
č. 17

Vznik nových bytových jedno-
tek v Chomutově patří k tématům, 
jimž vedení města věnuje velkou 
pozornost. Zdroje pro vznik nových 
bytů různých typů buď v bytových 
domech nebo v rodinných domcích 
jsou v různém stupni rozpracova-
nosti. Jejich souhrn od těch, které 
byly nedávno dokončeny (lokalita 
Filipovy rybníky) po ty, které jsou 
zatím ve stádiu úvah, přesahuje 
počet dvou set. 

Z těch, které jsou v režii města, 
je nejdále záměr výstavby čtyřiceti 
rodinných domů v oblasti Zadních 
Vinohrad, za areálem bývalých 
kasáren směrem ke Kamencovému 

jezeru. „Původní záměr byl začít za-
síťovávat tyto pozemky v roce 2010, 
ale protože jsme si vědomi potřeby 
nové výstavby, vše se urychlilo 
a s pokládkou inženýrských sítí se 
začne už počátkem příštího roku,“ 
uvedla primátorka Ivana Řápková. 
„Tento způsob prodeje pozemků pře-
dem zasíťovaných se nám osvědčil. 
Bohužel, jde o jeden z posledních po-
zemků, které má město k dispozici pro 
bytovou výstavbu.“ Studie výstavby na 
Zadních Vinohradech přitom počítá 
s desítkami dalších rodinných domů. 
„Jde nám především o to, aby se tato 
výstavba dočkala realizace bez ohledu 
na to, kdo pozemky vlastní. Pokud ma-

Slovo primátorky

jitelé pozemků budou vůči případ-
ným zájemcům o stavební parcely 
postupovat seriózně, město tyto 
aktivity bude podporovat.“

S prodejem pozemků hodlá 
město začít postupně po vydání 
stavebního povolení a po jejich 
zasíťování, tedy v prvních mě-
sících roku 2008. Prodejní cena 
bude přibližně 1 000 korun za 
m2, na prodej budou pozemky 
u rozloze 750 m2 a tři o rozloze 
1 400 m2. Podoba domů bude zá-
ležet na samotných stavebnících, 
jsou však stanoveny určité limity. 
Mělo by jít o dvoupodlažní domy 
se sedlovou, pultovou nebo val-
bovou střechou případně s obyt-
ným podkrovím. V navazujícím 
území povede nový malý silniční 
obchvat, napojení na silnici I/13, 
který zklidní ulici Mosteckou. 
Tato komunikace, jejíž výstavba 
je nutností vzhledem k sousedství 
sportovně rekreačního areálu, ve 
svém důsledku zvýší hodnotu celé 
lokality. Od zástavby bude odděle-
na ochrannou zelení. 

Jinou formu bydlení nabídnou 
bytové domy. První z nich, projekt 
bytového domu u kina Oko, je už 
ve fázi vydaného stavebního po-
volení a nabídne kolem čtyřiceti 
moderních bytů o větší rozloze. 
Zájemců je zatím zhruba polovina. 
V podobě studie je zatím záměr 
výstavby dalšího bytového domu 
v Lipské a Hálkově ulici s kapacitou 
36, respektive 50 bytů. Dalších 60 
bytů vyššího standardu by mohlo 
vyrůst na bývalém sportovišti mezi 
sídlišti Kamenná a Březenecká. Ter-
mín realizace záleží především na 
tom, zda se pro tyto projekty poda-
ří najít investory.                            (lm)
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Vážení spoluob-
čané, říká se, že do 
komunální politiky 
konfrontace politic-
kých názorů nepa-
tří. I já si myslím, 
že je to prostor pro 
každodenní práci 
a nikoli pro ideo-

vé rozpory. Ale jsou slova, na něž 
nereagovat prostě nelze. Chomutov-
ské noviny v rámci rubriky Vizitky 
zastupitelů představují jednotlivé 
členy tohoto samosprávného orgánu. 
Přestože to předpokládá jistou míru 
prezentace subjektivních názorů, 
i ta by měla mít své meze. Tu podle 
mého předsvědčení zastupitel za 
KSČM Ladislav Drlý překročil, když 
se hrdě hlásí ke svému členství 
v Lidových milicích. Tvrdí, že každé 
vládě se hodí organizace, která je jí 
v případě potřeby plně k dispozici, 
a jako příklad této potřeby uvá-
dí možnost nasazení milicionářů 
v případě živelné pohromy. Většina 
z nás si ještě pamatuje, že živelnou 
pohromou v minulém režimu pro 
tehdejší vládce bylo, když se občané 
rozhodli dát najevo svůj názor, a Li-
dové milice byly v takovém případě 
skutečně k jejímu zlikvidování plně 
k dispozici. 

Pan Drlý se při jednáních zastupi-
telstva odvolává na pravidla hry, jež 
jsou principem zastupitelské demo-
kracie. Říká, že hájí zájmy lidí a pra-
cuje pro ně. To jsou slova komunistů, 
kterými svou existenci dnes, stejně 
jako dříve třídní boj a třídní nenávist, 
obhajují. Jen zřídkakdy poodhalí své 
skutečné myšlenky. Slova o užitečnos-
ti Lidových milicí jsou právě takovým 
příkladem. Naznačují, jak by to vypa-
dalo, kdyby měli možnost mluvit do 
uspořádání naší společnosti. Lidové 
milice vznikly mimo prostor zákonů 
a ústavy, byly ozbrojenou složkou 
jedné politické strany a zodpovídaly 
se pouze jejímu vedení. Umí si někdo 
z nás představit, že by dnes měli 
ODS, ČSSD, lidovci nebo Zelení svou 
gardu? Absurdní, že? To jen příslušní-
ci strany, která deklamuje, že se zřek-
la své násilnické a krvavé minulosti, 
naznačují, že ta naše demokracie má 
ještě nějaké mouchy, které by se daly 
vychytat. Nejlépe snad pomocí ozbro-
jených milicí…

                             Vaše Ivana Řápková

Setkávání vedení města s občany, jimž bývá vyhrazen každý poslední čtvrtek 
v měsíci, mělo v létě pauzu, ale od září opět pokračuje. Takzvaného brífinku se 
minulý čtvrtek zúčastnilo přes tři desítky občanů. Na jejich dotazy byli připra-
veni odpovídat kromě primátorky Ivany Řápkové a jejího náměstka Jana Řeháka 
i zástupci Policie ČR, městské policie a technických služeb.           (text a foto: lm)

Po prázdninové pauze opět začaly brífinky

Městská věž, součást kostela Na-
nebevzetí Panny Marie, je už nějaký 
čas nebezpečná. Z ochozu odpadávají 
kousky žuly. Poškození způsobené 
odmrzáním bylo potřeba řešit kom-
plexně, a tak byl zpracován projekt 
rekonstrukce věže za 1,2 milionu ko-
run. Druhý zářijový týden měly práce 
na opravě začít, ale zahájení zabráni-
ly odlišné názory zástupců investora 
a dodavatele na způsob rekonstrukce. 
„Chtěli do věže navrtat otvory, ale 
městský architekt jim to nepovolil,“ 
vysvětlila primátorka Ivana Řápková. 
„Město si tuto historickou stavbu, kte-
rá je jeho dominantou a symbolem, 
nemůže nechat poškodit nějakými 
necitlivými zásahy.“

Došlo tak ke zpoždění zahájení 
prací, ale naštěstí nijak dramatické-
mu. „Pracovníci firmy, která měla věž 
rekonstruovat, až na místě prohlásili, 
že potřebují vyvrtat velké otvory 
do ochozu věže, aby mohlki zajistit 
výtah,“ upřesnil situaci městský ar-
chitekt Jaroslav Pachner. „Vzhledem 
k historické hodnotě stavby je to pro 

Oprava dominanty města vyžaduje citlivý přístup

nás neakceptovatelné, a proto jsme od 
realizace tímto způsobem odstoupili. 
Oslovili jsme jinou firmu, která přijela 

minulý týden a naše požadavky re-
spektuje.“ Práce na rekonstrukci věže 
budou dokončeny v listopadu.       (lm)

TIPPPP
MISSA SOLEMNIS

Diriguje Miloš Bok
Chrámové provedeníChrámové provedení

orchestr Čeští symfoničtí sólistéorchestr Čeští symfoničtí sólisté
Karlovarský pěvecký sborKarlovarský pěvecký sbor

Smíšený sbor HlaholSmíšený sbor Hlahol
Chor der Schwarzenberger KantoreiChor der Schwarzenberger Kantorei
Kostel sv. Ignáce od 5. 10. v 19.30

Činnosti, navrhované k začlenění do jiných organizací:Činnosti, navrhované k začlenění do jiných organizací:

 – parkoviště                                          městská policie
 – městská tržnice                                Chomutovská bytová a. s.
 – sociální zařízení (WC)                     Městské informační centrum
 – Kamencové jezero                           Správa sportovních zařízení s. r. o.
 – psí útulek                                           Podkrušnohorský zoopark

Transformace největší příspěvkové organizace města by měla přinést milionové úspory

Činnosti vhodné pro podnikání:Činnosti vhodné pro podnikání:

 – správa a sklad
 – pomocné hospodářství
 – doprava
 – svoz odpadu kontejnery
 – odvoz odpadů
 – čištění města
 – hospodaření s odpady
 – odpadové hospodářství
 – veřejné osvětlení
 – údržba komunikací
 – údržba veřejné zeleně
 – správa hřbitovů
 – pohřební služby

Zastupitelstvo města Chomutova 
na svém zářijovém jednání schváli-
lo přechod příspěvkové organizace 
Technické služby města Chomutova 
na akciovou společnost a uložilo 
jejímu řediteli, aby připravil harmo-
nogram pro tento přechod v termí-
nu do 31. 10. 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.

Technické služby se změní na akciovou společnost

Základní strategie pro systémovou 
transformaci TSmCh má pět etap:

– založení nové obchodní společ-
nosti, do níž budou začleněny čin-
nosti organizace vhodné k tržnímu 
podnikání (tabulka vlevo)

– vklad nemovitého a movitého 
majetku nutného pro podnikání do 
nové společnosti 

– výběr strategického partnera 
a prodej většinového podílu na nové 
obchodní společnosti

– začlenění činností nevhodných 
k tržnímu hospodářství k již existu-
jícím subjektům (tabulka nahoře).

– po dokončení transformace zru-
šení příspěvkové organizace Tech-
nické služby města Chomutov.

Podle analýzy společnosti Elek-
trum restrukturalizace přinese 
mimo jiné úspory v celkové budou-
cí finanční bilanci vztahů města 
a technických služeb, finanční 
přínos do městského rozpočtu za 
prodej akcií nové obchodní společ-
nosti v odhadované výši 70 milionů 
korun, potenciální budoucí příjem 
v řádu kolika milionů korun ročně 
z dividend nové obchodní společ-
nosti či přímé snížení nákladů na 
zajišťování technických služeb. 

Změnu schválili zastupitelé 
26 hlasy, když pro byli všichni pří-
tomní zastupitelé koalice ODS, ČSSD 
a SZ a jeden zastupitel opoziční 
KSČM.                                                 (lm)

Jedním z pracovníků, kteří se na stavbě lešení podíleli, byl P. Hanuška. (foto: sk)



strana 2  ZPRAVODAJSTVÍ CHN středa 3. 10. 2007

Výtvarná graffiti, která zpestří 
vjezd do Chomutova ve směru od 
Prahy, tvoří výtvarníci pod hlavič-
kou firmy Artefact grafický design 
(na snímku). Záměru, který je rea-
lizován v těchto dnech, předcházel 
složitý proces výběru a povolování. 
Jedním z posledních potřebných 
vyjádření je dopravně psychologic-
ký posudek, který výtvarné návrhy 
hodnotí z hlediska působení na 
řidiče, bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu. Stanoví některé 
základní podmínky, podmiňující 
souhlas s jeho nástřikem. Například 
součástí motivu nesmí být žádné 
dopravní značky, použité barevné 
kombinace nesmí mít agresivní cha-
rakter, dopravní značka umístěná 
ve středové části přemostění v obou 
směrech musí být ochranný prostor 
minimálně 20 cm, svým obsahem 
nesmí graffiti vzbuzovat u řidičů 
negativní emoce či provokovat agre-
sivní reakci, jeho jednotlivé prvky 
nesmí způsobit dezorientaci řidiče 
nebo nesmí být doplněny žádnými 
světelnými efekty. 

Do široké nabídky, jež prostřed-
nictvím Správy sportovních zaří-
zení Chomutov, s.r.o. (SSZ) město 
nabízí zájemcům o sportovní 
vyžití, patří i víceúčelový areál 
v ulici Tomáše ze Štítného. Nachází 
se v lokalitě turistické zóny města, 
která zahrnuje Kamencové jezero 
a Podkrušnohorský zoopark. Ná-
vštěvníky tohoto zatím nejnověj-
šího sportoviště jsou jak sportovci 
z Chomutova a okolí, tak i rekreanti 
z Kamencového jezera nebo turisté 
z blízkého Německa.

Areál, jehož centrem bylo hřiště 
s asfaltovým povrchem, využívané 
hokejbalisty a házenkáři, ale i mlá-
deží z okolí na fotbálek, byl minulý 
rok opraven a rozšířen o zázemí 
pro další sportovní disciplíny. Na 
dvou nových hřištích s umělým 
povrchem, který je pružný, vodu-
propustný a mrazuvzdorný, lze hrát 
nohejbal, tenis, streetball, volejbal 
a basketbal.

„Modernizace areálu si vyžádala 
investici ve výši téměř dvou milio-
nů korun, polovinu poskytlo měs-
to, na druhou jsme získali dotaci 
od ministerstva pro místní rozvoj 
z programu Podpora budování 
doprovodné infrastruktury ces-
tovního ruchu pro sportovně–re-
kreační aktivity,“ uvedla ředitelka 
SSZ Jitka Fischerová a připomněla 

Problém nedostatku parkovacích 
míst na sídlištích by měl na Březe-
necké řešit parkovací dům, s jehož 
výstavbou se počítá na ploše mezi 
tzv. experimenty čp. 4750 a 4596. 
Zatím je v rámci Velkého integro-
vaného projektu k dispozici několik 
variant, jedna z nich počítá se dvě-
ma domy, další s jedním a přilehlým 
parkovištěm.

„Zvažuje se několik možností, ta 
původní počítala s bezobslužným 

Zatímco v za–
stupitelstvu pa-
tří mezi nováč-
ky, má Zdeněk 
Fojtík (ODS) 
dlouholeté zku-
šenosti z podni-
kání. Na vlastní 
nohy se posta-
vil vzápětí poté, 
co to umožnila 

změna režimu v roce 1989. „Do 
té doby jsem pracoval jako záso-
bovací technik ve stavařině, ale 
podnikat jsem začal v úplně jiné 
oblasti, ve službách v restaurační 
činnosti,“ líčí svůj profesní přerod 
Z. Fojtík, který za významný mez-
ník ve svém podnikání považuje 
otevření diskotéky TIP na Zahradní. 
Jak vzpomíná, šlo tehdy o ojedině-
lý typ podniku, v Chomutově první. 
„V té branži – restaurační činnost 
a hotelnictví, se pohybuji dodnes,“ 
dodává zastupitel, v současné 
době jednatel společnosti, která 
provozuje Golf Club, restaurační 
a ubytovací zařízení se sportov-
ním zázemím (mimo jiné kuželna 
a golfový simulátor), sídlící na okra-
ji areálu Kamencového jezera. 

Další fotohádanka představuje objekt, vystavěný před sto pěti lety. Do rub-
riky Zmizelý Chomutov zcela nepatří, protože ještě stojí, i když už přes tři 
čtvrtě století ve značně pozměněné podobě. Budova na snímku z roku 1913 
slouží od svého vzniku stále původnímu účelu. Jeden z vás, kteří zašlou 
správnou odpověď na adresu redakce Chomutovských novin (možno též 
e–mailem, viz adresy v tiráži na poslední straně) nebo ji vhodí do schránky 
novin u vchodu do historické radnice z Chelčického ulice, obdrží publika-
ci Zmizelý Chomutov. Z této knihy, která je k dostání v knihkupectví DDD 
v Ruské ulici, naše fotohádanky pocházejí.                                                       (lm) 

Představujeme zařízení organizací města: víceúčelový 
sportovní areál v ulici Tomáše ze Štítného

jeho specifické využití v době 
prázdnin. „To zde sportují turisté 
ubytovaní na Kamencovém jezeře, 
především ale chomutovské děti, 
které se tu účastní naší pravidelné 
aktivity Prázdninová miniškola 
sportu.“ Pro své turnaje využívají 
hřiště v ulici Tomáše ze Štítného 
i střední a základní školy, poprvé 
také proběhla zdařilá akce pro děti 
z mateřinek nazvaná Sportování 
s beruškou.

Vzhledem ke své poloze na okraji 
města ve sportovně rekreační zóně, 
která má v budoucnu tvořit jeden 
z hlavních cílů pro místní i pro tu-
risty, čeká areál další rekonstrukce. 
„Již je zpracována studie na dobu-
dování tohoto areálu, která počítá 
nejen s rekonstrukcí a dostavbou 
budovy, ale i s novým povrchem na 
asfaltové hřiště a s jeho osvětlením,“ 
uzavřela prezentaci sportoviště Jit-
ka Fischerová.                                 (lm)

Vizitky zastupitelů aneb Získali váš mandát
Jako většina mužů, i on je fandou 

našich národních sportů – fotbalu 
a hokeje. Do dění v chomutovském 
hokeji se zapojil i jako činovník. 
„Kolem hokeje se točím od doby, kdy 
oddíl koupil právo na účast v první 
lize, tedy už deset let,“ vzpomíná Foj-
tík, předloni zvolený členem dozorčí 
rady KLH Chomutov a. s.

Vstup do Občanské demokratic-
ké strany byl logickým vyústěním 
jeho názorové orientace, která vždy 
směřovala doprava. Členem ODS se 
přitom stal v době poměrně nedávno 
minulé, v roce 2005. A co ho k tomu 
vedlo? „Chtěl jsem se aktivně zapojit 
do dění v našem městě. Jedním z mo-
tivů tohoto rozhodnutí byl i jev, který 
bohužel přetrvává dodnes – rozpí-
navost extrémní levice. Cítil jsem 
potřebu se tomuto jevu, který čas 
od času nabývá na intenzitě, osobně 
postavit.“

Při dotazu na to, zda má nějaké 
životní krédo, se Z. Fojtík nejprve 
zdráhal, že pokud by měl své posto-
je shrnout do jedné věty, znělo by to 
příliš nabubřele a budovatelsky, ale 
nakonec si přece jen dal říct. „Ať si 
každý dělá pořádně svou práci – pak 
bude líp.“                                           (lm) 

Opěrné zdi na Pražské rozkvétají barvami

Tyto i další podmínky návrh spl-
ňuje a v září se tedy mohlo začít s 
jeho realizací. Investiční akce, jež 

obnáší kromě nástřiku uměleckých 
graffiti také sanaci opěrné zdi, by 
měla být dokončena v říjnu.      (lm) 

Střípky z miliardové mozaiky – Velký integrovaný projekt

Parkovací dům na Březenecké bude mít 216 stání

systémem, kdy se vozidlo umístí 
na výtahovou plošinu a je automa-
ticky umístěno do volného boxu. 
Člověk by dovnitř vůbec nevstou-
pil, při výjezdu by pak vložil jen 
potřebnou kartičku a vůz by mu 
do tří minut byl k dispozici,“ líčí 
původní záměr Lenka Petříková 
z odboru investic a úřadu územ-
ního plánování. „To je systém sice 
nejdražší, ale následný provoz by 
byl nejekonomičtější.“ 

Druhou variantou je klasický 
parkovací dům, do něhož by řidiči 
sami se svými auty zajížděli, a ve 
hře je také možnost, že by celou 
stavbu provozoval jako parkoviště 
soukromý subjekt. Svou roli při 
zvažování, kterou cestu zvolit, 
budou hrát nesporně ekonomické 

motivy. Výstavba jednoho parko-
vacího domu s 216 stáními vyjde 
zhruba na sto milionů korun, při-
čemž s dotací v rámci VIP se dá 
počítat „jen“ v objemu 45 procent. 
Parkování bude zřejmě zpoplatně-
no, o konkrétní podobě poplatků 
se zatím nerozhodlo, ještě není 
jasné, jestli půjde o poplatky 
denní, týdenní, měsíční, celoroční, 
nebo kombinaci těchto možností. 
Systém zpoplatněného parkování 
by pak byl zaveden v navazujícím 
území sídliště Březenecká.

Nutnou součástí projektu, s je-
hož realizací se počítá přibližně 
za dva roky, je i výstavba kru-
hového objezdu v místě odbočky 
z průtahové komunikace k Penny 
Marketu.                                        (lm)

Zmizelý Chomutov – poznáte?

Zastupitelstvo města minulé pondě-
lí na doporučení rady města schválilo 
vznik akciové společnosti Chomutov-
ská bytová, která bude obhospodařo-
vat městský bytový a nebytový fond. 
Do základního jmění nové společnos-
ti vložila doplňková činnost Odboru 
správy majetku města dva miliony 
korun. Cílem Chomutovské bytové 
a. s. bude racionálně a transparentně 
hospodařit při nadcházející moderni-
zaci bytového fondu města. Ten bude 
po blížícím se ukončení privatizace 
čítat přibližně 1 900 bytů.               (lm)

S byty města bude 
hospodařit akciovka

Budoucí podoba parkovacího domu a jeho okolí má zatím několik variant. Obrázky ukazují dvě z nich.

Před pár týdny začal nový školní 
rok a s ním se jistě znovu objeví 
nešvar záškoláctví. Jeho příčiny 
mohou být různé – od strachu ze 
zkoušení až třeba po lenost malých 
školáků. Určitě i vám se již někdy 
stalo, že jste ve všední den potkali 
dopoledne na ulici dítka školou 
povinná a říkali jste si, co v tuhle 
dobu dělají venku. V loňském škol-
ním roce se několikrát stalo, že naši 
spoluobčané volali do škol, aby si 
páni ředitelé došli před jejich dům 
pro děti, které tam dopoledne vy-
sedávají na lavičkách nebo dokonce 
tropí nějaké výtržnosti. Bohužel 
je skutečností, že školy nesou od-
povědnost pouze za ty děti, které 
jsou ve škole. Pokud tam nedorazí, 
nemůže ředitel ani školník běhat 
po sídlišti a nezbedné školáky tahat 
za ucho do třídy. Odpovědnost za 
dodržování povinné školní docház-
ky mají rodiče a ti mohou být v 
případě záškoláctví také potrestáni 
odebráním sociálních dávek. Pokud 
vás tedy v tomto školním roce bude 
trápit, že se kolem vás potulují zá-
školáci, informujte na telefonním 
čísle 156 naši městskou policii. Ta 

Na záškoláky platí městská policie a sociálka
může jednak zjistit totožnost zá-
školáků, ale hlavně předá informace 
o tomto problému odboru sociálních 
věcí našeho magistrátu. Ten pak 
bude problém společně s rodinou 
a školou řešit. V nejhorším případě 
může dlouhodobé záškoláctví vést 
i k odebrání dítěte z rodiny a jeho 
umístění do ústavní péče.       (pama)
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Období koncertů pod širým ne-
bem v Chomutově uzavřel „festi-
válek“ Indian Summer. V atriu Stře-
diska knihovnických a kulturních 
služeb se každoročně představují 
přednostně skupiny, kterým právě 
tato instituce zdarma poskytuje 
zázemí. Letošní 3. ročník uvedené 
pravidlo naplnil jen z části, poměr 
mezi „domácími“ a hostujícími ka-
pelami byl dvě ku třem. Rockovou 
muziku na pět různých způsobů 
divákům zahrály Fontána, Noční 
klid, Primitiv Akustik, Toxin Mass 
Action a jako host chebští Office 
Bitch. Diváků přišlo v chladném 
počasí málo, ale ti, co dorazili, si 
užili pohodové odpoledne a večer. 
Spokojeni byli i muzikanti. „Líbí se 
mi možnost potkat se tu s lidma, 
kteří jen tak na nějaký koncert 
nepůjdou, a také setkávání s přáteli 
v příjemném prostředí,“ řekl bas-
kytarista skupiny Noční klid Petr 
Škota, který na Indian Summer 
v minulosti vystupoval i s kapelou 
Chomurkov, jež stála u zrodu akce. 

Velmi libě musela rocková mu-
zika znít zástupcům dětského 
onkologického oddělení chomu-
tovské nemocnice, kteří v průbě-
hu odpoledne z rukou Miroslava 
Špernogy, baskytaristy skupiny 5th 
April, převzali šek na 10 944 Kč. 
Tuto částku chomutovská skupina 
vybrala při srpnovém benefičním 

Rockeři předali zástupcům chomutovské onkologie šek na bezmála jedenáct tisíc korun

Festiválek v atriu ukončil hudební léto

Divákům zahrála i skupina Noční klid, na snímku zpěvačka Lenka Svatošová, 
v pozadí baskytarista Petr Škota.                                                                (foto: sk)

koncertě několika kapel v rockovém 
klubu Kotelna. „Přišlo dvě stě lidí 
a Kotelna byla narvaná, ani jsme to 
nečekali. Padesátka bylo vstupné, 
někteří dali něco navíc,“ prozradil 

M. Špernoga původ částky. „Na 
charitativních koncertech jsme už 
vystupovali, ale tahle byla první, 
kterou jsme organizovali. Příští rok 
to chceme zkusit znovu.“             (sk)

DIVADLODIVADLO
• 8. 10. NĚMÝ BOBEŠ.8. 10. NĚMÝ BOBEŠ. Divadlo Járy Cimrmana, mimo předplatné. Městské divadlo od 

19.00 hodin.
• 10. 10. KORNELOVY VDOVY.10. 10. KORNELOVY VDOVY. Komedie v rámci abonentního předplatného. Městské 

divadlo od 19.00 hodin.
• 15. 10. KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT.15. 10. KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT. Pro MŠ, ZŠ a veřejnost. Kulturní dům na Za-

hradní od 10.00 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
• 10. 10. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU.10. 10. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na Zahradní 

od 17.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY
• 5. 10. MISSA SOLEMNIS.5. 10. MISSA SOLEMNIS. Chrámové provedení, diriguje Miloš Bok. Kostel sv. Ignáce 

od 19.30 hodin.
• 7. 10. PÍSŇOVAR. 7. 10. PÍSŇOVAR. Závěrečný koncert festivalu pěveckých sborů populární hudby. 

Kostel sv. Ignáce od 15.00 hodin.
• 12. 10. MALÁ POCTA VELKÉ EDITH PIAF.12. 10. MALÁ POCTA VELKÉ EDITH PIAF. Zpívá Radka Fišarová, na akordeon hraje 

Adam Hanzl. Městské divadlo od 19.00 hodin.
• 16. 10. POCTA LUDWIGU VAN BEETHOVENOVI.16. 10. POCTA LUDWIGU VAN BEETHOVENOVI. Zahajovací koncert cyklu Chomu-

tovské hudební večery. Městské divadlo od 19.00 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY
• ZDEŇKA RAPANTOVÁ – POCITY. ZDEŇKA RAPANTOVÁ – POCITY. Pastely. Galerie na schodech. Vernisáž 3. 10. Vý-

stava potrvá do 21. 12. 
• 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.

• NÁČRTY SKRYTÝ RADOSTI. NÁČRTY SKRYTÝ RADOSTI. Seskupení Beziluzi. Výstavní síň knihovny. Výstava 
potrvá do 20. 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.

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

• MLADÉ SKLO – SKLÁŘSKÁ ŠKOLA NOVÝ BOR.MLADÉ SKLO – SKLÁŘSKÁ ŠKOLA NOVÝ BOR. Galerie Lurago, výstava potrvá do 20. 10.
• EVA HAŠKOVÁ – GRAFIKA.EVA HAŠKOVÁ – GRAFIKA. Galerie Špejchar, výstava potrvá do 27. 10.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V JIRÁSKOVĚ ULICIDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V JIRÁSKOVĚ ULICI
• 12. 10.12. 10. KOLOBĚŽKIÁDA. KOLOBĚŽKIÁDA. Závody ve zručnosti a rychlosti pro děti od MŠ do 4. třídy. 

Podmínkou vlastní koloběžka.              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).

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

               4. 10.   SIMPSONOVI VE FILMUSIMPSONOVI VE FILMU
    5.   –   6. 10.   HARRY POTTER A FÉNIXŮV HARRY POTTER A FÉNIXŮV 

ŘÁDŘÁD

               3. 10.   SIMPSONOVI VE FILMUSIMPSONOVI VE FILMU
               4. 10.   MŮJ NIKIFOR.MŮJ NIKIFOR. Filmový klub 

– 19.30 hodin
    5.   –   6. 10.   DIVOKÉ VLNY/PLANETA DIVOKÉ VLNY/PLANETA 

TEROR TEROR – 17.00 hodin
               7. 10.   PLANETA TERORPLANETA TEROR
   8.   –   9. 10.   VENUŠEVENUŠE
 10.   – 11. 10.   RUSH HOUR: TENTOKRÁT RUSH HOUR: TENTOKRÁT 

V PAŘÍŽIV PAŘÍŽI

 12.   – 13. 10.   ČERNÁ KNIHAČERNÁ KNIHA
 14.   – 17. 10.   MEDVÍDEKMEDVÍDEK
            18. 10.   COMMITMENTS COMMITMENTS – 17.00 

hodin, PARFÉM: PŘÍBĚH PARFÉM: PŘÍBĚH 
VRAHAVRAHA – 19.30 hodin

 19.   – 20. 10.   RATATOUILLE RATATOUILLE – 17.00 hodin, 
DENNÍ HLÍDKADENNÍ HLÍDKA – 19.30 hodin

             11. 10.   EDITH PIAFEDITH PIAF – 18.00 hodin
 12.   – 13. 10.   MEDVÍDEKMEDVÍDEK
 18.   – 19. 10.   BOŽSKÝ EVANBOŽSKÝ EVAN

Sportovní hala na Březenecké 
patřila minulé úterý v podvečer 
vietnamským dětem z celého Cho-
mutovska. Na oslavu dne dětí je 
sem pozvala okresní organizace 
Svazu Vietnamců v České republi-
ce. Její předseda Duong Viët Dung, 
který je současně členem Výboru 
pro národnostní menšiny při měst-
ském zastupitelstvu, pro tuzemce 
nezvyklý termín vysvětlil: „Ve Viet-
namu kromě normálního kalendáře 
platí i lunární, podle kterého je dnes 
15. srpna. V noci je úplněk a děti ve 
Vietnamu si v jeho svitu mohou 
hrát až do noci. Je to náš den dětí, 
slavíme ho nezávisle na tom mezi-
národním.“ 

Malí Vietnamci si svůj svátek 
opravdu užili, organizátoři pro ně 
připravili turnaje ve fotbale, vybí-
jené, různé dovednostní soutěže 
a pro ty nejmenší zajistili obrovskou 
nafukovací skluzavku. Národní men-
talitu Vietnamců odráželo slavnost-
ní předání diplomů devětadvaceti 
dětem, které měly na konci školního 
roku samé jedničky. „Máme tu ještě 
dvě děti, které byly úspěšné v ce-
lorepublikovém měřítku, třeba se 
dobře umístily ve školních olympiá-
dách. Ty si pro ocenění pojedou na 
ambasádu do Prahy,“ uvedl Duong 
Viët Dung.

Na všechny děti pak čekaly dár-
kové tašky, do nichž několika drob-

Za úplňku slavily vietnamské děti svůj den

Ze skluzavky byly nadšené hlavně malé děti.                                          (foto: kn)

nostmi prostřednictvím členky rady 
města a předsedkyně Výboru pro 
národnostní menšiny Kamily No-
vákové přispělo i město Chomutov. 
„Vietnamská komunita v Chomutově 
má být na co pyšná, zdejší děti patří 

k nejúspěšnějším v rámci komunity 
na úrovni celé republiky. Byla bych 
ráda, kdyby se tradiční uzavřenost 
této menšiny vůči většinové spo-
lečnosti prolomila,“ uvedla Kamila 
Nováková.                                          (sk)

Chrámové provedení Missy 
solemnis pro sóla, smíšený sbor 
a orchestr hudebního skladatele, 
dirigenta a varhaníka Miloše Boka 
(1968) připravilo Umělecké sdru-
žení Elgar spolu se Střediskem 
knihovnických a kulturních služeb 
Chomutov. Missa solemnis zazní 
v pátek 5. října od 19.30 hodin 
v kostele svatého Ignáce v Cho-
mutově. Účinkovat budou Pavla 
Zobalová – soprán, Tereza Roglová 
– alt, Miloslav Pelikán – tenor, Pavel 
Vančura – bas, Chor der Schwarzen-
berger Kantorei (Německo), Karlo-
varský pěvecký sbor, chomutovský 

Missu solemnis v kostele sv. Ignáce přednese sto sedmdesát účinkujících
smíšený pěvecký sbor Hlahol 
a orchestr Čeští symfoničtí sólisté 
za řízení Miloše Boka. 

Letos je tomu 21 let, kdy Miloš 
Bok jako tehdejší student pražské 
konzervatoře provedl – přes od-
por tehdejšího vedení školy, pod 
hrozbou vyloučení ze studií a za 
pečlivé „ochrany“ tehdejší státní 
bezpečnosti – s polovinou hudební 
konzervatoře svou skladatelskou 
prvotinu: Missu solemnis pro sóla, 
smíšený sbor, varhany a orchestr. 
Premiéra skladby se odehrála v ba-
zilice Panny Marie Sedmibolestné 
v Bohosudově, a to v září roku 1986. 

Missa solemnis se stala v průběhu 
dalších let jednou z nejprováděněj-
ších skladeb tzv. vážné hudby; vý-
čet jejích provedení překračuje tři 
desítky, velkého úspěchu dosáhla 
i v newyorské Carnegie Hall (1999) 
před 2 500 posluchači. S trochou 
nadsázky lze říci, že tato sklada-
telova prvotina svojí popularitou 
poněkud zastínila další Bokovy 
kompozice (oratorium Skřítkové 
z Křinického údolí a Svatá Zdislava, 
Missa brevis Es dur a Fis dur, Sym-
fonické koledy, Snové koledy, Credo 
fis moll atd.) a tím také skladatelův 
umělecký vývoj. 

Bok se od mládí cíleně zaměřuje 
na komponování chrámových děl 
a cítí se být pokračovatelem du-
chovního odkazu Ference Liszta. 
Své umělecké i organizační půso-
bení vnímá jako poslání a službu 
katolické církvi. Počátkem loňského 
roku se Bokovi dostalo zcela mimo-
řádného uznání, když papež Bene-
dikt XVI. osobním dopisem ocenil 
jeho činnost a působení v českých 
chrámech. Mimořádného uznání se 
dočkal rovněž v roce 2005 v sou-
vislosti s originální symfonickou 
filmovou hudbou k pohádce Anděl 
Páně režiséra Jiřího Stracha.       (elg)

ART GALE R I E RADN IC E
(v p ř ízem í h istorické rad n ice )

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

S podzimem přichází i nová 
sezona Chomutovských hudeb-
ních večerů. Letos soubor osmi 
koncertů vážné hudby připravila 
mostecká agentura MMMM už pod-
vanácté. „Dramaturgie je opět pes-
trá, tak aby si vybral úplně každý. 
Zahrajeme to nejlepší od vážnější 
po odlehčenou klasiku, chybí jen 
vyloženě těžké kusy. Zabrousíme 
i do jiných žánrů, zazní spousta 
evergreenů,“ přibližuje svůj zá-
měr šéf orchestru i jeho koncertní 
agentury a současně kontrabasis-
ta Petr Macek. Jak dodává, i pro 
tuto sezonu nachystal speciální 
tématické koncerty na Velikonoce 

Dvanáctou koncertní sezonu otevře 
Pocta Ludwigu van Beethovenovi

a na Vánoce. V chomutovském di-
vadle se při koncertech představí 
řada osobností hudebního světa. 
Z těch známých je třeba jmenovat 
houslové virtuosy Pavla Šporcla 
a Ivana Ženatého, všestranného 
muzikanta Felixe Slováčka nebo 
legendu pop–music Evu Pilarovou. 
Příležitost dostanou i někteří míst-
ní hudebníci, například v novo-
ročním koncertě Big Band Zdenka 
Tölga, stejně jako talentovaní zá-
stupci mladé generace. To je třeba 
případ klavírního virtuosa Lukáše 
Vondráčka, vítěze mnoha českých 
i zahraničních soutěží, který se 
představí hned 16. října v zahajo-
vacím koncertě sezony. Ten bude 
věnován Ludwigu van Beethoveno-
vi, od jehož úmrtí letos uplynulo 
180 let.                                            (sk)

Statutární město Chomutov pravidelně vydává měsíční kalendář Statutární město Chomutov pravidelně vydává měsíční kalendář 
kulturních, společenských a sportovních akcí na území města. kulturních, společenských a sportovních akcí na území města. Zá-
jemci o propagaci své akce v tomto kalendáři mohou vždy do 15. dne 
v měsíci předat informace o akci na následující měsíc na his-
torické radnici Silvii Škubové (kancelář č. 29) nebo poštou na 

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

Ačkoliv je výtvarnice Marie 
Svobodová rodačkou z Prahy, její 
hlavní výtvarnou inspirací se stal 
Chomutov, její současný domov. 
Její akvarely, pastely a oleje jsou 
jakýmisi ze snů se vynořujícími 
pohádkovými krajinami. Její poe-
tické obrazy si získaly srdce nejen 
místních obdivovatelů, ale i dalších 
příznivců její tvorby v Evropě a ve 
světě. Kromě obrazů tvoří tapiserie 

Marie Svobodová svou tvorbou
propaguje město Chomutov

Seriál o držitelích Ceny Jiřího Popela z Lobkovic

a návrhy na plakety, mince, poš-
tovní známky, dopisnice a razítka. 
Během své tvorby uspořádala řadu 
výstav, některé její obrazy se ocitly 
i v kalendáři našeho města. Kro-
mě výtvarné činnosti se věnovala 
a věnuje i divadlu a zpěvu. Marie 
Svobodová patří k těm místním vý-
tvarníkům, kteří se dokázali prosadit 
i ve světě a díky své tvorbě neustále 
propaguje i město Chomutov. (pama) 

V Městském informačním V Městském informačním 
centrucentru v Chelčického ulici je 
v prodeji za 120 Kč nové CD 
s historickými pohlednicemi 
Chomutova, Jirkova a okolí. Dále 
zde lze zakoupit dvě zbrusu nové 
pohlednice. Jedna zobrazuje ná-
břeží řeky Chomutovky a sochy, 
které jsou podél ní umístěny, 
druhá pohlednice je zaměřena 
na nově vzniklý skanzen Stará 
Ves v Podkrušnohorském zoo-
parku.                                       (lev)
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Přestože letos v červenci uplynulo 
právě 100 let od narození geniální-
ho pedagoga a spisovatele Jaroslava 

Foglarův odkaz žije i po 100 letech
Díky dotacím od Ministerstva 

školství lze realizovat projekt, 
v jehož rámci všechny přihláše-
né kluby dostávají každý měsíc 
zdarma časopis se zadáním úkolů, 
ukázkami nejlepších odpovědí 
a vyhodnocením předešlých etap. 
Hra přitom probíhá současně na in-
ternetu, kde kluby staví svoje virtu-
ální město. Jedním z cílů projektu je 
však také podpora zdravého trávení 
volného času, proto je plnění úkolů 
obvykle vázáno na vnější prostředí 
a na přírodu, úkoly jsou laděné 
nejen na důvtip hráčů, ale posilují 
také jejich sportovní dovednosti 
a schopnost dosahovat cílů společ-
ně. V průběhu roku se kluby setká-
vají na víkendových sjezdech, ob-
vykle ve formě soutěží a her, v létě 
pak nejlepší kluby mohou vyrazit na 
tábor do přírody, absolutní vítězové 
dokonce zadarmo. Přestože by se 
Jaroslav Foglar leckterým novotám 
nejspíše divil, myšlenka zůstává 
stejná, rozumné naplnění času mi-
krokolektivů a správná výchova sa-
mostatných kluků a holek. Podrob-
nosti o hře, postup pro přihlášení 
a odpovědi na otázky lze najít na 
stránkách http://dlouhodobka.cz na 
e–mailu tauris@spjf.cz a na adrese: 
SPJF, Bobří stopou, pošt. schr. 245, 
Brno 658 45.                                        (r)

BytyByty

• Pronajmu byt 2+1 v ChomutověPronajmu byt 2+1 v Chomutově 
slušným lidem do tří osob a koupím 
byt v Chomutově v osobním vlast-
nictví, platím hned. Cena 160 000 
Kč. Tel. 723 798 475.

• Pronajmu nebo prodám byt,Pronajmu nebo prodám byt, Ka-
menná, solidní vchod. Tel. 737 555 
970 – po 14. hodině.

• Pronajmu byt 2+1Pronajmu byt 2+1 s balkonem 
na Vinohradech, klidné prostředí, 
slušný vchod, možno i garáž. Nájem 
včetně energií 6 500 + 500 Kč. Kauce 
10 000 Kč. Tel. 724 971 390, volat 
21 – 22 hodin.

• Prodám byt 3+1Prodám byt 3+1 v osobním 
vlastnictví. Cena 350 000 Kč. RK 
nechci. Tel. 606 376 184.

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

• 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.

ProdejProdej

• Prodám hluboký kočárProdám hluboký kočár vhodný 
na chatu nebo balkon, v ceně síť 
proti hmyzu, pláštěnka, polštář, 
deka, fusak, taška. Cena 1 200 Kč. 
Tel. 721 729 612.

• Prodám auto Lada. Prodám auto Lada. Tel. 736 167 677.
• Prodám garáž v ÚdlicíchProdám garáž v Údlicích u CV. 

V areálu je rampa. Cena dohodou. 
Tel. 605 842 440. 

• Prodám komplet zimní pneu Prodám komplet zimní pneu na 
Škodu Fabia. 165x14. Dále vložky na 
Octávii 1220 ccm, startér, ventily 
sací i výfukové a jiné díly. Tel. 723 
848 546.

• Prodám komplet zimní pneuProdám komplet zimní pneu + 
ocelové ráfky (Continental 165/70 
R13 T79 Contax), 4 kusy, vhodné 

pro Ford + Mazda, 3 800 Kč. Výbě-
ry skupin Bee Gees 2 CD, Nazareth 
2 CD, po 380 Kč, výběr Abba 80 Kč. 
Tel. 603 154 941.

• Prodám plynový sporák Prodám plynový sporák zn. Mora, 
velmi pěkný, zachovalý, za 1 500 Kč. 
Tel. 777 887 649, 731 184 181.

• Prodám kombinovaný plynový Prodám kombinovaný plynový 
kotel kotel zn. Moratop 23 KK – 5 let sta-
rý, dále nerezovou digestoř komíno-
vého tvaru – téměř nová, 4 ks lustrů 
a bojler na 160 l – stěhování. Cena 
dohodou – levně. Tel. 724 214 118, 
602 153 814.

• Prodám kompletní satelit Prodám kompletní satelit – ana-
log – Astra. Vhodný na chatu, chalu-
pu. 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.

KoupěKoupě

• Koupím housle, violu. Koupím housle, violu. I staré 
a poškozené. Tel. 604 737 990.

• Koupím auto Nissan Prime-Koupím auto Nissan Prime-
rara nebo Mitsubishi Galant, okolo 
r. v. 1990. Tel. 720 313 628.

RůznéRůzné

• Pronajmu chatu na Svahové.Pronajmu chatu na Svahové. Tý-
denní i víkendové pobyty, kapacita 
až 10 osob. Tel. 737 063 832.

• Pronajmu garáž Pronajmu garáž v Jirkovské uli-
ci, vedle Lidlu. Tel. 720 313 628.

• Doučím německý jazykDoučím německý jazyk nebo při-
pravím k maturitě. Tel. 608 777 738.

• Kdo pronajme dodávkuKdo pronajme dodávku jednou 
až dvakrát měsíčně (možno i s řidi-
čem)? Tel. 605 927 238.

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

V Chomutovském soukromém 
gymnáziu se již stalo tradicí, že 
se noví studenti prvního ročníku 
vydávají se svými profesory hned 
na počátku školního roku na kurz 
HOLD UP. Smyslem tohoto kurzu je 
se vzájemně seznámit a z nesouro-
dé party lidí z různých základních 
škol vytvořit dobře fungující tým, 
ve kterém si budou v dalších mě-
sících a letech studenti pomáhat 
a spolupracovat. Tuto tradici 
dodrželo soukromé gymnázium 
i v letošním roce, ale jeho HOLD 
UP byl letos přeci jen netradič-
ní. To proto, že se konal u moře 
v italském Lido degli Scacchi, 
a také proto, že letos se ho kromě 
prvňáčků zúčastnili také studenti 
dalších ročníků, kteří se pokusi-
li být mladším kolegům soupeři 
v různých sportovních disciplínách. 
Jen výsledek kurzu zůstal tradiční: 
domů se noví studenti vrátili spo-
kojení a jako fajn parta.       (pama)

Tradiční kurz středoškoláků tentokrát netradičně Výsledky květinové soutěže za rok 2007
I. kategorie – Nejhezčí oknoI. kategorie – Nejhezčí okno
 1.  místo: Helena Jarošová (Spořická)
 2.  místo: neuděleno
 3.  místo: neuděleno

II. kategorie – Nejhezčí balkonII. kategorie – Nejhezčí balkon
 1. místo: Světlana Smetanová (Václavská)
 2. místo: Jiří Kučera (Kyjická)
 3. místo: Jaroslava Bartáková (Václavská)
 4. místo: Gabriela Novotná (Purkyňova)
 5. místo: Jana Kašubjaková (Kostnická )

III. kategorie – Nejhezčí výzdoba rodinného domuIII. kategorie – Nejhezčí výzdoba rodinného domu
 1. místo: Michaela a Jaromír Fridrychovi (Macharova)
   Blanka Vojtěchová (Lužická)
 2. místo: Miloslava Hornová (Na Moráni)
   Helena Novotná (Fügnerova)
 3. místo: Liduška Svobodová (Sládkova)
   Dáša Kubovičová (Kostnická)

IV. kategorie – Nejhezčí výzdoba obytného domuIV. kategorie – Nejhezčí výzdoba obytného domu
 1. místo: Květoslava Rulíčková (nám. Dr. Beneše)
 2. místo: neuděleno
 3. místo: neuděleno

V. kategorie – Nejlépe upravené okolí domu na veřejném prostranstvíV. kategorie – Nejlépe upravené okolí domu na veřejném prostranství
 Ocenění získali všichni přihlášení:Ocenění získali všichni přihlášení:

 – Kateřina Ordošová (Václavská) – Marie Vacková (Václavská)
 – Helena Palkovičová (Kundratická) – Eva Křepinská (Stavbařská)
 – Blanka Kubantová (Svahová) – Maria Schwartzová (Stavbařská)
 – Naděžda Laušmanová (Kostnická) – Alena Poštová (Jiráskova)

Všem účastníkům soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu pracovnice 
odboru správy majetku města Eva Veselá a Jaroslava Pučálková děkují za 
to, že přispívají ke zlepšení vzhledu Chomutova, přejí jim mnoho úspěchů 
v jejich činnosti a těší se na jejich přihlášky i v dalším ročníku soutěže. (r)

Foglara, má jeho přístup dnešní 
mládeži stále co nabídnout. Foglar 
dal se svými Rychlými šípy ve 
30. letech 20. století vzniknout ob-
divuhodnému fenoménu, kterým se 
staly výhradně v československém 
prostředí čtenářské kluby. Jestřáb, 
jak zněla jeho skautská přezdívka, 
vsadil na přirozenou touhu kluků 
a holek zhruba mezi šestým až šest-
náctým rokem po tvorbě part, sku-
pinek či klubů. V časopisech Mladý 
Hlasatel a Vpřed jim nabídl zajímavý 
program a správné vzory, jež byly 
a jsou samozřejmou součástí výcho-
vy již čtvrté generace čtenářů. 

Přestože čas odnesl mnohé 
z aktuálnosti Foglarovy tvorby, 
kluci a holky nikdy nepřestanou 
vyrážet po škole či o prázdninách 
se svojí partou za dobrodružstvím. 
Právě rozumnou nabídkou námětů 
k programu pro tyto přirozené mi-
krokolektivy lze po vzoru Jestřába 
předcházet řadě negativních vlivů, 
kterými jinak společnost na děti 
působí. To si uvědomilo mnoho 
Foglarových pokračovatelů a čtenář-
ské kluby tak vznikaly v počtu tisíců 
také u dalších časopisů v šedesátých 
a později i devadesátých letech.

V současnosti působí ke stovce 
aktivních čtenářských klubů pod 
patronátem Sdružení přátel Jarosla-
va Foglara po celém Česku. Komuni-
kace s nimi probíhá klasickou poš-
tou, ale i přes internet. Pomyslným 
dárkem ke 100. narozeninám spiso-
vatele se pak stane dlouhodobá hra 
Tauris ve sci-fi stylu, od vzniku SPJF 
již jedenáctou v pořadí, kterou se 
sdružení pokouší nabídnout od říj-
na do května zajímavé vyžití všem 
přihlášeným klubům.

Objednání na registr vozidel pomocí SMS :
OD H LP REZ

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

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

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

Porota (komise životního prostředí) ocenila mimo jiné balkon ve Václav-
ské, veřejné prostranství v Jiráskově a rodinný dům v Lužické ulici.
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P R O N Á J E M
K A N C E L Á Ř Í

v Málkově
5 km od Chomutova, 

silnice I. tř. směr Karlovy Vary

ceny: 50 až 80 Kč/m2

bývalý areál Severočeských dolů
kontakt: 777 626 072

Poskytování bytů dle varianty C
D ne 8 . 11 .  2007 v 15 .00 hodin se koná v zasedací místnosti  č.  18 v přízemí budovy Magistrátu města 
Chomutova , Zborovská 4602, veřejné výběrové řízení bytů na opravu na vlastn í náklady.

BYTY NA SVÉPOMOC – oprava bytu na vlastní náklady

Domovn í správa QAR K – ul . N a Bělidle

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

Kadaňs ká 3572/1 1 + 3 22 40 0, – Kč 39 0 0 0 0, – Kč

Kadaňs ká 3572/ 2 1 + 3 2 1 950, – Kč 39 0 0 0 0, – Kč

Kadaňs ká 3572/ 3 1 + 3 22 630, – Kč 39 0 0 0 0, – Kč

Kadaňs ká 3572/4 1 + 3  2 1 520, – Kč 39 0 0 0 0, – Kč

Kadaňs ká 3572/ 5 1 + 3 2 1 520, – Kč 39 0 0 0 0, – Kč

Kadaňs ká 3572/ 6 1 + 3 22 40 0, – Kč 39 0 0 0 0, – Kč

Domovn í správa DOSPRA – ul . Březenecká

Zah rad n í 51 80/ 8 1 +1 17 80 0, – Kč  70 40 0, – Kč

Kamen ná 50 93/ 5 1 + 2 1 8 120, – Kč 17 7 40 0, – Kč

J i rkovs ká 5020/ 9 1 + 2 1 9 640, – Kč 149 9 0 0, – Kč

17. l istopad u 4 565/1 1 + 2 1 9 620, – Kč 130 40 0, – Kč

Proh lídky nabízených bytů umož n í uvedené domovn í správy.

Reg istrace zájemců o byt na svépomoc se koná dne 8 . 11 .  20 07 v době od 13 .0 0 do 1 5 .0 0 hodi n v kanceláři  
OS M M , 2 . patro, č.  dv. 233 . 

Zá jemci o zís ká n í bytu formou veřej ného výběrového řízen í j sou povi n n i ,  ved le povi n ností uvedených 
v čl .  6 „ Pravidel pro přidělová n í bytu v ma jetku města C hom utova“, při reg i straci před ložit p latný obča ns ký 
prů kaz a potvrzen í peněžn í ho ú stavu o za placen í d ražebn í j i stoty ve výši 10 % vyvolávací ceny bytu .
Číslo účtu – 6015 – 626441/ 0100 ( uveden í pom lčky N U T N É !  !  ! )
va ria bi l n í sym bol – 22220811 , s pecifický sym bol – rod né čís lo

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
10% sleva

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
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Oddíl stolního tenisu Baníku 
Březenecká pořádá nábor zájemců 
o stolní tenis. Zápis probíhá v pro-
storách malé tělocvičny na ZŠ Cho-
mutov, ul. 17. listopadu 4728, a to 
15. a 18. října, v obou případech od 
15.00 hodin. „Vítáni jsou žáci a žáky-
ně jakéhokoliv věku a v jakékoliv fázi 
znalosti a zručnosti v tomto bezkon-
taktním sportu. Veškeré podrobnější 
informace se zájemci dozví na místě. 
Naším zájmem je mládeži nabídnout 
alternativu vyplnění volného času,“ 
zve jednatel Baníku Březenecká 
Oldřich Brůha.                                   (the)

Devět mistrovských titulů a osm ví-
tězství v Českém poháru, to je vizitka 
národních házenkářek SK Chomutov 
NH za uplynulých deset let. A protože 
je to bilance impozantní, rozhodl se 
ji klub spolu s obchodními partnery, 
bývalými hráčkami, příznivci a další-
mi hosty pořádně oslavit.

Akce má název Šampionky Chomu-
tovu aneb Co je ve sportu deset let...? 
a proběhne v sobotu 6. října v domov-
ském areálu národních házenkářek 
v Cihlářské ulici. „Akce bude kombi-
nací sportu, zábavy, soutěží pro děti 
a kulturních vystoupení. Dobře bavit 
se budou všichni, od předškoláků po 
pamětníky,“ představuje akci mana-
žer SK Chomutov NH Vojtěch Čihař, 
s jehož jménem jsou úspěchy v po-
sledním desetiletí spjaty především.

Předposlední závod Českého po-
háru ve skateboardingu proběhl 
v Chomutově. Do nového skatepar-
ku na Kamenném Vrchu dorazilo 
sedm desítek nejlepších českých 
závodníků včetně několika zahra-
ničních a zhruba desetinásobek 
převážně mladých diváků. Viděli 
kvalitní a dramatický závod, kte-
rý zamíchal průběžným pořadím 
seriálu.

Soutěžilo se ve třech disciplí-
nách. Tou hlavní je streetstyle, 
v níž se nedařilo dosud vedoucímu 
jezdci Arnoštu Ceralovi z Hradce 
Králové, který se nevešel ani do 
semifinálové dvacítky. Vítězem 
disciplíny, při níž závodníci jezdí 
na uměle vytvořených překážkách 
simulujících prostředí ulice se 
schody, obrubníky a zábradlími, 
se stal Marek Zápražný ze sloven-
ských Malacek před Tomášem Vin-
trem z Prahy a dalším Slovákem, 

Přelom léta a podzimu je do-
bou sklizně nejen pro zemědělce, 
ale i pro chomutovské tanečníky. 
Z evropských a světových pódií si 
Taneční škola Stardance i Vrcho-
lové taneční centrum Beethoven 
D.C. Exe každý rok přivážejí nejcen-
nější medaile.

Stardance nejhůř bronzováStardance nejhůř bronzová
Vrcholem sezony mažoretkového 

sportu je mistrovství Evropy, které 
se každoročně pořádá v polském 
Opole. Taneční škola Stardance tam 
na základě výsledků z mistrovství 
republiky vyslala sedm formací, 
na které čekaly soupeřky z Polska, 
Slovenska, Běloruska, Maďarska 
a dalších českých klubů. Přes silnou 
konkurenci svěřenkyně trenérek 
Milady Zelenkové, Moniky Křížkové 
a Veroniky Daňkové pokaždé skon-
čily do 3. místa. „Ale byl to urputný 
boj. Všichni se tak hrozně lepší! I ti 
Poláci a Maďaři!“ podivuje se ředitel-
ka taneční školy Milada Zelenková.

Na dvě chomutovské formace přes 
veškerá zlepšení soupeřky nestačily. 
Zlatou medaili a titul mistrů Evropy 
si domů odvezla malá skupina senio-
rek v disciplíně pom–pom ve složení 
Monika Křížková, Markéta Daňková, 
Lenka Valtlová, Veronika Zaťková, 
Zuzana Tesařová, Barbora Falcma-
nová a Klára Falcmanová. Stejně 
úspěšná byla v téže disciplíně malá 
skupina kadetek, pro níž to přitom 
bylo první vystoupení na ME! Zlatou 
medailí se pyšní Karolína Pacáková, 
Kristýna Pěnkavová, Markéta Urba-
nová, Tereza Kubátová, Štěpánka 
Šimková, Denisa Marešová a Barbora 
Formánková. Třikrát reprezentantky 
Stardance braly stříbro – juniorky 
Markéta Molnárová (sólo pom–pom), 
Veronika Lišková a Aneta Iblová (duo 
baton) a devatenáct juniorek z velké 
formace (pom–pom). Bronz vybojo-

Chomutovští tanečníci skvěle reprezentovali město i Českou republiku

vala seniorka Nikola Strohwasserová 
(sólo pom–pom) a malá skupina ju-
niorek (pom–pom) v sestavě Natálie 
Šofrová, Eliška Štědronská, Kristýna 
Kučerová, Nicol Šatalíková, Nikola 
Malcovská, Denisa Herlesová a Mar-
kéta Molnárová.

Dalšího úspěchu dosáhla Taneč-
ní škola Stardance na Mistrovství 
světa a Evropy v disco dance, disco 
show a freestylu v Žilině. Malá sku-
pina ve složení Lucie Marschová, 
Jana Ortová, Ivana Macáková, Eliš-
ka Štědronská, Hana Drexlerová, 
Markéta Molnárová a Andrea Pavlo-
vová tam v disciplíně street dance 
poprvé nastoupila k tak význam-
nému měření sil a hned se dostala 
do osmičlenné finálové skupiny 
evropského šampionátu.

Beethoven mistrem světaBeethoven mistrem světa
Na uvedeném Mistrovství světa 

a Evropy v disco dance, disco show 
a freestylu v Žilině se představil 
i Beethoven D.C. Exe. Přes účast 2 
508 tanečníků z ČR, Slovenska, Bel-
gie, Itálie, Německa, Norska, Švédska, 
Dánska, Finska, Srbska, Litvy, Ukraji-
ny, JAR, Polska, Slovinska, Estonska, 
Ruska, Maďarska a Bulharska chtěl 
obhájit výsadní postavení z před-
chozích šampionátů. Šárka Hrušecká 
z vedení Beethovenu ale varovně 
zvedá prst: „Mezinárodní porota roz-
hoduje jinak než porota na mistrov-
ství republiky. Takže nikdy nevíte, 
pro co si jedete, i když si myslíte, 
že jste nejlepší.“ Nicméně celoroční 
příprava vrcholící třítýdenním in-
tenzivním tréninkem přinesla ovoce 
a chomutovské taneční centrum se 
opět stalo nejúspěšnějším klubem 
šampionátu, čímž na první příčku 
v hodnocení zúčastněných zemí vy-
táhlo i Českou republiku.

Na ME v disco dance v dětské vě-
kové kategorii do 11 let získala zla-
tou medaili formace s choreografií 
A je to. Završila tak mimořádně 
úspěšnou sezonu, v níž od úrovně 

regionu až po mistrovství světa 
pětkrát za sebou zvítězila! Mezi 
jednotlivci skončila Kateřina Adám-
ková druhá, Patrik Ferbas devátý 
a další dvě závodnice ve druhé 
desítce pořadí. V soutěži dvojic 
obsadili Kateřina Adámková a Pa-
trik Ferbas páté a Tereza Kindlová 
a Michaela Lacinová desáté místo. Na 
ME v disco show se dětská formace 
s choreografií Banditos umístila na 
stříbrné příčce.

Ještě úspěšnější bilanci mají ju-
nioři (11 – 15 let). Na MS v disco 
dance si zlato a mistrovský titul vy-
bojovalo duo Michaela Studničková 
a Denisa Císařová, vicemistrem svě-
ta se stala formace s choreografií 
Wild trip a „bramborovou“ medaili 
si odvezla malá skupina Pinklabam-
ba ve složení Denisa Císařová, Mi-
chaela Studničková, Pavla Musková, 
Gabriela Ješetická, Linda Brůhová 
a Michaela a Kateřina Bauerovy. 
V soutěži jednotlivců se žádný ze 
tří zástupců klubu do první desít-
ky nedostal. Na MS v disco show si 

bronz zajistila formace s choreogra-
fií Live photo 2006–07 a na MS ve 
freestylu skončila Pavla Vyoralová 
sedmá. Dva tituly mistrů světa si 
Beethoven připsal i v hlavní katego-
rii dospělých (od 15 let). Zasloužily 
se o to formace s choreografií Again 
in black a malá skupina Sněženky 
bez machrů v sestavě Lída Fišrová, 
Markéta Welzlová, Magda Votavová, 
Milana Špátová, Tereza Mikešová, 
Veronika Hájková a Lenka Šroufko-
vá. V kategorii jednotlivci a duo se 
chomutovští tanečníci neprosadili. 
„Konkurence sílí, mezi tolika taneční-
ky z tak velkého množství zemí jsme 
ještě nezávodili. O to víc nás těší, že 
se držíme na špici. Třeba jsme letos 
opakovaně porazili belgickou dis-
coformaci, což se zatím žádnému 
jinému českému klubu nepodařilo,“ 
zdůraznila šéftrenérka Eva Vlková.

Obě taneční střediska, Beethoven 
i Stardance, děkují rodičům za vstříc-
ný přístup k přípravě dětí a mimo 
jiných sponzorů i městu Chomutov 
za finanční podporu a přízeň.        (sk) 

Skateboardový závod měl vysokou úroveň díky jezdcům i organizátorům
Ondrejem Leskovianským z Nové 
Dubnice. Mezi semifinále a finále 
se vklínila disciplína bowl, tedy 
jízda v takzvaném bazénu. Ta se 
nejvíce povedla Martinu Juráškovi 
z Havířova, ale obdiv sklidil i čtvr-
tý David Horváth, desetinásobný 
vítěz ČP a v 35 letech největší 
legenda českého skateboardingu. 
Po uzavření soutěžní části přišla 
na řadu ještě jedna disciplína 
– 123mp3 best trick. V divácky 
i jezdecky nejatraktivnějším mě-
ření sil, v němž vybraní závodníci 
předvádějí své nejlepší a nejobtíž-
nější triky, které si při soutěžních 
jízdách netroufli zkusit, si vítěz-
stvím spravil chuť výše zmíněný 
Arnošt Ceral.

Chomutovský závod společně 
uspořádaly sdružení Mystic ska-
te z Prahy a Správa sportovních 
zařízení Chomutov. Produkční 
Českého skateboardového poháru 
Jaroslav Boček měl pro domácí 
organizátory a pro nový skatepark 
jen slova chvály. „Zástupci města 
nás překvapili vstřícností a ocho-
tou. S tak pozitivním přístupem 
jsme se během celého seriálu ne-
setkali,“ zdůraznil Jaroslav Boček. 
K samotnému dějišti závodu do-
dal: „Chomutovský skatepark patří 
k nejlépe vybaveným v republice. 

V hlavním závodě Aleš Ceral (na snímku při tréninku) úlohu favorita nezvlá-
dl, ale chuť si spravil vítězstvím v disciplíně 123mp3 best trick.      (foto: sk)

Národní házenkářky budou slavit
Program – dopoledne od 9.00 Program – dopoledne od 9.00 

hodin: hodin: skákací hrad, jízda na ko-
ních, čtyřkolky, historické městečko 
s tržištěm a šermířskými souboji, 
prezentace Policie ČR, miniautosalon, 
netradiční stánkový prodej; odpoled-odpoled-
ne od 12.00 hodin:ne od 12.00 hodin: fotbalový turnaj 
mezi V.I.P. (osobnosti Chomutova), 
národními házenkářkami a Arabela 
teamem (osobnosti ze showbyznysu) 
proložený vystoupením Stardance 
a skupiny Prdi; od 14.25 hodin: od 14.25 hodin: kul-
turní vystoupení členů Arabela tea-
mu; večer od 16.35 hodin:večer od 16.35 hodin: celý večer 
k tanci a poslechu bude hrát skupina 
Aquarius, dále Yvette, Maxim Turbu-
lenc, Jindra Kejak, Ivan Hlas, Martin 
Tangwey, Marcela Holanová, Kamil 
Emanuel Gott, nefalšovaný kankán, 
o půlnoci závěrečný ohňostroj.      (sk) 

Malá skupina kadetek Stardance překvapila, hned jejich první vystoupení na 
ME skončilo zlatou medailí.                                                        (foto: archiv klubu)

Malá skupina Beethovenu D.C. Exe se raduje ze zlaté medaile společně se 
šéftrenérkou Evou Vlkovou.                                                      (foto: archiv klubu)

Stolní tenisté zvou
chlapce i děvčata

Bazén máte rozhodně největší 
v rámci Česka a Slovenska a možná 
i ve střední Evropě, také zázemí je 
tu vysoce nadstandardní. No a jak 

je skatepark situován v údolíčku 
obklopeném borovicovým lesem, 
to z něj dělá nejkrásnější areál 
v Česku.“                                       (sk)

O obrovské překvapení se postarali fotbalisté FC Chomutov, kteří ve 3. kole 
Poháru ČMFS po výsledku 0:0 a vítězství v penaltovém rozstřelu 5:4 vyřadili pr-
voligový FK SIAD Most. Hrdinou byl brankář Zaťko, který byl pozorný při zápa-
se, pak chytil penaltu Jedinákovi a nakonec v poslední sérii sám proměněným 
pokutovým kopem poslal svůj celek do 4. kola. V jeho rámci se v Chomutově 
10. října od 16 hodin představí druholigový HFK Olomouc. Na snímku o míč 
bojují hostující Brazilec Andrei (vlevo) s domácím Aloisem Šebkem.   (foto: sk) 


