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Koncem října projednali radní 
materiál nazvaný Analýza parko-
vání ve městě Chomutov, který 
tuto problematiku podrobně ma-
puje a nastiňuje řešení vedoucí 
ke zlepšení situace. Zpracovala ho 
pracovní skupina jmenovaná pri-
mátorkou Ivanou Řápkovou a slo-
žená z odborníků různých odborů 
magistrátu. Jako podklady jí při 
tom sloužily územní plán, údaje 
o počtu parkujících aut a parkova-
cích míst ve vybraných lokalitách 
a prověření skutečného využití 
parkovacích míst, které v terénu 
provedla městská policie. Město 

bylo rozděleno na 29 lokalit. V každé 
se zjišťoval počet parkovacích míst, 
situace v místě a hledání rezerv. 

Z analýzy vyplynulo mimo jiné 
rozčlenění města na tři oblasti 
– historické centrum, střed města na 
centrum navazující a ostatní části, 
v nichž převažuje bydlení. První dvě 
oblasti je třeba posuzovat společně, 
protože se zde spojují potřeby 
pro parkování lidí zde bydlících 
s potřebami návštěvníků a s vyšší 
koncentrací podnikatelských akti-
vit. Zpoplatnění parkovacích míst 
v samotném centru vede k tomu, 
že motoristé parkují v jeho okolí 

Slovo primátorky

a z toho vyplývají problémy 
pro obyvatele domů například 
v ulicích Vodních staveb, Zdeňka 
Štěpánka, Beethovenově a Mjr. 
Šulce. Situaci by mělo zlepšit 
zpoplatnění parkování ve druhé 
oblasti s tím, že její obyvatelé by 
byli zvýhodněni.

Největší problémy jsou na 
sídlištích Březenecká, Kamenná, 
Zahradní a v okolí nemocnice. 
Pro tyto lokality byly stanoveny 
čtyři úkoly: přemístit odpadové 
kontejnery na nová stanoviště 
a zpracovat koncepci jejich umís-
ťování tak, aby nestály na ploše 
parkovišť, řešit možnosti využít 
bývalých krytů Civilní ochrany, 
budovat nové parkovací plochy 
v rámci investičních akcí města 
a tyto akce koordinovat s rekon-
strukcí kanalizačních a vodovod-
ních řadů. 

„Byly stanoveny i dílčí úkoly, 
například obnovení vodorovného 
dopravní značení na vybraných 
parkovištích a tím posílení jejich 
kapacity, zadání vypracování 
generelu dopravy, posílení kon-
troly autovraků nebo omezení 
parkování firemních automobilů 
v místě bydlení,“ připomíná pri-
mátorka Řápková. „Zásadní zlep-
šení situace ale přinesou rozsáhlé 
investiční akce. Jejich harmono-
gram konkretizuje s výhledem do 
roku 2011 záměry vzniku stovek 
nových parkovacích míst.“ Z těch 
největších lze jmenovat například 
nová parkoviště v Beethovenově 
ulici (160 míst), na Kamenné (160 
míst), na Kamenném Vrchu (150 
míst) nebo na Březenecké (podle 
projektu 112 a 269 míst).       (lm)

Na sídlištích budou stovky nových parkovacích míst
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Vážení spoluob-
čané, v průběhu po-
sledních patnácti let 
dochází postupně 
k restrukturalizaci 
průmyslové výro-
by v našem městě. 
V současné době se 
u nás ve stále větší 

míře usidlují firmy, jejichž zaměření 
je strojírenské či elektrotechnické. 
Jde často o moderní podniky, v nichž 
zaměstnanci pracují na složitých 
strojích řízených počítači. Před lety 
u nás, v chomutovských průmyslo-
vých zónách, a v poslední době napří-
klad v takzvaném Trianglu vznikají 
stovky nových pracovních příležitostí 
pro technicky vzdělané lidi. Ale 
v tom je právě trochu problém, pro-
tože noví zaměstnavatelé narážejí na 
nedostatek kvalifikovaných a odborně 
vzdělaných pracovníků. Možná je to 
i tím, že zájem mladých lidí o tech-
nické vzdělávání v naší zemi klesá, 
ačkoliv je zřejmé, že právě rozvíjející 
se technické obory mají v moderní 
společnosti budoucnost. Abychom 
podpořili zájem o techniku u mladých 
lidí, přivedli jsme do našeho města 
strojní fakultu ČVUT, která nedávno 
zahájila již druhý rok své činnosti. 
Ale ani to nestačí. Proto chceme děti 
a mládež přilákat k technice třeba i 
soutěží, kterou jim v nejbližších dnech 
nabídneme prostřednictvím jejich 
škol. Chceme, aby mladí nadaní lidé 
měli příležitost ukázat, co v nich je, a 
třeba tak přesvědčí i své kamarády, že 
věnovat se technickým oborům může 
být zajímavé a zábavné. 

                          Vaše Ivana Řápková
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pad až do půlky prosince bude pro-
bíhat anketa na Zahradní. Formou 
dotazníkového řízení chce město 
zmapovat názory obyvatel tohoto 
sídliště a zejména jejich představy 
o jeho dalším vývoji. Město hodlá 
čerpat rozsáhlé dotace na regenera-
ci této lokality a chce při ní vychá-
zet i z názorů jejích obyvatel. Dvě 
desítky otázek jsou zaměřeny na 
bezpečnost, veřejnou zeleň, čistotu, 
možnosti sportovního a kulturního 
vyžití pro dospělé i děti a podobně. 
Osloven by měl být co největší počet 
lidí, aby následné výstupy měly vy-
povídající hodnotu.

                     (Pokračování na str. 2)

Anketa mapuje představy 
obyvatel Zahradní

Na zimní posyp je k dispozici 
přes devět set třicet tun soli

Vedení Technických služeb města 
Chomutova vypracovalo Plán zim-
ní údržby 2007 – 2008. V úvodní 
části tohoto materiálu, jehož znění 
schválila rada města v plném roz-
sahu, se mimo jiné vymezuje zimní 
období, které trvá od 1. listopadu do 
31. března. Jak ale zdůraznil pro-
vozně technický náměstek ředitele 
technických služeb Miroslav Šulta, 
rozhodující pro intenzitu a rozsah 
zimní údržby jsou pochopitelně 
konkrétní povětrnostní podmínky. 

Součástí plánu je mapa udržované 
sítě místních komunikací k zajištění 
sjízdnosti a schůdnosti, v níž jsou 
jednotlivé komunikace označeny 
barevně podle důležitosti, a rovněž 
časové lhůty pro pracovníky, kteří 
mají zimní údržbu na starosti. Sta-
noví například, že mechanizmy pro 
údržbu komunikací I. pořadí dů-
ležitosti musejí vyjet do 30 minut 
od vzniku závady ve sjízdnosti ve 
všední dny, do 60 minut mimo pra-
covní dny. Zmírnění těchto závad 
musí být zajištěno do 4 hodin od 
výjezdu v I. pořadí důležitosti, do 
12 hodin ve II. pořadí a nejpozději 
do 48 hodin ve III. pořadí důleži-
tosti. Do první kategorie je zařa-
zeno 24,5 kilometru, do druhé 13,3 
a do třetí 112,1 kilometru místních 
komunikací. „Zmírnění závad ve 
sjízdnosti neznamená úplné očiště-
ní vozovky, protože to například při 
patnáctistupňových mrazech nebo 
při hustém sněžení není technicky 
možné. Jde o protažení a posyp 
komunikace,“ upozorňuje Šulta.       
                         (Pokračování na str. 2)

S dvoudenním předstihem si 
v pátek 26. října připomněli 
představitelé města a řady spo-
lečenských organizací 89. výročí 
vzniku Československé republiky. 
U památníku prvního prezidenta 
ČSR Tomáše Garrigue Masaryka se 
sešli primátorka Ivana Řápková, její 
náměstkyně Jana Vaňhová, radní Pa-
vel Markvart a Jan Mareš se zástupci 
Československé obce legionářské, 
Českého svazu bojovníků za svo-
bodu, Sdružení Volyňských Čechů 
a jejich přátel, Konfederace politic-
kých vězňů a České obce sokolské. 
Zástupce sokolů Milan Janovský se 
po odeznění československé státní 
hymny ujal slova a zevrubně při-
pomněl historické souvislosti, které 
vzniku republiky předcházely. Poté 
jednotlivé delegace u pomníku 
T. G. Masaryka položily květiny. 
Na snímku mu vzdávají čest Jana 
Vaňhová a Jan Mareš, stafáž opět 
tvořili příznivci vojenské historie 
z klubu Nord–Sever v dobových 
uniformách.              (text a foto: lm) 

Chomutovská noc módy, která proběhla minulou středu v městském divadle, 
měla kromě společenského rozměru také charitativní část. Součástí večera 
byla totiž dražba výtvarných děl umělců z regionu, jejíž výtěžek získal 
chomutovský Klokánek, zařízení pro opuštěné děti. Své práce do ní věnovali 
Marie Svobodová, Ladislav Chabr, Roman Křelina, Milan Pecák a Karel Meloun. 
Slova iniciátorky akce, primátorky Ivany Řápkové, aby přítomní otevřeli kromě 
svých srdcí i své peněženky, padla zjevně na úrodnou půdu, dražba vynesla 
úctyhodných 304 000 korun. Marie Vodičková, předsedkyně občanského sdru-
žení Fond ohrožených dětí, které síť Klokánků po celé republice provozuje (na 
snímku uprostřed), jen těžko skrývala dojetí. Symbolický šek jí předali primá-
torka Ivana Řápková, jež chomutovskému Klokánka pomáhá od jeho loňského 
vzniku, a Jiří Šulc, hejtman Ústeckého kraje, který akci významně podpořil. 
Několik snímků z průběhu večera, pestré směsice módy, ale i kulturních 
i gastronomických zážitků, najdete také na straně 2.              (text: lm, foto: sk)

Noc módy přinesla Klokánku přes tři sta tisíc
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Vizitky zastupitelů aneb Získali váš mandátZmizelý Chomutov na fotografiích
Petr Husák 

(ČSSD) je už 
z k u š e n ý m 
k o m u n á l n í m 
p o l i t i k e m . 
V zastupitelstvu 
působil tři roky 
v polovině mi-
nulého desetile-
tí, po loňských 
volbách je navíc 

členem rady města.
Svůj profesní život zahájil po 

ukončení středoškolských studií 
v tušimické elektrárně, kde na 
různých postech strávil dva roky. 
Po absolvování vojenské služby 
ale zamířil jinam. „Nastoupil jsem 
do inženýrské organizace, která 
v Severočeském kraji zajišťovala 
výstavbu atypických staveb, jako 
jsou nemocnice, hotely, divadla, 
kulturní domy a podobně. Tam jsem 
strávil dvacet let a podílel jsem se 
na některých velkých stavbách 
v regionu.“ Pracoval mimo jiné na 
výstavbě nového Mostu, připomíná 
také pavilony kadaňské i chomutov-
ské nemocnice, při jejichž výstavbě 
zajišťoval pro investora veškerý 
technický dohled. Stal se tehdy, 
a jak zdůrazňuje, dodnes je, čle-
nem České komory autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě. „Přestože tuto profesi už 
třináct let nevykonávám, snažím se 
udržovat si s ní kontakt.“ 

V roce 1994 Petr Husák uspěl 
v konkurzu na pozici jednatele nově 
vzniklé organizace města, Teplo 
Chomutov, ale po čase z ní odešel. 
„S tehdejším vedením města jsem 
prostě nemohl spolupracovat.“ Ná-

sledoval „přestup“ do Litvínova, kde 
stál u vzniku společnosti na sprá-
vu bytového a nebytového fondu. 
Jako její jednatel a ředitel působil 
osm let. V roce 2004 po krajských 
volbách přešel na Krajský úřad Ús-
teckého kraje na pozici předsedy 
finančního výboru. Tuto práci dopl-
ňuje řada dalších politických úkolů 
v rámci ČSSD na různých úrovních 
od místní až po nejvyšší (ústřední 
kontrolní komise).

Jak Petr Husák konstatuje, právě 
politika mu zabere většinu volného 
času. „Máme chalupu ve Výsluní, ale 
moc času mi na ni nezbývá,“ přizná-
vá otec dvou synů a dědeček dvou 
vnoučat. „A když se přece jen najde 
chvíle klidu, rád si přečtu dobrou 
knížku. Preferuji literaturu faktu 
z období starověkých civilizací – Me-
zopotámie, Egypta a mytologického 
Řecka,“ říká a vzápětí se se zaujetím 
rozpovídá o posledních výzkumech, 
které na dávnou historii kolébky 
evropské civilizace vrhají úplně jiné 
světlo. 

Do České strany sociálně de-
mokratické vstoupil P. Husák před 
patnácti lety. „V té době se přízeň 
voličů vůči ČSSD pohybovala kolem 
pěti procent, takže by mi těžko 
někdo mohl podsouvat nějaké zišt-
né cíle, jako se to politikům stává. 
Nemohl jsem se dívat na ten divoký 
kapitalismus. Chtěl jsem se alespoň 
v místních podmínkách pokusit za-
brzdit to rozkrádání republiky a do 
komunální politiky vnést obyčejnou 
lidskou slušnost a poctivost. Myslím, 
že nejen v politice by měla platit zá-
sada J́ak chceš, aby se lidé chovali 
k tobě, chovej se ty k nim .́“       (lm)

Šestačtyřicet studentů zahájilo 
v poslední říjnové dekádě akademic-
ký školní rok v detašovaném praco-
višti strojní fakulty ČVUT. Většina 
z nich se ještě předtím zúčastnila 
slavnostního zahájení výuky. V po-
sluchárně v objektu v Mánesově 
ulici, v němž město poskytuje vy-
sokoškolákům zázemí, je přivítali 
představitelé fakulty, její děkan 
Prof. Ing. František Hrdlička, CSc. (na 
snímku v popředí), a proděkan pro 
pedagogickou činnost Doc. Ing. Jan 
Vojtek. Profesor Hrdlička v krátkém 
proslovu zdůraznil význam studia 
technických oborů v tomto regionu 
a především příznivé profesní vy-
hlídky jejich absolventů. Připomněl 
rovněž ekonomickou stránku studia 
v Chomutově, které znamená pro ro-
diče studentů výrazně nižší náklady 
než v Praze. 

Nové vysokoškoláky přišla po-
zdravit rovněž primátorka Ivana 
Řápková. Vyzdvihla důraz, který 
město klade na růst vzdělanosti 
regionu, a kvitovala, že v lavicích 
posluchárny sedí i řada dívek. Stu-

Na ČVUT zahájili druhý školní rok 

… zprávu o výsledcích tvůrčí … zprávu o výsledcích tvůrčí 
dílny,dílny, zabývající se návrhy na 
budoucnost areálu zrušené ZŠ na 
Kamenném Vrchu. V uplynulém 
půlroce proběhlo pět schůzek 
zástupců čtyř architektonických 
týmů, z nichž každý přišel s vlast-
ním návrhem funkčního využití 
území. Architekti seznámili radní 
s jednotlivými variantami, rada 
města po rozsáhlé diskuzi uložila 
odboru investic a úřadu územního 
plánování rozpracovat koncept ar-
chitekta Jaroslava Pachnera, který 
počítá s částečnou demolicí areálu, 
rekonstrukcí zbylých areálů na byto-
vé objekty a rozšířením parkovacích 
ploch, a návrh pražského ateliéru 
Třiarchitekti. Ten je variantní, před-
pokládá jak částečnou přestavbu 
stávajícího skeletu školy, tak úplnou 
demolici a vybudování novostavby 
na vyčištěném pozemku. 

… zprávu o činnosti domovních … zprávu o činnosti domovních 
správ za 1. pololetí roku 2007.správ za 1. pololetí roku 2007. Ulo-
žila náměstkyni primátorky Janě 
Vaňhové nadále sledovat čerpání 
poskytnutých finančních prostředků 
na opravy a údržbu bytového a neby-
tového fondu. Ze zprávy vyplývá, že 
společnost Qark měla k 30. 6. 2007 
ve správě 2 064 bytů, z toho 158 
v domech SVJ, a dále 161 nebytových 
prostor včetně garáží. Na opravy 
a údržbu bytového fondu měl Qark 
k dispozici 6 491 760 Kč, z toho 
5 598 707,98 Kč na běžné opravy 

Rada města Chomutova projednala…
a údržbu, 504 575 Kč na revize pod-
le ČSN včetně odstranění zjištěných 
závad, 243 600 Kč na mimořádné 
akce a 144 875,75 Kč na opravy vol-
ných bytů. Společnost Qark vymohla 
mimosoudně pohledávky ve výši 
200 105 Kč. Společnost Dospra měla 
k 30. 6. 2007 ve správě 429 bytů, 
z toho 287 v domech SVJ, a dále 35 
nebytových prostor. Protože většina 
bytů v majetku města byla v domech 
SVJ nebo v domech, kde SVJ vznikají, 
byl značně omezen výdej finančních 
prostředků do oprav, a to pouze na 
havarijní stavy nebo nutné výmě-
ny plynových zařízení. Proto byly 
čerpány finanční prostředky pouze 
ve výši 226 063,40 Kč. Společnost 
Dospra vymohla mimosoudně po-
hledávky ve výši 84 037 Kč. 

… a schválila dotace… a schválila dotace na projekt 
dvěma žadatelům, Střední zdravot-
nické škole Chomutov na projekt 
Studentská konference na téma Me-
zilidské vztahy a lidé se zdravotním 
postižením (3 000 Kč na propagaci, 
ceny a upomínkové předměty) 
a Klubu přátel vojenství Armus na 
projekt Přednáškový seminář Vý-
chodní fronta 1917 – 1945 (10 000 
Kč na ubytování, tiskové a propagač-
ní materiály). Rada dále doporučila 
zastupitelstvu města schválit dotaci 
Folklórnímu sdružení Krušnohor 
Chomutov na projekt Čas radosti ve-
selosti (9 000 Kč na pronájem sálu, 
plakáty, tiskoviny).                         (lm)

denti prvního ročníku pocházejí 
převážně z Chomutovska, Lounska 
a Mostecka, Teplicka a Litoměřicka, 
jeden je dokonce z Ostravy.                
                                      (text a foto: lm)

Skupina ČEZ věnovala Městskému 
ústavu sociálních služeb Chomutov 
sto úsporných žárovek. Jejich pro-
voz by měl přinést roční úspory asi 
padesát tisíc korun. Ředitelka MÚSS 
Alena Tölgová tento akt přivítala 
a zástupcům ČEZu poděkovala. 
„V řadě našich zařízení jsou zářivky, 
ale tyto žárovky také rozhodně na-
jdou uplatnění, rozmístíme je zejmé-
na v domově pro seniory,“ uvedla při 
oficiálním převzetí daru.              (lm) 

Sto úsporných žárovek 
ústavu sociálních služeb

(Dokončení ze str. 1)
V mimopracovní době přebírají 

odpovědnost za zimní údržbu dis-
pečeři. Kontakty na řidiče traktorů, 
sypačů i dalších vozidel jsou rovněž 
součástí plánu, stejně jako údaje 
o připravených posypových materiá-
lech. Ve skladech technických služeb 
je k dispozici 930 tun chloridu sod-
ného, přes 166 tun drti a 52 tun pís-
ku, přičemž drť a písek se nakupují 
průběžně po celé zimní období. 

K zajištění sjízdnosti ulic a schůd-
nosti komunikací je připraveno 
mimo jiné jedenáct sypačů s pluhy, 
osm nosičů pluhu, tři vozidla pro 
odvoz sněhu, tři nakladače a jedno 
dispečerské vozidlo.                     (lm)

Na zimní posyp...

Série fotohádanek se pomalu chýlí ke konci. V každém druhém čísle letoš-
ních Chomutovských novin jste se setkávali s obrázky, zachycujícími podo-
bu města, kterou v průběhu 20. století ztratilo. Tentokrát se vracíme až do 
doby před 1. světovou válkou. Poznáte objekt na bezmála stoleté fotografii? 
Doba, kdy zmizel ze světa, tolik vzdálená není… Kdo se chce pokusit získat 
předposlední exemplář knihy Zmizelý Chomutov, které máme pro autory 
správných odpovědí připraveny, může odpověď zaslat na adresu redakce, 
která je stejně jako elektronická adresa uvedena v tiráži novin, nebo ji 
vhodit do schránky u zadního vchodu do historické radnice z Chelčického 
ulice, případně ji donést osobně do redakce (dveře č. 46).                       (lm) 

Městská věž, přestože je sou-
částí kostela Nanebevzetí Panny 
Marie, který patří katolické církvi, 
je majetkem města a ve správě ji 
má Správa kulturních zařízení Cho-
mutov. V současné době prochází 
rekonstrukcí. Její součástí je nejen 
oprava vyhlídkového ochozu, kvůli 
níž je zastavený hodinový stroj, ale 
i úprava interiérů.

„Stávající expozice, která je dílem 
chomutovské výtvarnice Marie Svo-
bodové a obsahuje historická data 
z dějin města, byla nainstalována 
už na počátku devadesátých let. 
Chceme ji doplnit, vyměnit osvětlení 
a sjednotit vitríny, aby vše působilo 
uceleným dojmem,“ uvedla jednatel-
ka SKZ Věra Flašková a dodala, že stá-
vající historický ráz, který vychází 
z atmosféry věže, zůstane zachován. 
„Problém byl se zajištěním finanč-
ních prostředků. Ty se letos podařilo 
získat formou dotace z evropských 
fondů. Protože jde o projekt společ-
ný s partnerským městem Annaberg–
Buchholz, část prostor bude věnová-
na naší příhraniční spolupráci.“.

Modernizovaný interiér městské 
věže se návštěvníkům otevře na jaře 
příštího roku. V. Flašková doufá, že 
si sem najdou cestu nejen turisté, ale 
i místní. „Přestože letošní rok byl co 
do návštěvnosti rekordní, myslím, že 
zdaleka ne všichni Chomutováci se 
byli na śvé´ věži podívat. Její zvony 
slýcháme pořád, ale kdo si je prohlé-
dl na vlastní oči? Navíc věž nabízí 
krásný výhled na celé město, který 
rozhodně stojí za to těch sto dvacet 
pět schodů vyšlápnout.“                (lm)

Představujeme zařízení 
organizací města: věž

PoděkováníPoděkování
Chtěl bych tímto vyslovit uzná-

ní pracovníkům TSmCh p. o. pod 
vedením pana Miroslava Šulty za 
pružný přístup k opravám poško-
zeného chodníku v Gutenbergově 
ulici. Od upozornění na pro chodce 
nebezpečné poškození asfaltového 
povrchu chodníku dne 17. 10. 2007 
uplynulo pouhých 6 dnů a oprava 
nejnebezpečnějších úseků chodníku 
v celé ulici byla provedena.

Za takový přístup děkujeme.
                    S pozdravem Jiří Braun
          Gutenbergova 13, Chomutov

…napsali jste nám……napsali jste nám…

(Dokončení ze str. 1)
Tomu odpovídá počet těch, kteří 

se po sídlišti pohybují s přísluš-
nými dotazníky. Jsou to studenti 
Soukromého gymnázia Chomutov, 
kterých je zhruba padesát. Není tedy 
třeba považovat je za aktéry nějaké 
komerční akce. Jde o záměr radnice 
zájem vyslechnout názory lidí a ty 
pak zapracovat do plánů na zlepšení 
kvality života v této lokalitě.      (lm)

Anketa mapuje...

Několik momentek z Chomutovské 
noci módy: Večerem provázel Ma-
rek Vašut, který se s pohotovostí 
a vtipem ujal i role dražitele obrazů. 
Účastníky dražby řádně vyhecoval 
a je tedy i jeho zásluhou, že koneč-
ný výtěžek byl tak vysoký. Součástí 
módní přehlídky byla i kolekce spod-
ního prádla značky Bruno Banani. Na 
hlavním schodišti se představily 
břišní tanečnice. Temperamentním 
vystoupením akci zpestřila mexická 
skupina Ritmo Latino.           (foto: sk)
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Odborníci na historii se toto úterý 
sešli na starobylé radnici při příle-
žitosti konference Comotovia 2007. 
Diskutovali zde a také sebe na-
vzájem i hosty informovali o nově 
objevených skutečnostech, které se 
týkají chomutovských dějin, s dů-
razem na událost, při níž byl před 
550 lety Chomutovu udělen městský 
znak. Na vědecké sympozium navá-
zala prezentace zajímavé knižní 
novinky, Historického atlasu města 
Chomutova. Ten je 16. svazkem edi-
ce, v níž jsou vydávány staré mapy 
vybraných českých lokalit. Knihu 
podrobněji představíme v příštím 
vydání CHN.                                     (sk)

Historici uvedli atlas

Ve spolupráci se Správou kultur-
ních zařízení připravila chomutov-
ská odbočka Česko – ruské společ-
nosti na listopad řadu kulturních 
akcí v rámci Dnů ruské kultury. Na 
podrobnosti jsme se zeptali před-
sedy Česko – ruské společnosti v 
Chomutově Pavla K. Markvarta. 

Na co se tedy můžeme těšit?Na co se tedy můžeme těšit?
„Naší snahou bylo potěšit různé 

typy publika, takže jsme připravi-
li filmy, hudbu, divadlo i besedu. 
Nejvíce asi budou nadšeni příznivci 
filmového umění, kteří si přijdou 
na své každý listopadový čtvrtek 
v kině Oko. Mimo jiné mohou vidět 
tři filmy z dílny Andreje Tarkovské-
ho, jednoho z nejzajímavějších svě-
tových režisérů 20. století. Některé 
z jeho filmů mohou vidět diváci 
zcela mimořádně, protože již v běž-
né distribuci ani v televizi nejsou 
k vidění. Mám na mysli třeba filmy 
Stalker nebo Solaris.“ 

Dobrá, a co jste si připravili pro Dobrá, a co jste si připravili pro 
milovníky dobré hudby?milovníky dobré hudby?

„Nejprve to bude Ruský hudební 
salon v Kulisárně. Jedná se o zajíma-

Dny ruské kultury potěší příznivce filmu, hudby, divadla a snad i podnikatele

Slet bubeníků v Chomutově sklidil 
nadšenou odezvu. V v Městském di-
vadle křepčilo, podupávalo si nebo 
se alespoň vlnilo okolo čtyř set divá-
ků, mezi nimiž nechyběli ani jedinci 
z obou stran věkového spektra. 
Rytmy vystřelované z široké škály 
bicích nástrojů s podporou kláves 
a zpěvu hravě dostaly publikum 
do tranzu, když umně oscilovaly 
od divokých po hypnoticky klidné. 
V netradiční dvou a půlhodinové 
show se představili nejen bubeníci 
z Česka, ale i z Afriky, Asie, Ameri-
ky a Austrálie, z nichž každý dostal 
dostatek prostoru k prezentaci kul-
tury, kterou zastupoval. Na snímku 
Mohamed Bangoura, jenž si diváky 
získal nejen svým uměním, ale 
i spontánním projevem a nakažlivým 
úsměvem. Vůdčí osoba projektu, 
neortodoxní bubeník a avantgardní 
muzikant Pavel Fajt zorganizoval 
Slet bubeníků už pošesté a jak řekl, 
koncert v Chomutově patřil k těm 
nejlepším.                     (text a foto: sk) 

„Doufám, že si zkušené chomutov-
ské publikum najde čas na předsta-
vení Činoherního studia z Ústí nad 
Labem, které zde představí slavné 
drama A. P. Čechova Tři sestry. Ús-
tečtí divadelníci se rozhodli přenést 
slavný Čechovův příběh do součas-
ného Ruska, což bude jistě zajímavé. 
Z minulosti vím, že zejména mezi 
mladším publikem měla představení 
ústeckého divadla vždy úspěch.“ 

Mohou se obyvatelé Chomutova Mohou se obyvatelé Chomutova 
těšit i na nějaké překvapení?těšit i na nějaké překvapení?

„Doufám, že ano. Pozvali jsme 
do Chomutova generálního konzula 
Ruské federace, pana Ščetinina. Měl 
by se sejít s místními podnikateli, 
se kterými bude hovořit o možnos-
tech podpory česko – ruských ob-
chodních vztahů, ale připravujeme 
také besedu pana konzula s občany. 
V tuto chvíli ještě neznáme přesný 
termín jeho návštěvy v Chomutově, 
ale určitě ho včas oznámíme, aby se 
kdokoliv mohl přijít zeptat na vše, 
co ho zajímá. Třeba na život v sou-
časném Rusku nebo na česko – ruské 
vztahy.“                                                  (r)

• Základní školy v ulicích Akademika Heyrovského a Na Příkopech pořá-
dají v sobotu 17. listopadu od 20.00 hodin v chomutovském divadle Klobou-
kovou tancovačku. Organizátoři zvou k neformální zábavě všechny, ať už 
opráší kloboučky, čapky, přilby a čepice, či nikoliv. K tanci a poslechu hrají 
skupiny Flash Dance a Jiří Schelinger revival band. 

• Klub sběratelů Chomutov zve na tradiční setkání, které se uskuteční 
v sobotu 17. listopadu od 6.30 hodin v restauraci sportovní haly v Mánesově 
ulici. Setkání bude zaměřeno na výměnu etiket, tácků, korunkových uzávě-
rů, sklenic a ostatního materiálu s pivovarskou tématikou. Na své si přijdou 
i sběratelé mincí, pohlednic a telefonních karet. (r)

Poslední listopadová sobota bude 
v Kulturním domě na Zahradní pa-
třit ukrajinské menšině. Občanské 
sdružení Zvony naděje ve spolupráci 
s Výborem pro národnostní menši-
ny přichystalo kulturní program, 
v jehož rámci se od 16 hodin před-
staví nejen Ukrajinci chomutovští, 
ale i jejich hosté z Prahy. „Dny ukra-
jinské kultury proběhnou na růz-
ných místech republiky, například 
v Plzni, Českých Budějovicích nebo 
Teplicích,“ uvedl Valerij Kulacký, 
předseda o. s. Zvony naděje. „Pro-
gram zahájí divadlo Džerelo z Prahy 
s repertoárem, který lze označit za 
ukrajinskou klasiku. Potom se před-
staví rovněž pražská skupina Ignis 
a pak náš ansámbl Vodohraj.“ Zazní 
lidové písně, ale i hudba k tanci, ve-
čer bude zakončen volnou zábavou. 
„V Chomutově a Jirkově žije tisícov-
ka lidí ukrajinské národnosti, a tak 
věřím, že řadu z nich naše nabídka 
přiláká,“ dodal Kulacký.               (lm)

Ukrajinci zvou 
na kulturu

vé seskupení, jehož největší hvěz-
dou je světově uznávaný houslový 
virtuos Alexander Shonert. Věřím, že 
si ho chomutovští diváci nenechají 
ujít a s potěšením si poslechnou 
hudbu ale i mluvené slovo z období 
přelomu 19. a 20. století. Stejně zají-
mavý bude jistě koncert Pocta klasi-
kům ruské a české hudby. Jedná se 
o recitál vynikající české operní pěv-

kyně Zdeny Kloubové. Tato světová 
sopranistka přednese v našem diva-
dle operní árie z dílny Čajkovského, 
Glinky, Dvořáka a Janáčka. Shonert 
i Kloubová jsou umělci, které obdi-
vují v New Yorku, Londýně i v Tokiu, 
takže jejich přítomnost v Chomutově 
bude opravdovou kulturní událostí.“ 

Mluvil jste ale také o divadle. Na Mluvil jste ale také o divadle. Na 
koho se mohou diváci těšit?koho se mohou diváci těšit? 

Dny ruské kultury – přehled akcí:Dny ruské kultury – přehled akcí:
 1. 11. 19.00 hod. kino Oko, film Lazebník sibiřský
 7. 11. 19.00 hod. kino Oko, film Zrcadlo
 14. 11. 19.00 hod. Kulisárna, koncert + mluvené slovo Ruský hudební 

salon (s A. Shonertem, houslovým virtuosem)
 15. 11. 19.00 hod. kino Oko, film Zajatci mlhy
 22. 11. 19.00 hod. kino Oko, film Stalker
 26. 11. 19.00 hod. divadlo, koncert Pocta klasikům ruské a české 

hudby, recitál sopranistky Zdeny Kloubové z děl 
Čajkovského, Glinky, Dvořáka, Janáčka

 27. 11. 19.00 hod. divadlo, drama A. P. Čechova Tři sestry v podání 
Činoherního studia Ústí nad Labem

 29. 11. 19.00 hod. kino Oko, film Solária
+ beseda s ruským generálním konzulem V. N. Ščetininem (datum, čas 

a místo budou upřesněny)

Výstavu čertů ve sklepních pro-
storech galerie Špejchar chystá 
v předmikulášském období Jaroslav 
Stejný, dřevořezbář, který jich už 
stvořil pěknou řádku. Protože jeho 
cílem je spojit prezentaci této části 
své tvorby se zajímavým zážitkem, 
zejména pro děti, připravil zároveň 
její nevšední oživení, a to doslova 
– vernisáž i výstavu po celý její 
průběh budou doplňovat svým re-
jděním čerti živí.

Na ty, kteří se nechají zlákat 
rohatými exponáty, tak čeká od 
28. listopadu každý den od 10 do 
16 hodin klasická prohlídka, která 
bude doplněna od 16 do 19 hodin 
kulturním programem, který je 
v pozvánce na výstavu uveden slovy 
„čerti živě“. Vernisáž proběhne o den 
dříve od 17 hodin.

„Sklepy pod Špejcharem jsou pro 
výstavu pekelníků jako stvořené,“ 
říká J. Stejný, který v tomto roce po 
letech „kastelánování“ na Červeném 
hrádku přesídlil do skanzenu Nová 
Ves v Podkrušnohorském zooparku. 
„Zároveň je škoda nevyužít krás-
ných prostor atria k pokusu rozšířit 
pohádkovou atmosféru k těm, kteří 
tudy jen procházejí. A koneckonců, 
proč by si nemohli naši čerti zařádit 
trochu s předstihem i na náměstí? 
Třeba se nám podaří lidi aspoň na 

Dřevění čerti Jaroslava Stejného obsadí galerii Špejchar, živí budou řádit na náměstí

Strach není důvodem k vrácení vstupného

chvíli pozastavit v tom každoden-
ním shonu a připomenout jim, že za 
pár týdnů tu budou svátky.“

Čertovské rejdy v atriu a jeho 
okolí coby upoutávka na nevšední 
akci jsou jistě zajímavé, ale také 
organizačně náročné. Opravdu tam 
budou řádit den co den? „Je pravda, 
že deset dní v kuse je náročných, 
ale znám dost lidí, kteří se nechají 
zlákat pro každou špatnost a při 
podobných akcích mi pomáhají,“ 
vysvětluje Jaroslav Stejný s nadsáz-
kou. „Někdo může ve všední dny, 
jiný zas jen o víkendech, ale když 
se to všechno domluví, tak z té pa-
desátihlavé bandy se nás vždycky 
pár sejde.“ Zmiňovaná pozvánka 
obsahuje ještě jedno zvláštní upo-

zornění, které je v titulku tohoto 
článku. Stejný ale uklidňuje, že 
pokud výstavu navštíví výpravy 
dětí ze škol a školek, v dopoledních 
hodinách živé čerty nepotkají. „Ti se 
vyrojí až krátce před setměním, a to 
už budou kluci a holčičky se svými 
rodiči, kteří sami uznají, nakolik se 
jejich ratolest může bát našich rara-
chů. V zásadě lze ale říct, že jsou to 
hodní braši, takže strach by nemu-
seli mít ani ti nejmenší.“

Kromě pekelníků bude lákat ko-
lemjdoucí rovněž hudba a také ně-
jaký ten doušek něčeho pro zahřátí, 
a to každý den až do večera, kdy čerty 
ze sklepení Špejcharu doplní desítky 
dalších, kteří budou doprovázet Miku-
láše, tedy do 5. prosince.                 (lm)

S až nečekaně velkým ohlasem 
se setkala výzva Oblastního muzea, 
které začátkem září prostřednic-
tvím našich novin Chomutováky 
požádalo, aby dobovými předměty 
přispělo ke tvorbě výstavy s názvem 
Roztančený Chomutov v šedesátých 
letech. Expozice měla být zaměře-
na především na oblečení, módní 
doplňky a bytový textil. Teď už je 
připravená, zájemci se na ni mohou 
přijít podívat do výstavních prostor 
bývalého jezuitského gymnázia na 
Palackého ulici už zítra, tedy ve 
čtvrtek 8. listopadu.

Pracovníci muzea chtěli návštěv-
níkům přiblížit či připomenout, jak 
v šedesátých letech trávili volný 
čas obyvatelé Chomutova. „Výstava 
nepřinese žádná data, žádná fakta, 
zato má vyvolávat pocity,“ slibuje 
autorka výstavy Slávka Brůnová. 
„Chceme, aby dnešní rebelové viděli, 
co si oblékali tehdejší rebelové, tedy 
jejich dědové a babičky.“

Příprava ukázala, že Chomutováky 
roztančená šedesátá léta zajímají

A právě ti byli podle Slávky Brů-
nové nejpilnějšími přispěvovateli. 
Do muzea nosili oblečení, bižuterii, 
kabelky, svatební šaty, porcelán, ke-
ramiku, vinylové hudební desky, při-
nesli i kotoučový magnetofon a do-
bovou kameru. Po určitém zdráhání 
někteří zapůjčili i osobní fotografie 
na dané téma. „Plánovala jsem tuhle 
výstavu hlavně pro mladé, ale vypa-
dá to, že chodit budou i pamětníci. 
Ti, s kterými jsem spolupracovala, 
úplně pookřáli. Zdá se, že pro tuhle 
generaci je toto téma možná ještě 
přitažlivější než pro mládež,“ odha-
duje Slávka Brůnová. Zájem školáků 
hodlá muzeum podpořit také výtvar-
nými dílnami, při nichž by účastníci 
tvořili návrhy oblečení ve stylu „roz-
tančených“ šedesátých let. 

Jak už bylo uvedeno, výstava bude 
zahájena už zítra, a to vernisáží od 
16 hodin. Tanečním vystoupením ji 
oživí žáci Základní umělecké školy 
v Chomutově.                                   (sk)

DIVADLODIVADLO

• 11. 11.11. 11. PASÁČEK VEPŘŮ.PASÁČEK VEPŘŮ. Pohádka pro děti i jejich rodiče. Kulturní dům Zahradní 
od 15.00 hodin.

• 13. 11.13. 11. DON QUIJOTE.DON QUIJOTE. Komedie v rámci abonentního předplatného. Městské diva-
dlo od 19.00 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY

• 7. a 21. 11. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU.7. a 21. 11. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na 
Zahradní od 17.00 hodin.

• 21. 11. JSME S VÁMI. 21. 11. JSME S VÁMI. První benefiční představení asociace ProHANDICAP na pod-
poru rodin s handicapovanými dětmi. Městské divadlo od 16.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY

• 7. 11. MISTŘI HUDEBNÍHO ROMANTISMU. 7. 11. MISTŘI HUDEBNÍHO ROMANTISMU. Účinkují Pavel Šporcl a sólisté operních 
scén, doprovází Festivalový orchestr Petra Macka. Městské divadlo od 19.00 hodin.

• 9. 11. BRUTUS. 9. 11. BRUTUS. Taneční zábava s bigbítovou kapelou. Divadlo od 20.30 hodin.
• 13. 11. EVA A VAŠEK.13. 11. EVA A VAŠEK. Legendární duo opět v Chomutově. Kulturní dům na Zahrad-

ní od 18.00 hodin.
• 15. 11. CHINASKI – POŠTOVNÍ SPOŘITELNA TOUR 2007.15. 11. CHINASKI – POŠTOVNÍ SPOŘITELNA TOUR 2007. Městská sportovní hala od 

19.00 hodin.
• 19. 11. HODINA ZPÍVÁNÍ VE ZVEŘINCI S JAROSLAVEM UHLÍŘEM.19. 11. HODINA ZPÍVÁNÍ VE ZVEŘINCI S JAROSLAVEM UHLÍŘEM. Pro MŠ, ZŠ i veřej-

nost. Kulturní dům na Zahradní od 8.30 a 10.00 hodin.
• 20. 11. KRYŠTOF – AKUSTIK BEST OF TOUR.20. 11. KRYŠTOF – AKUSTIK BEST OF TOUR. Městské divadlo od 19.00 hodin.
• 21. 11. VÝROČNÍ KONCERT V.I.S. GYMNÁZIA CHOMUTOV. 21. 11. VÝROČNÍ KONCERT V.I.S. GYMNÁZIA CHOMUTOV. Host Dívčí pěvecký sbor 

Gymnázia Děčín. Kostel. sv. Ignáce v 18.00 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY

• ZDEŇKA RAPANTOVÁ – POCITY. ZDEŇKA RAPANTOVÁ – POCITY. Pastely. Galerie na schodech v SKKS, výstava 
potrvá do 31. 12. 

• BORIS JIRKŮ – OBRAZY, GRAFIKA. BORIS JIRKŮ – OBRAZY, GRAFIKA. Výstava v galerii Špejchar potrvá do 30. 11.
• PAVEL SVOBODA A LUKÁŠ HRDLIČKA – OBRÁZKY Z CEST.PAVEL SVOBODA A LUKÁŠ HRDLIČKA – OBRÁZKY Z CEST. Fotografie v galerii Lu-

rago, výstava potrvá do 21. 11.
• ROMAN ZUZUK – OBRAZY. ROMAN ZUZUK – OBRAZY. Moderní umění v rámci akce Fórum ruských malířů. 

Kostel sv. Kateřiny, výstava potrvá do 11. 11.
• ROZTANČENÝ CHOMUTOV V ŠEDESÁTÝCH LETECH.ROZTANČENÝ CHOMUTOV V ŠEDESÁTÝCH LETECH. Výstava oblečení a výbavy 

domácností obyvatel Chomutova. Muzeum v bývalém jezuitském gymnáziu na 
Palackého ul., vernisáž 8. 11. v 16.00 hodin, výstava potrvá do 31. 12.

• PAVEL SVOBODA – ZA OTEVŘENOU CLONOU.PAVEL SVOBODA – ZA OTEVŘENOU CLONOU. Výstava fotografií v galerii Lurago 
potrvá do 21. 11.

KINAKINA

               7. 11.   Filmový klub: ZRCADLO 
               8. 11.   INLAND EMPIRE
    9.   – 10. 11.   DISTURBIA
  11.   – 12. 11.   OBSLUHOVAL JSEM ANG-

LICKÉHO KRÁLE

Kino Oko (začátky představení v 19.00 hodin, není–li uvedeno jinak).Kino Oko (začátky představení v 19.00 hodin, není–li uvedeno jinak).

               8. 11.   DISTURBIA
    9.   – 10. 11.   PIRÁTI Z KARIBIKU

 13.   – 14. 11.   INTERVIEW
             15. 11.   Filmový klub: ZAJATCI 

MLHY
 16.   – 18. 11.   ĎÁBLOVA DÍLNA
 19.   – 21. 11.   BOURNEOVO ULTIMÁTUM

Kino Praha (začátky představení v 17.00 hodin, není–li uvedeno jinak).Kino Praha (začátky představení v 17.00 hodin, není–li uvedeno jinak).
             15. 11.   TAJNOSTI
 16.   – 17. 11.   MÉ DRUHÉ JÁ
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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

Magistrát města ChomutovaMagistrát města Chomutova
tajemník MMCH vyhlašuje 

výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

projektový manažer na odboru kancelář primátora projektový manažer na odboru kancelář primátora 
s místem výkonu práce Statutární město Chomutov

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 
• Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně 

fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České repub-
lice trvalý pobyt, 

• dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
• ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správ-

ních činností stanovené zvláštními právními předpisy,

Další požadavky:Další požadavky:
• Úplné střední vzdělání s maturitou,
• zkušenosti s přípravou a realizací projektů vyhlašovaných orgány 

Evropské unie a orgány veřejné správy ČR

Výhodou:Výhodou:
• Praxe ve veřejné správě,
• komunikativní znalost jednoho světového jazyka,
• aktivní znalost práce na PC (MS Office, Windows, Excel, Internet),
• flexibilita, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost 

v rozhodování,
• zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení,
• řidičský průkaz skupiny B. 

Písemná přihláška musí obsahovat:Písemná přihláška musí obsahovat:
• Jméno, příjmení a titul uchazeče,
• datum a místo narození, státní příslušnost,
• místo trvalého pobytu,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, 

jde–li o cizího státního občana,
• datum a podpis zájemce.

Výčet požadovaných dokladů k přihlášce: Výčet požadovaných dokladů k přihlášce: 
• Profesní životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, odborné 

znalosti a dovednosti,
• ověřená kopie nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne 

starší než 3 měsíce, 
• ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost.

Platové zařazení:Platové zařazení: 9. pl. třída podle nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Předpokládaný nástup: Předpokládaný nástup: dle dohody

Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené a označené obál-
ce „Neotvírat – výběrové řízení – projektový manažer – OKP“„Neotvírat – výběrové řízení – projektový manažer – OKP“ zašlete 
do 15. listopadu 2007 do 15. listopadu 2007 na adresu Magistrát města Chomutova, kancelář 
tajemníka, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov nebo doručte osobně 
v téže lhůtě do podatelny Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 
430 28 Chomutov 

Navštivte naše internetové stránky: www.chomutov–mesto.cz Navštivte naše internetové stránky: www.chomutov–mesto.cz 
Ing. Theodor Sojka
tajemník MMCH

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Magistrát města ChomutovaMagistrát města Chomutova

tajemník MMCH vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. 
výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

úředník na odboru investic a úřadu územního plánování I.úředník na odboru investic a úřadu územního plánování I.
s místem výkonu práce Statutární město Chomutov. 

Úplné znění oznámení o výběrovém řízení je zveřejněno na internetových stránkách

www.chomutov–mesto.czwww.chomutov–mesto.cz

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Magistrát města ChomutovaMagistrát města Chomutova

tajemník MMCH vyhlašuje 
výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

asistent/asistentka na odboru kancelář primátoraasistent/asistentka na odboru kancelář primátora
s místem výkonu práce Statutární město Chomutov. 

Úplné znění oznámení o výběrovém řízení je zveřejněno na internetových stránkách

www.chomutov–mesto.czwww.chomutov–mesto.cz

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Magistrát města ChomutovaMagistrát města Chomutova

tajemník MMCH vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. 
výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

úředník na odboru investic a úřadu územního plánování II.úředník na odboru investic a úřadu územního plánování II.
s místem výkonu práce Statutární město Chomutov. 

Úplné znění oznámení o výběrovém řízení je zveřejněno na internetových stránkách

www.chomutov–mesto.czwww.chomutov–mesto.cz

• Prodám družstevní byt 1+1 Prodám družstevní byt 1+1 
v centru Chomutova. Cena 300 000 
Kč. Tel. 728 725 539.

• Prodám družstevní byt 3+1 Prodám družstevní byt 3+1 
s balkonem v centru Chomutova. 
Cena 500 000 Kč. Tel. 728 725 539.

• Koupím byt 3+1 nebo 4+1 Koupím byt 3+1 nebo 4+1 v loka-
litě Kamenný Vrch, Výletní, Hutnická 
nebo Horní Ves. Tel. 777 659 668.

• Prodáme vlašské ořechyProdáme vlašské ořechy – celé 
i vyloupaná jádra. Levně – CV. Tel. 
733 209 533, do 18 hodin.

• Prodám zahrádku na Zátiší.• Prodám zahrádku na Zátiší. 
Bez elektřiny. Dřevěná chatka, udír-
na, ovoc. stromy a keře. Cena 40 000 
Kč. Tel.: 777 608 328

Omlouváme se všem, jejichž in-
zeráty se do tohoto čísla nevešly, 
uveřejníme je příště.
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Hledáme schopné kolegyně a kolegy do obchodního týmu Hledáme schopné kolegyně a kolegy do obchodního týmu 
pro spolupráci s Českou poštoupro spolupráci s Českou poštou

Požadujeme:Požadujeme:                                                                                  Očekáváme:Očekáváme:
Vzdělání min. SŠ                                         Výborné komunikační schopnosti
Uživatelská znalost PC                              Příjemné vystupování
Řidičský průkaz skupiny B                      Spolehlivost
Obchodní praxe vítána                             Loajalitu, aktivitu a samostatnost

NabízímeNabízíme:
Nadprůměrný výdělek závislý na produkci
Odborné vzdělání a osobní rozvoj
Flexibilní pracovní dobu
Příspěvek na notebook ve výši 10 000 Kč, zvýhodněný telefonní tarif 
a internetové připojení
Marketingovou podporu a zázemí silné společnosti

Kontaktujte nás:Kontaktujte nás: Česká pojišťovna a.s.,Česká pojišťovna a.s., Kateřina Kučerová 
 e–mail: kkucerova@cpoj.cz, telefon: 604 293 665

Pojišťovací agent hledá pro 
oblast Chomutov a Jirkov 

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE, 
vhodné pro začínající i již pracující PPZ.

Bližší informace na tel. číslech: 

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

Svoláváme vinaře ČVZSvoláváme vinaře ČVZ
na pokec

do restaurace SEVERKA
v Blatenské ulici

24. 11. 2007 ve 14.00 hod.
Informace: 731 556 870

Obec Hrušovany děkujeObec Hrušovany děkuje
Hospodářské a sociální radě 

Chomutovska za poskytnutí do-
tace – z Fondu podpory projektů 
na projektovou přípravu pro 
Rozvoj obcí a měst do 10 000 
obyvatel, svazků měst a obcí 
a neziskových organizací pro 
rok 2006/2007 – na projekt “Re-
konstrukce stávajícího objektu 
na 42 bytových jednotek pro 
příjmově vymezené osoby”.

Ing. Petr Šmíd, 
starosta obce Hrušovany

Americká společnost se sídlem v Chomutově hledá vhodné 
kandidáty na pozici:

PRICING COORDINATOR

Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte a kontaktujte pro další informace personální oddělení.
Kontakt: Bc. Martina Boháčková, personální oddělení, Parker Hannifin Industrial s.r.o., Chomutov.

tel: 474 400 152, email: mbohackova@parker.com

Náplň práce:
spoluúčast při zavádění nových výrobních procesů a nových technologií

implementace projektů na zvyšování produktivity s ohledem na zavedené 
systémy řízení kvality 

řízení programů na snižování nákladů a zvyšování kvality

provádění analýz, zpracování dat a příprava akčních plánů

zpracování cenových kalkulací nových výrobků 

zpětné vyhodnocení všech cenových nabídek (success ratio)

průběžné monitorování cen 

spolupráce s ostatními odděleními při výběru vhodné technologie pro 
zpracování cenové nabídky

aktivní spolupráce s Lean oddělením na kontinuálním snižování nákladů

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Požadujeme:

min. SŠ vzdělání technického směru, AJ na komunikativní úrovni

pokročilá znalost práce na PC

velmi dobrá znalost řízení systémů kvality v automobilovém průmyslu

znalost výrobních technologií

znalost kapacitních výpočtů ve výrobě

analytické a systémové myšlení, aktivní přístup k řešení problémů

týmový přístup, organizační schopnosti, schopnost pracovat na více projektech současně
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�

�

�

Nabízíme: 
Nabízíme práci ve stabilní mezinárodní společnosti, v korektním náročném prostředí, které Vám 
umožní Váš rozvoj a zajistí dlouhodobou jistotu zaměstnání.

�

w
w

w
.p

ar
ke

r.
cz

Engineering your success
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Americká společnost se sídlem v Chomutově hledá vhodné 
kandidáty na pozici:

QUALITY ENGINEER

Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte a kontaktujte pro další informace personální oddělení.
Kontakt: Bc. Martina Boháčková, personální oddělení, Parker Hannifin Industrial s.r.o., Chomutov.

tel: 474 400 152, email: mbohackova@parker.com. Zveřejněno: 15.10.2007 

Náplň práce:
komunikace s externími a interními zákazníky a dodavateli v oblasti 
kvality
zavádění postupů kvality při spouštění nových projektů
správa a optimalizace systému řízené dokumentace
řízení procesu nápravných opatření – odstraňování závad v kvalitě 
ve výrobě
organizace a řízení  interních a externích auditů
provádění interních auditů
spoluúčast na Lean projektech
kontrola dodržování směrnic kvality na všech pracovištích
zodpovědnost za tvorbu PPAP pro zákazníka
členství v týmu APQP  pro zavádění nových výrobků
řízení se pokyny nadřízeného zaměstnance
aktivní spolupodílení se na průběžném zlepšování kvality ve výrobě
tvorba a udržování FMEA, kontrolních plánů, Flow Chartu a další 
související dokumentace
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Požadujeme:
SŠ/VŠ vzdělání technického směru, AJ na komunikativní úrovni
3 roky praxe v oblasti řízení kvality 
znalost statistických metod – SPC, FMEA, 8D report
znalost metod analýzy výroby
schopnost analytického řešení problémů
komunikační dovednosti a organizační schopnosti
zákaznický a týmový přístup
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Nabízíme: 
Nabízíme práci ve stabilní mezinárodní společnosti, v korektním náročném prostředí, které Vám 
umožní Váš rozvoj a zajistí dlouhodobou jistotu zaměstnání.
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Poskytování bytů dle varianty C
D ne 11 .  12 .  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 č p. + č. by tu Vel i kost Vy vo lávac í cena N á klady na op ravu

Čechova 3837/ 2 1 + 3 17. 39 0 Kč 275 . 20 0 Kč

Palackého 39 61 / 20 0 +1 5 . 980 Kč 1 01 . 50 0 Kč

Palackého 3949/ 9 1 + 3 22. 230 Kč 136 .0 0 0 Kč

Karla B u r iana 359 9/4 1 + 2 14 . 970 Kč 263 .0 0 0 Kč

Za Zborovskou 3605/ 5 1 + 2  15 . 220 Kč 220.0 0 0 Kč

Za Zborovs kou 36 04/ 7 1 + 2 1 5 . 240 Kč 251 .0 0 0 Kč

Za Zborovs kou 36 07/4 1 + 2 1 5 . 31 0 Kč 26 6 .0 0 0 Kč

Domovn í správa DOSPRA – ul . Březenecká

J i rkovs ká 501 9/ 8 1 +4 23 .46 0 Kč  1 81 . 9 0 0 Kč

D ří novs ká 4 595/14 1 +1 17. 50 0 Kč  68 .40 0 Kč

Kamen ná 5274/ 2 1 +4 27.140 Kč 171 . 340 Kč

Proh lídky nabízených bytů umož n í uvedené domovn í správy.
Reg istrace zájemců o by t na svépomoc se koná d ne 11 .  12 .  20 07 v době od 13 .0 0 do 1 5 .0 0 hod i n v kancelář i  OS M M , 
2 . patro, č .  dv. 233 .

Zá jemc i o zí s ká n í by tu formou veřej ného v ýběrového řízen í j sou povi n n i ,  ved l e povi n ností uvedenýc h v č l .  6 „ Pravi del 
p ro při dělová n í by tu v ma jetku města C hom utova“, při reg i strac i před ložit p latný obča n s ký p rů kaz a potvrzen í peněžn í -
ho ú stavu o za p lacen í d ražeb n í j i stoty ve v ýš i 1 0 % v y vo lávac í ceny by tu .
Čí s lo účtu – 601 5 – 626441 / 01 00 ( uveden í pom lč ky N U T N É !  !  ! )
va ria b i l n í sym bol – 22221112 , s pecif ický sym bol – rod né čís lo

Poslední volné stavební parcely v Chomutově 
1 300 m od hypermarketu Globus v lokalitě “Filipovy rybníky”. 

Jedná se o plochy od 415 m2 do 1 170 m2. Informace na tel.: 739 358 061
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Mladí boxeři VEKIBOXu Chomu-
tov podali další důkaz toho, že na 
severozápadě Čech přestávají mít 
konkurenci. Po třech kolech ligy 
mládeže v boxu, které se v jejich 
skupině účastní deset klubů právě 
z tohoto regionu, suverénně vedou 
obě kategorie. Na záda se jim dívá 
i republiková bašta boxu Ústí nad 
Labem, kde se před sezonou spojily 
dva oddíly, SKP Sever a SK Barkas.

Třetí kolo ligy se konalo v Jablon-
ci nad Nisou, kde souběžně proběhl 
i 6. ročník Memoriálu Oldřicha Mar-
koviče v boxu kadetů a juniorů. Kro-
mě deseti klubů ze severozápadu se 
ho zúčastnily i tři z pražské oblasti, 
ale ani tato rozšířená konkurence 
nadvládu Chomutova neohrozila. 
Každý klub mohl nasadit deset bor-
ců, přičemž elitní desítka VEKIBOXu 
dosáhla nevídaného úspěchu. Devět 
borců získalo zlatou medaili, jeden 
stříbrnou! Prvenství vybojovali Jan 
Kováč (do 50 kg), Otto Löwy (do 
54 kg), Lukáš Bartoš (do 57 kg), 
Jan Lukáč (do 60 kg), Marek Drapák 
(do 64 kg), Radek Giessmann (do 

Deset borců vybojovalo devět 
zlatých a jednu stříbrnou

Nejmladší národní házenkářky 
SK Chomutov NH odehrály svůj letoš-
ní třetí mistrovský turnaj na hřišti ve 
Sportovním areálu v Cihlářské ulici 
a domácího prostředí využily doko-
nale. Všechna utkání vyhrály, čímž 
se staly vítězkami turnaje a zároveň 
si v předstihu zajistily prvenství 
v podzimní části oblastního přeboru 
mladších žákyň.

Turnaje se k radosti trenérů zú-
častnila i loňská nejlepší střelkyně 
Nikola Tamášová a zejména v utkání 
s největším rivalem z Litvínova byl 
její přínos velmi znatelný. Chomu-
tovské družstvo postupně porazilo 
celek Žatce 16:2, Hejnic 10:5, Mostu 
19:1, Litvínova 12:3 a Raspenavy 

Lídrem oblasti je SK Chomutov NH
11:3. „Zvlášť utkání s Litvínovem 
mělo skvělou úroveň a naše hráč-
ky v něm podaly ve všech řadách 
velmi disciplinovaný a výborný vý-
kon, který se jistě líbil i divákům,“ 
zdůraznil trenér družstva Ladislav 
Stareček. Střelecky i herně se opět 
dařilo kapitánce Nikole Holečkové, 
která nastřílela 27 branek. Dobře si 
vedly i ostatní útočnice, jako Micha-
ela Musilová, která se na celkovém 
skóre 68:14 podílela 18 góly. 

Sestava SK Chomutov NH: brankář-
ky Škvárová, Strnadová, obránkyně 
Burdová, Drobná, Bittermannová, 
Šrámová, Hrčková, Váňová, útočnice 
Holečková, Drahá, Musilová, Tamá-
šová a Dudová.                             (last)

Moderní pětibojařky Alice Lenco-
vá a Nikola Kratochvílová ze Slavie 
Chomutov se zúčastnily mezinárod-
ních závodů v Bystřici. V konkuren-
ci závodnic ze Slovenska, Polska, 
Maďarska a Česka zazářila zejména 
Alice Lencová, která vyhrála nejpo-
četněji obsazenou kategorii starších 
žaček. Před stříbrnou závodnicí 
z Polska Alice zvítězila o osmdesát 
bodů a tento úspěch ji zajistil nejen 
prvenství ve své kategorii Českého 
poháru, ale i účast na ME juniorů 
v příštím roce. Mladší dorostence Ni-
kole Kratochvílové nevyšla střelba, 
a tak skončila na pátém místě.    (jj) 

66 kg), Richard Balog (do 75 kg), 
Oleg Sofrančuk (do 81 kg) a Roman 
Tetemonda (do 91 kg), druhý skončil 
David Horváth (do 52 kg). „Chválím 
všechny kluky. Takováhle bilance 
nemá obdoby, všechno vyšlo do-
konale, včetně losu,“ těšilo trenéra 
Vladimíra Šťastného.

Čelo pořadí ligy mládeže po Čelo pořadí ligy mládeže po 
3. kole – kadeti:3. kole – kadeti: 1. VEKIBOX Chomu-
tov 33 b., 2. BC Linka Box Krupka 
– Teplice 17 b., 3. SKP Sever + SK 
Barkas Ústí n. L. 13 b. atd.; junioři:junioři: 
1. VEKIBOX Chomutov 21 b., 2. SKP 
Sever + SK Barkas Ústí n. L. 17 b., 
3. Baník Most 9 b. atd.

Chomutovští příznivci boxu 
mohou místní naděje vidět v akci 
17. listopadu od 12.30 hodin, kdy 
VEKIBOX Chomutov pod záštitou 
primátorky Ivany Řápkové pořádá 
ve sportovní hale turnaj O pohár 
primátorky města Chomutova. Na 
jeho začátku boxeři minutou ticha 
uctí nedávno zesnulého legendární-
ho trenéra Jana Rašku, který zdejší 
box v 60. letech vytáhl do republi-
kové špičky.                                      (sk)

Malé děti, které se sotva naučily chodit a mluvit, lákají rodiče na 
cvičení. Pod odborným vedením cvičitelek si mohou budoucí sportovci 
hrát, skotačit a cvičit, čímž jsou rozvíjeny jejich základní pohybové do-
vednosti nenásilnou formou, formou her.

I v listopadu pokračuje cvičení rodičů s dětmi v Městské sportovní 
hale, Mánesova 4980. Cvičí se dvakrát týdně, a to v pondělí a ve středu 
od 10 hodin.                                   Těší se na Vás cvičitelky Radka a Linda.

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI

Lencová si zajistila 
účast na ME juniorů

Dekádu nabitou tituly a medailemi si připomněly národní 
házenkářky SK Chomutov NH. V celodenním sportovně–
kulturním programu se představila řada tváří známých 
z šoubyznysu, ale i samotné hráčky, které se zapojily 
do fotbalového turnaje. Největší pozornost, zejména 
v řadách dam, poutal trojnásobný mistr světa, desetibo-
jař Tomáš Dvořák (na snímku vpravo), jenž nejvýrazněj-
ších úspěchů také dosáhl v uplynulém desetiletí. Příjem-
né setkání ukončil půlnoční ohňostroj. „Chceme, aby se 
z toho stala tradice, už teď připravujeme podobnou akci 
na příští rok,“ prozradil hlavní organizátor, manažer 
SK Chomutov NH Vojtěch Čihař.       (text: sk, foto: kafe)

Konec dobrý, všechno dobré. Tak 
by se ve stručnosti dala shrnout se-
zona softbalistů SC 80 Beavers Cho-
mutov. Celek, který se během roku 
potýkal se zraněním opor, poklesem 
formy i sebevědomí, se v klíčových 
momentech vzepjal k vynikajícím 
výkonům a po roce opět získal titul 
mistra republiky.

Bobři se z nouze už léta trénují 
sami, před sezonou po Janu Při-
bylovi převzal „štafetový kolík“ 
27letý Jaroslav Mikulec. Mužstvo 
vyhrálo přípravný turnaj, ale do 
ligy nevstoupilo šťastně, první hra-
cí víkend mu přinesl dvě porážky. 
Další výsledky už byly lepší, ale pak 
postupně kvůli zraněním ze sestavy 
vypadli Králík, Vrba, Roll, Přibyl 
a Pexa, navíc Matuška už druhou se-
zonu hostoval v holandském klubu 
Centrals. Absence hráčů způsobily, 
že Chomutov musel slevit z ambi-
cí. „Hlavně jsme se chtěli dostat do 
první šestky a zajistit si tak místo 
v play off,“ řekl Jaroslav Mikulec. 
„Základním kamenem byl opět Lu-
boš Vrbenský, jeho nadhozy dělají 
osmdesát procent vítězství. Bez 
něho bychom možná měli problém 
se do té šestky dostat.“ Chomutov 
nakonec obsadil v základní části 
třetí místo, když proti největšími 
rivalovi Radotínu takticky nenastu-
poval v nejsilnější možné sestavě. 
Radotín ale obsadil až druhé místo, 
překvapivým vítězem základní části 
se stalo Spectrum Praha.

Ještě před koncem této části se-
zony si reprezentanti v chomutov-
ském dresu plnili své povinnosti 
u národního mužstva. Čtveřice Vr-
benský, Přibyl, Svoboda a Matuška 
se v Praze zúčastnila Světového 
poháru. Přestože patřili k nejlepším 
hráčům, mužstvu samotnému se da-
řilo jen střídavě a v konkurenci špič-
kových světových týmů obsadilo 
5. místo. Následoval další reprezen-
tační vrchol, evropský šampionát 
v Holandsku. Toho se zúčastnila 
převážně druhá garnitura reprezen-
tantů, z Chomutova Matuška a Vrba. 
Celek doplněný juniory překvapil 
kvalitními výkony, které mu zajistily 
obhajobu evropského zlata.

Ještě před play off následovalo 
mezinárodní klubové měření sil 
v podobě Poháru vítězů poháru 
v Liberci. Přestože má SC 80 Chomu-
tov tři zlaté a čtyři stříbrné medaile 
z ještě prestižnějšího Poháru mi-
strů evropských zemí, pod Ještěd 
s přehnanými ambicemi nejel. „Pře-
devším jsme chtěli být spokojeni 
s herním projevem a před play off 
se dostat do pohody. Přitom jsme 

Po roce Bobři opět usedli na ligový trůn

Souboj na první metě vyhrál Jakub Vrba (vlevo), stejně jako chomutovské 
mužstvo celý rozhodující zápas finálové série...

samozřejmě chtěli uhrát co nejlepší 
výsledek,“ konkretizoval cíle hrající 
trenér Jaroslav Mikulec. A taktika 
„netlačit na pilu“ zabrala. Bobři pře-
kvapili sami sebe a získali stříbrné 
medaile. „Pohár v Liberci nás dobře 
´nakopl ,́“ vyzdvihl význam povede-
né akce Jan Vlček, jemuž výkony na 
PVP pomohly k návratu do národní-
ho mužstva. 

Atmosféra v týmu se přenesla 
i do play off. Ve čtvrtfinále Cho-
mutov roznesl Plzeň 3:0 na zápasy 
a pak nastoupil proti Radotínu. 
„Spousta lidí soupeře favorizovala, 
v základní části nás čtyřikrát pora-
zil, z toho třikrát rozdílem, ale to 
proti nim neházel Luboš Vrbenský. 
My jsme to viděli padesát na pade-
sát,“ řekl Jaroslav Mikulec. Realita 
nakonec předčila očekávání, Cho-
mutov zvítězil 3:0, 5:0 a 5:2. Klíčo-
vou postavou byl opět Vrbenský. „Za 
celou sérii dovolil Radotínu jen čtyři 
odpaly a jeho vynikající výkon pod-
pořil i skvělý útok,“ pochvaloval si 
Mikulec. „Radotín to docela složilo. 
Jel na obhajobu a nakonec skončil 
bez medaile.“ Pak už Bobry čekal je-
diný soupeř, v základní části domi-
nující Spectrum Praha. Pro soupeře 
hovořila současnost, pro Chomutov 
historie – v předchozích čtyřech 
sezonách Spectrum vždy vyřadil 
v semifinále. Chomutovští softba-
listé začali skvěle, v Praze zvítězili 
1:0, vzápětí však doma prohráli 1:3. 
Na tyto dva zápasy mužstvo posílil 

Roman Matuška. Nejlepší softbal, 
útočný, dramatický a plný zvratů, 
se hrál ve třetím utkání, které Cho-
mutov opět v Praze vyhrál, tentokrát 
7:6. Rozhodnutí pak padlo doma, 
Chomutov zvítězil 4:0 a slavil osmý 
titul za posledních deset let. „Už jsme 
si mysleli, že na titul mít nebudeme. 
Někteří hráči byli zranění, další chy-
běli kvůli studijním nebo pracovním 
povinnostem. Málokdy jsme se na 
tréninku sešli ve větším počtu, což 
se na výkonech projevovalo. Ale 
v pravý okamžik nás psychicky 
povzbudil pohár a pak už jsme to 
dotáhli do vítězného konce,“ shrnul 
letošní bilanci Jaroslav Mikulec.  (sk) 

...a tak mohl hrající trenér Jaroslav 
Mikulec z rukou předsedy České 
softbalové asociace převzít pohár 
za vítězství v lize.                (foto: sk)
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Chomutovské noviny
• Proč nemají automobilové mode-
ly buggy kde jezdit? Proč přitom 
autodráha u ZŠ v ulici Akademika 
Heyrovského leží ladem? To se do-
čtete v příštím vydání CHN.

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.  

Mámo, táto, jdeme cvičit!

• V kuželně VTŽ ChomutovV kuželně VTŽ Chomutov ve 
Sportovním domě bude už posedmé 
rozehrána liga neregistrovaných 
v kuželkách. Zájemci o účast se 
mohou hlásit u vedoucího soutěže 
Arnošta Fila, tel. 605 179 271. Liga 
neregistrovaných je soutěží dvojic 
hráčů libovolné kombinace pohlaví. 
Zahájena bude ještě tento měsíc 
úvodním, rozřazovacím turnajem 
a bude pokračovat ve výkonnostně 
odstupňovaných soutěžích. Po šesti 
turnajích bude na jaře následovat 
play off, jehož nejúspěšnější účastní-
ci dostanou zajímavé ceny.            (sk)


