096 256 20 1 116 Kč 5120 512 bez omezení 999
10000 10000 bez omezení 941 Kč 8192 512 40 1 830 Kč 8192 1024 bez omezení 1444 

1) dodávka služby připojení do sítě Internet není podmíněna dodávkou 
pevné linky či hlasových služeb

2) v ceně je zahrnut volný kredit 84 Kč (umožní 144 minut volání  na pevnou 
linku mimo špičku)

3) pevná linka je podmínkou poskytnutí O2 ADSL internetu
4) je-li datový limit s omezením na určitý počet dat, jeho překročením 

poskytovatel uplatňuje pravidla FUP mající za následek uvedené 
dohodnuté rychlosti do konce kalendářního měsíce

Uvedené údaje jsou ze dne 8. 8. 2007 a jejich zdrojem byly www stránky 
uvedených operátorů. Jedná se o běžné pravidelné měsíční poplatky za uve-
dené služby, kde nejsou zahrnuty časově omezené prodejní akce. Srovnání 
služeb je založeno na porovnání telekomunikačních služeb připojení do sítě 
Internet společně s dodávkou hlasových služeb u každého poskytovatele. 
Cenová nabídka GRAPE SC, a.s. je standardní a časově neomezená. Služ-
by uvedených operátorů mohou obsahovat benefity ve srovnání neuvedené.
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Mistrovství světa v kanoistickém 
maratonu v maďarském Györu se 
ve dnech 5. – 9. září v dresu české 
reprezentace zúčastnily i závodnice 
SC 80 Chomutov Michaela Fridrycho-
vá a Marcela Krauzová. Obě domů 
přivezly medaile, čímž potvrdily, 
že chomutovská kanoistika pod ve-
dením šéftrenéra Petra Doležala 
patří do výkonnostní špičky nejen 
v Čechách, ale i ve světě.

Jako první vyzkoušeli maraton-
skou trať veteráni, do jejichž katego-
rie žen 30 až 34 let patří i Michaela 
Fridrychová. Chomutovská závodni-
ce zvládla 21 km dlouhou trať i přes 
náročné podmínky nejlépe ze všech 
a stala se mistryní světa! Závod byl 
o to těžší, že počasí závodníkům 
vůbec nepřálo - foukal silný studený 
vítr a pršelo. To mělo později za ná-
sledek značné zvýšení hladiny řeky, 

Chomutovská kanoistika zazářila na mistrovství světa v maratonu

což se neblaze promítla do dalších 
závodních dějů.

V sobotu 8. září vyrazila na trať 
závodu singlkajaků juniorka Marcela 
Krauzová a po nepodařeném startu 
dojela na 6. místě z 27 závodnic. Vý-
sledek se po nedávném evropském 
titulu může jevit jako zklamání, ale 

určitě by byl lepší, pokud by závod 
nebyl ochuzen o přeběhy, které se 
kvůli stoupající vodě ocitly pod 
vodou. Tato skutečnost připravila 
Marcelu o možnost zabojovat o lepší 
pozici, protože za standardní situace 
přeběhy zvládá výrazně lépe než 
ostatní závodnice. I přesto je šestá 

příčka úspěchem, který se v české 
kanoistice už několik let neobjevil. 
Hned následujícího rána vyjela Mar-
cela Krauzová na trať znovu, ale ten-
tokrát v deblu s Martinou Víchovou 
z Děčína. Hned po startu ujely dvě 
lodě, Maďarky a Slovenky. České dvo-
jici se start opět příliš nepovedl, tak-
že musela ztrátu dohánět. V průběhu 
se dotáhla na posádku Velké Británie 
a společně se propracovaly přes Slo-
venky přímo za maďarský deblkajak. 
Ve finiši byla česká loď úspěšnější 
než Britky, takže Krauzová s Vícho-
vou obsadily 2. místo, čímž obhájily 
titul juniorských vicemistryň světa! 
„Je to překvapení, protože jsme letos 
spolu vůbec netrénovaly. Já jsem 
se soustředila na singl, ale Martina 
chtěla, abych s ní jela i debla,“ řekla 
Marcela Krauzová. „Když to srovnám 
s loňským stříbrem, tak letos ho 
vnímám jako výhru, zatímco loni 
jako prohru, protože jsme tehdy sice 
měly formu, ale bohužel nám chybě-
ly zkušenosti.“ 

Příští rok se MS v kanoistickém ma-
ratonu koná v České republice, v Týně 
nad Vltavou. I tam, před domácími 
diváky, se Marcela Krauzová pokusí 
uspět. Úkol bude o to těžší, že už to 
bude v kategorii dospělých, kam 
z věkových důvodů přechází.       (sk)

Fanklub hokejistů KLH Chomutov 
má o člena víc, čestným členstvím 
přízeň mužstvu projevila primá-
torka Ivana Řápková (na snímku 
vlevo). „Hokej mě oslovil v minulé, 
téměř postupové sezoně. Hokejisté 
si získali mé sympatie, tak proč 
jim je nevyjádřit i touto formou?“ 
uvedla ke svému členství primá-
torka. Předseda fanklubu Michal 
Káva (vpravo) jí průkazku předal 
na setkání hokejistů se sponzory 
a fanoušky před novou sezonou, 
které proběhlo v Golf Clubu na 
Kamencovém jezeře. Představeni 
přítomným byli všichni hráči A muž-
stva včetně posil, nová sada dresů 
a také klubová dodávka s atraktiv-
ním hokejovým designem. Fanoušky 
příjemně naladilo vyjádření gene-
rálního manažera klubu Milana Vac-
keho, který pro začínající sezonu 
otevřeně vyhlásil útok na postup 
do extraligy. Přípravné zápasy i ví-
tězství 4:1 v Kadani naznačují, že je 
tento cíl reálný.         (text a foto: sk)

Krasobruslařský klub Chomutov provádí nábor chlapců i dívek Krasobruslařský klub Chomutov provádí nábor chlapců i dívek ve 
věku 4 až 6 let. Tréninky probíhají na zimním stadionu v Chomutově.  
Dále klub shání trenérku baletu,klub shání trenérku baletu, kterou by vytěžoval jednu hodinu týd-
ně. V případě zájmu mohou rodiče dětí a trenérka baletu kontaktovat kontaktovat 
funkcionáře klubu na telefonních číslech 607 928 221funkcionáře klubu na telefonních číslech 607 928 221 (předseda) nebo nebo 
728 775 467728 775 467 (jednatel), e-mail: kkchomutov@seznam.cz                       (r)

Osm allkampfistů Tiger Relax 
Clubu Chomutov bylo přizváno do 
české reprezentace jujutsu pro tur-
naj European Budo Games v chor-
vatském Splitu. Semináře a soutěže 
se vedle české výpravy zúčastnily 
reprezentace Bosny a Hercegoviny, 
Černé Hory, Srbska, Slovinska, Rus-
ka, Německa, Švédska, Itálie 
a samozřejmě domácího Chorvatska. 
Celkem se soutěže v disciplínách 
kata (demonstrace sebeobranných 
technik), kumite (volný boj za použi-
tí úderů, kopů, hodů, porazů, škrcení 
a páčení) a kenjutsu (japonský šerm) 
zúčastnilo více než 150 závodníků 
starších šestnácti let.

Soutěž byla zahájena prezenta-
cemi jednotlivých národních týmů. 
Přítomní měli možnost vidět ukázky 
tradičních i moderních stylů, jakými 
jsou judo, jujutsu, aikido, ninjutsu, 
karate, taekwondo, systema nebo 
capoeira. Chomutovská část české 
výpravy představila divákům bojové 
umění Allkampf-jitsu. Rozhodčí se na 
závěr jednomyslně shodli na tom, že 
pohár za nejlepší národní prezentaci 
pocestuje do České republiky.

Čeští allkampfisté se velmi dob-
ře prosadili jak při volném boji, 
tak především při demonstraci 
sebeobranných technik, kde žádný 
z konkurenčních párů nedokázal 
překonat ani jedinou z našich dvo-
jic. Bojovníci Tiger Relax Clubu 
získali šest zlatých, pět stříbrných 
a pět bronzových z celkových 
48 udělovaných medailí. 

Výsledky závodníků Tiger Re-Výsledky závodníků Tiger Re-
lax Clubu: kata – muži:lax Clubu: kata – muži: 1. místo 
Jaroslav Hudák + Jan Michanek 
(zvláštní cena za nejlepší techniku), 
2. místo Pavel Mráz + Patrik Poc, 
3. místo Petr Červený + Jan Kame-
ník; ženy: ženy: 1. místo Karla Michanko-
vá + Petra Wellendorfová; kumite kumite 
- junioři BRH:- junioři BRH: 1. místo Tomáš Zajíc, 

Český zápas budí na světových 
žíněnkách respekt. Ovšem víc než 
mužům se daří cenné skalpy zís-
kávat veteránům. Většinu medailí 
z této věkové kategorie si přitom na 
konto připisují borci ASK VALZAP 
Chomutov, což byl případ i nedáv-
ného Mistrovství světa veteránů 
v zápase řeckořímském v maďar-
ském Szombathely.

Do dějiště šampionátu odcesto-
vali pod vedením trenéra Germana 
Chutorného, který je šéftrenérem 
ASK VALZAP i asistentem seniorské 
reprezentace, chomutovští zápas-
níci Petr Bielesz, Jaroslav Lecjaks, 
Jiří Loukota a Oldřich Dvořák 
a s nimi teplický Roman Krupař, 
který se v současné době do Cho-
mutova vrací, a havlíčkobrodský 
Zdeněk Kocman, jenž v Chomuto-
vě před lety také působil. Někteří 
z nich ještě pravidelně zápasí, 
například oba nejstarší závodníci, 
46letý Jiří Loukota a 53letý Oldřich 
Dvořák patří do prvoligového kádru 
ASK VALZAP. Z tohoto pohledu byly 
medaile z Maďarska v plánu.

Ty z nejcennějšího kovu domů 
přivezli právě Oldřich Dvořák, kte-
rý na veteránských šampionátech 
do té doby vybojoval čtyři medaile 
včetně zlaté z roku 2005, a Petr 
Bielesz, jenž byl naopak mezi vete-
rány nováčkem. Dvořák se původně 
připravoval na start v hmotnostní 
kategorii do 97 kg (divize D – 51 
až 55 let), ale nakonec se rozho-
dl nastoupit do nejvyšší váhy do 
130 kg. Zde postupně porazil všech-
ny tři výrazně těžší soupeře včetně 
několikanásobného mistra světa 
Kolesnikova a zaslouženě vybojo-
val zlato. Z toho se radoval i Petr 
Bielesz ve váze do 76 kg (divize A 
– 35 až 40 let), když vyhrál všech-
na čtyři utkání. Protože ho nikdo 
ze soupeřů neznal, svým vítězným 

Chomutovští zápasníci přispívají do české medailové sbírky pravidelně

Dvořák a Bielesz veteránskými mistry světa

tažením se Bielesz postaral o prvo-
třídní překvapení.

Výprava přivezla také dvě 
bronzové medaile, a to zásluhou 
Jaroslava Lecjakse (váha do 85 kg, 
divize B – 41 až 45 let) a Zdeňka 
Kocmana (váha do 130 kg, divize 
A). Oběma se podařilo zvítězit ve 
dvou ze tří utkání. Nejhůř z české 
výpravy dopadli osmý Jiří Loukota 
a devátý Roman Krupař, ovšem v 
obou případech se na výsledku po-
depsala pořádná porce smůly. Lou-
kota (váha do 97 kg, divize C – 46 
až 50 let) v 1. kole svedl vyrovnaný 
souboj s mistrem světa Djukovem, 

ale před koncem duelu slyšel hvizd 
rozhodcovské píšťalky a přestal 
zápasit, čehož Rus využil k zisku 
rozhodujícího bodu. Krupař v úvod-
ním zápase porazil mistra světa 
z Íránu, ale jak se vzápětí zjisti-
lo, ten měl startovat o váhu níž. 
Direktoriát šampionátu protestům 
íránské výpravy vyhověl, výsledek 
anuloval, a tak Krupař dvacet minut 
po skončení duelu musel nastoupit 
k dalšímu zápasu, tentokrát už pro-
ti správnému soupeři. Vinou únavy 
a ztráty koncentrace Krupař podru-
hé zvítězit nedokázal a šampionát 
skončil i pro něho.                       (sk)

Česká výprava na veteránském MS v Maďarsku, zleva Roman Krupař, Zdeněk 
Kocman, Jaroslav Lecjaks, Oldřich Dvořák, trenér German Chutornoj, Petr 
Bielesz a Jiří Loukota.                                                                   (foto: archiv klubu)

Třetinu udělovaných medailí brali 
allkampfisté Tiger Relax Clubu

3. místo Jan Kameník; muži do 60 kg:muži do 60 kg: 
1. místo Petr Červený; muži do 66 kg: muži do 66 kg: 
2. místo Petr Červený, 3. místo Jan 
Kameník; muži do 78 kg: muži do 78 kg: 1. místo Pa-
trik Poc, 2. místo Jan Michanek; muži muži 
do 84 kg:do 84 kg: 2. místo Pavel Mráz; muži muži 
do 90 kg:do 90 kg: 1. místo Jaroslav Hudák; 
ženy BRH: ženy BRH: 1. místo Karla Michanková, 
2. místo Petra Wellendorfová; kenjutsu kenjutsu 
– muži:– muži: 3. místo Jaroslav Hudák; ženy:ženy: 
3. místo Karla Michanková.          (mat)
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N kdo Vám poví pro , n kdo ví i jak. Spole n  m žeme najít 
odpov  pro  a jak, ešení a vyšší efektivitu Vaší firmy. 

Úspěšné chomutovské kanoistky Marcela Krauzová (vlevo) a Michaela 
Fridrychová.                                                                           (foto: archiv klubu)


