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Blížící se Vánoce si Chomutov 
opět připomene rozsvícením 
vánočního stromu na náměstí 
1. máje a zároveň rozsvícením 
vánoční výzdoby města. K tomu 
dojde v předvečer svátku svatého 
Mikuláše, 5. prosince.

„Je to už vlastně tradice, zatímco 
okolní města rozsvěcují své stromy 
o první adventní neděli, my letos 
už potřinácté máme tento akt spjat 
s Mikulášem,“ řekla Iva Josífková 
z úseku vnějších vztahů odboru 
kanceláře primátorky. Zpočátku 
byla součástí programu Mikulášská 
jízda, ale se stále narůstajícím po-

čtem diváků byli organizátoři nuce-
ni od toho ustoupit. „Na náměstí se 
shromažďuje až šest tisíc lidí a to je 
náročné jak pro bezpečnost návštěv-
níků, tak zvířat, která jsou z přemíry 
lidí, světel i hluku vystresovaná.“ 

Základní charakter akce nazvané 
Vánoční tradice Krušnohoří je stálý, 
léty osvědčený. V pondělí 10. pro-
since budou otevřeny Vánoční trhy, 
které skončí až těsně před Štědrým 
dnem. Trhy nabídnou kromě výstavy 
adventních kalendářů, stánkového 
prodeje vánočního zboží, stromků 
a kaprů mimo jiné také oblíbenou 
Ježíškovu poštu, zvoničku pro štěstí 

Slovo primátorky

a vánoční jízdy lokálkou Amál-
kou. Otevření trhů je doprováze-
no zdobením vánočních stromků 
dětmi z mateřinek, jimž bude 
vyhrazen prostor před městskou 
věží. Zároveň bude otevřena umě-
lá ledová plocha a nová expozice 
na městské věži. „Zájem lidí po-
dívat se na vánoční Chomutov 
z výšky loni předčil očekávání, 
věříme, že letos tomu nebude 
jinak,“ připomněla loňskou no-
vinku Josífková. 

K tomu stálému se však or-
ganizátoři snaží vždy přidat 
něco nového. Předloni to byla 
návštěva kardinála Vlka, vloni 
kromě otevření věže například 
umělá ledová plocha. Letošní 
program obohatí další novinka 
– Historické Vánoce v režii Studia 
Vawra. Během víkendů 15. – 16. 
a 22. – 23. prosince od poledne 
do osmé hodiny večerní budou 
probíhat Betlémské hry – diva-
delní představení Procházka 
historií. To vše doplní dobová 
hudba, vystoupení kejklíře, ukáz-
ky historických řemesel a dětské 
atrakce ve středověkém duchu. 
Připraveno bude rovněž občer-
stvení – medovina, svařené víno 
a speciality na grilu. „Chceme, 
aby náměstí žilo Vánocemi i po 
setmění,“ uvedla ještě I. Josíf-
ková, „proto se divadelní před-
stavení bude opakovat každých 
pětačtyřicet minut.“ 

Vánoční trhy a Historické 
Vánoce doplní tradiční kulturní 
akce, adventní koncerty v kostele 
svatého Ignáce. Tam vše završí, 
už o svátcích, Česká mše Vánoční 
Jakuba Jana Ryby.                     (lm)

Vánoční tradice Krušnohoří tentokrát v historickém hávu
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Vážení spoluobčané, v těchto dnech 
vrcholí naše práce na přípravě 
městského rozpočtu na příští rok. 
Postupujeme podobně jako ve va-
šich domovech, kde si možná také 
již nyní plánujete, na co si ušetříte, 
co je nutno koupit hned a bez čeho 
se ještě rok obejdete nebo kam a za 
kolik se vypravíte v létě na dovole-
nou. My již řadu let v Chomutově 
sestavujeme rozpočet tak, abychom 
se nemuseli zadlužovat a aby mělo 
město naopak na svých účtech re-
zervu pro nenadálé případy. Letos 
nás však s největší pravděpodob-
ností čeká změna, která souvisí 
s možností poprvé výrazněji čerpat 
finanční prostředky z fondů Evrop-
ské unie. Chtěli bychom této mož-
nosti využít co nejvíce a pro naše 
investice získat maximum peněz. 
Systém čerpání prostředků je však 
v Evropské unii vymyšlen tak, že 
žadatel musí nejprve každý schvá-
lený projekt zafinancovat ze svého 
a teprve pak se mu peníze z unie 
vrátí. Čím více prostředků chceme 
získat, tím více jich musíme mít 
nejprve sami na svých účtech. Pro-
to přemýšlíme o tom, že bychom si 
poprvé po mnoha letech vzali jako 
město úvěr, ze kterého bychom do-
plnili naši finanční rezervu. K na-
šim prioritám patří již naplánované 
projekty, jako je třeba revitalizace 
areálu bývalých kasáren, kde má 
vzniknout víceúčelové sportovně 
rekreační centrum, nebo větší in-
vestice do našich sídlišť, ale třeba 
i do školních budov. Držte nám pal-
ce, ať se nám to podaří! 
Hezký den Vám přeje
                               Vaše Ivana Řápková
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Dny ukrajinské kultury
Představení divadla Džerelo (Praha )

Koncert skupiny Ignis (Praha )
Koncert skupiny Vodohraj (Chomutov)

Kulturní dům na Zahradní

24. 11. od 16 hodin

Příští číslo CHN vyjde

5. prosince 20075. prosince 2007
www.chomutov–mesto.cz

Součástí výstavy Vzdělávání 2008, kterou připravila Okresní hospodářská 
komora Chomutov ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou Chomu-
tovska, byla i vědomostní soutěž pro žáky 9. tříd základních škol. Výstava 
proběhla počátkem listopadu v městské sportovní hale a představilo se na ní 
25 subjektů, které tu prezentovaly svou vzdělávací nabídku. Ty také dodaly 
většinu z pěti stovek soutěžních otázek, jež pořadatelé výstavy rozeslali na 
všechny na všechny základní školy v regionu. V jejich zdolávání byli nako-
nec nejúspěšnější Tereza Vránová a Jaroslav Novotný z 9.A Základní školy na 
Zahradní, kteří od ředitelky OHK Chomutov Evy Lhotské (na snímku vlevo) 
obdrželi ocenění v podobě sluchátek a dalšího příslušenství k PC. Pro svou 
školu pak tato dvojice získala hlavní cenu, notebook.              (text a foto: lm)

Poslední setkání s občany Poslední setkání s občany 
v tomto roce proběhne v tomto roce proběhne 

29. listopadu 200729. listopadu 2007 od 16 hodin 
v místnosti č. 13 na radnici na 

náměstí 1. máje. 

11. 11. 1918 v 11 hodin dopoledne 
oficiálně skončila světová válka, do 
té doby největší válečný konflikt 
v historii lidstva. Nikdo tehdy ne-
tušil, že v historicky krátké době 
získá přívlastek „první“, aby se 
odlišila od ještě většího krveproli-
tí, které přinesla válka následující. 
Nicméně datum a chvíle obsahující 
šest jedniček si už dlouhá desetiletí 
připomínají lidé na celém světě jako 
Den válečných veteránů. Nejinak 
tomu bylo i v Chomutově, kde se 
u památníku obětem 1. světové 
války sešli reprezentanti města, růz-
ných společenských organizací a po-
litické osobnosti, aby si položením 
květin a minutou ticha připomněli 
památku těch, kteří ztratili život ve 
válečných letech uplynulého století. 
Nepřízeň počasí neubrala nic na 
důstojnosti pietního aktu, při němž 
drželi čestnou stráž členové Klubu 
přátel vojenství Armus. Jako první 
vzdal úctu padlým Vladimír Licin-
berg, představitel Československé 
obce legionářské.      (text a foto: lm)

V letošním školním roce opět 
ubylo školáků. Počet dětí v chomu-
tovských základních školách popr-
vé klesl pod pětitisícovou hranici. 
Z údajů odboru školství Magistrátu 
města Chomutov vyplývá, že letos 
je školáků 4 833, vloni jich bylo 
5 007 (o 174 více) a předloni 5 188 
(o 355 více než letos). Naplněnost 
škol se tak opět snížila, dosahuje 
76,71%. Jde přitom o dlouhodo-
bý trend, v předchozím školním 
roce byla naplněnost škol 79,48% 
a v předminulém 82,53%. 

V důsledku tohoto vývoje a v sou-
ladu s Koncepcí rozvoje vzdělávání 
a rozvoje lidských zdrojů v Chomu-
tově do roku 2010 se tak připravuje 
další krok optimalizace základního 
školství ve městě. 

Opačný trend naopak byl za-
znamenán u mateřských škol. Ty 
v tomto školním roce navštěvuje 
1 424 dětí, což je o 43 víc než vloni. 
Naplněnost těchto zařízení se tak 
letos oproti loňsku zvýšila z 96,3% 
na 98,27%.                                      (lm)

Školáků stále ubývá, zato 
mateřinky jsou téměř plné

Na žádost Statutárního města Cho-
mutov nařídila Krajská hygienická 
stanice Ústeckého kraje deratizaci 
v lokalitách sídlišť Písečná, Zahrad-
ní, Kamenná a Březenecká. 

První etapa, která se týká veřej-
ných prostranství a kanalizační 
sítě, bude zahájena ve druhé polo-
vině listopadu na sídlišti Písečná 
v návaznosti na deratizaci Jirkova 
a bude pokračovat směrem do Cho-
mutova. Ukončena bude na Březe-
necké do konce prosince. 

Majitelé a uživatelé objektů v těch-
to lokalitách jsou povinni do konce 
roku odborné provedení deratizace 
zajistit sami.                                       (r)

Deratizace začne na Písečné, 
skončí na Březenecké

Historická konference Comoto-
via, na níž se scházejí regionální 
historici, se vždy váže k nějakému 
významnému datu z dějin města. 
V roce 2002 to bylo 750. výročí prv-
ní písemné zmínky o Chomutově, 
druhá v roce 2005 byla věnována 
čtyřstému výročí vykoupení města 
z poddanství. Ta, jež měla ve svém 
názvu letopočet 2007, byla připrave-
na u příležitosti 550. výročí udělení 
chomutovského městského znaku. 

Na organizaci všech tří konfe-
rencí se kromě Statutárního města 
Chomutov podílel Historický ústav 
Akademie věd ČR a Státní okresní 
archiv Chomutov. Název konference 
je připomínkou sborníku, který vy-
dávali regionální historici na konci 
devatenáctého století a jenž si do 
názvu vložil latinské jméno Cho-
mutova. Na tuto tradici současná 
akce navazuje. Pod stejným názvem 
vycházejí i sborníky ze současných 
konferencí. Jejich organizátoři tak 

Konference Comotovia už potřetí

Za „domácí“ vystoupil na konferenci 
městský architekt Jaroslav Pachner, 
který svou přednášku o sklípkových 
klenbách v pozdně gotické archi-
tektuře města doplnil názornou 
ukázkou, když delegáty provedl 
gotickým suterénem radnice.

vzdávají symbolicky poctu svým 
předchůdcům. Sborník z letošního 
setkání historiků by měl vyjít v po-
lovině příštího roku. 

                     (Pokračování na str. 2)



je kombinace, která mě oslovila. To 
se mi líbilo. Byl jsem také příjemně 
překvapen dražbou a zapůsobilo na 
mě dojetí příjemců jejího výtěžku. 
Kromě řady dalších pozitivních zá-
žitků a vjemů bych vyzdvihl ještě 
břišní tanečnice. Zábava byla výbor-
ná, správně vygradovala, a pozdně 
noční cesta domů byla vydařenou 
romantickou tečkou. Bylo to zkrátka 
fajn.

Marie Svobodo-Marie Svobodo-
vá, umělkyně, kte-vá, umělkyně, kte-
rá do dražby věno-rá do dražby věno-
vala svůj obrazvala svůj obraz 

Moje pocity byly 
různé. Na jednu 
stranu jsem byla 
potěšena důvěrou, 
že mě město oslo-

vilo, ale na druhou stranu nikdy 
nevíte, jak taková dražba dopadne. 
Z jejího výsledku jsem byla zaskoče-
na, nečekala jsem takový. Byla jsem 
na podobné akci poprvé, a vlastně 
i takovou dražbu jsem zažila popr-
vé. Pan Vašut byl brilantní a udělal 
z toho užasnou šou.

Barbora Volhejno-Barbora Volhejno-
vá, hosteska, asis-vá, hosteska, asis-
tentka M. Vašuta při tentka M. Vašuta při 
dražbědražbě

Bylo to úžasné. 
Líbily se mi před-
váděné modely, ale 
především jsem 
měla možnost vidět 

zblízka profesionální práci. Měla 
jsem velkou trému, pan Vašut byl 
také trochu nervózní, ale všechno 

perfektně zvládal, takže to nakonec 
bylo v pohodě. Možností být v zá-
kulisí takové akce a přímo se na ní 
podílet jsem získala zkušenost, jíž 
si velmi cením.

Ivana Řápková, Ivana Řápková, 
primátorka Chomu-primátorka Chomu-
tova tova 

Zpětně ji vnímám 
jako velmi příjem-
nou společenskou 
událost, která se 
podařila a splnila 
svůj účel. Při pří-

pravě letošní akce jsme do progra-
mu poprvé zapojili i mladé chomu-
tovské výtvarné umělce a dražbu 
děl jejich profesionálních kolegů 
s charitativním účelem. Mladých lidí, 
kteří se podíleli na tomto večeru, je 
téměř osmdesát. Není jim mnohdy 
ani dvacet a přesto byli součástí 
toho všeho. I to bylo smyslem akce. 
Velkou radost mám z vydražené 
částky. Krajský úřad i naše město 
neziskové organizace podporují, ale 
my jsme chtěli zapojit také další lidi. 
Chtěli jsme, aby si zapamatovali, že 
je v Chomutově další zařízení, kte-
rému je možné pomáhat. Ty, kteří 
mají možnost pomoci potřebným, je 
třeba k tomu ponouknout. A jak zjiš-
ťuji, to se nám povedlo. Lidé ukázali, 
že umí myslet na ty nejmenší, kteří 
nemohou svůj život ovlivnit a potře-
bují naši pomoc. Dík za vydařenou 
akci tak patří organizátorům večera, 
jeho návštěvníkům, umělcům, kteří 
věnovali do dobročinné dražby svá 
díla, i těm, jež je vydražili.        (lm)
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Vizitky zastupitelů aneb Získali váš mandát
Vladimír Jan-

da (ODS) patří v 
chomutovském 
zastupitelstvu 
k nejzkušeněj-
ším. „Kroutí“ 
tu už třetí vo-
lební období, 
od loňska je 
přitom poprvé 
radním. Zjevně 

patří mezi lidi, o nichž se říká, že 
jsou v jednom kole. O tom, že toho 
stíhá skutečně hodně, svědčí mimo 
jiné i jeho kvalifikace. Po absol-
vování chomutovské průmyslovky 
– obor automatizace – a ČVUT (obor 
technická kybernetika) stihl při za-
městnání vystudovat ještě stavební 
průmyslovku a vysokou školu eko-
nomickou. A aby toho nebylo málo, 
podnikání mu postavilo do cesty 
ještě jednu školu, takže svou stu-
dijní anabázi zakončil před 10 lety 
absolvováním Průmyslové školy 
kamenické v Hořicích. 

„V práci jsem začínal jako pro-
gramátor v tušimické elektrárně 
ve čtyřiasedmdesátém,“ vzpomíná 
V. Janda. „Pak jsem působil jako ve-
doucí technicko–provozního úseku 
na Povodí Ohře. Od roku 1983 jsem 
pracoval na pozici technického ná-
městka v podniku služeb Veros, což 
mimo jiné zpětně hodnotím jako 
nejlepší životní zkušenost pro sou-
kromé podnikání v oborech, kterým 
se věnuji. Po privatizaci Verosu jsem 
začal soukromě podnikat v několika 
oborech, z nichž převažují služby.“ 
Postupně rozjížděl různé aktivity; 
i dnes toho „má víc“, ale těžištěm 
jeho podnikatelské činnosti zů-

stává kamenická firma KAPPA. Při 
tom ovšem nezapomíná na rodinu, 
s manželkou, která pracuje jako ad-
vokátka, vychovali dvě dcery a nyní 
se těší ze dvou malých vnoučat. 

I když je už dvojnásobným dě-
dou, je stále aktivní nejen v práci, 
ale i po ní. Jeho koníčkem je sport 
– rekreačně hraje tenis, jezdí na 
kole i na lyžích. Když přijde řeč na 
sport, očividně pookřeje. „Sport mi 
dal prakticky všechno: zvyk dodr-
žovat určitá pravidla, spoustu ka-
marádů – a vlastně celkový přístup 
k životu,“ říká a připomíná, že byl 
aktivním závodníkem ve sjezdovém 
lyžování a dlouhá léta hrál extraligu 
nohejbalu.

Do komunální politiky vstoupil 
V. Janda před deseti lety, a o týmu, za 
který chtěl „kopat“, měl jasno. „Jako 
pro soukromého podnikatele a člo-
věka pravicové orientace pro mě ne-
byla jiná volba než ODS,“ říká. Vyhý-
bá se generálnímu shrnutí nějakých 
zásad, jimiž se jako člověk či jako 
komunální politik řídí (i když svým 
způsobem za ně lze považovat slova 
o významu sportu pro jeho život), 
jeho cíle jsou konkrétní. „V tomto 
volebním období jsem si předsevzal, 
že se aktivně zapojím do vyřešení 
parkování u nemocnice. Současný 
stav považuji za nedůstojný. Vím, 
že je to složitý problém, neboť 
město není zřizovatelem nemocnice 
a nevlastní pozemky v jejím areálu, 
jež by bylo možné k výstavbě do-
statečně velkého parkoviště využít. 
Kdybych však mohl přispět k tomu, 
aby byl tento problém ve spolupráci 
s vedením nemocnice vyřešen, budu 
spokojen.“                                          (lm)

Představujeme zařízení organizací města: atrium

Marie Vodičková, Marie Vodičková, 
předsedkyně ob-předsedkyně ob-
čanského sdružení čanského sdružení 
Fond ohrožených Fond ohrožených 
dětí, které provo-dětí, které provo-
zuje síť Klokánků zuje síť Klokánků 
po celé ČRpo celé ČR

Byl to moc milý 
večer, nabitý po-

zitivní energií, jedna z nejhezčích 
akcí tohoto typu, které jsem zažila. 
Z dražby udělal pan Vašut vtipnou 
a zábavnou záležitost a bylo vidět, 
že její účastníci se opravdu snažili, 
aby výtěžek byl co největší. Ten 
nakonec několikanásobně překonal 
mé očekávání.

Libuše Slavíková, Libuše Slavíková, 
návštěvnice návštěvnice 

Bylo to pěkné. 
Mně se líbily pře-
devším večerní mo-
dely. Kromě toho, 
že jsme měli mož-
nost vidět zajíma-
vou módní pře-
hlídku opravdu na 

úrovni, což tu donedávna scházelo, 
akce splnila svůj účel – vybraly se 
peníze na dobrou věc.

Kamil Sopko, Kamil Sopko, 
návštěvník návštěvník 

Všímal jsem si 
mimo jiné organi-
zace večera, a ta 
byla zvládnutá vý-
borně. Pochopitel-
ně jsem si užíval 
módní přehlídku, 

krásné ženy a elegantní róby – to 

Anketa: Co říkáte Chomutovské noci módy?
Chomutovská noc módy, která proběhla na sklonku minulého měsíce, byla výjimečnou akcí. Módní přehlídka a kultur-
ní program byl doplněn mimo jiné dražbou prací chomutovských výtvarníků, jejíž výtěžek (304 000 korun) obdrželo 
chomutovské zařízení pro opuštěné a týrané děti Klokánek. Ohlédli jsme se za tímto večerem prostřednictvím otázky 
(viz titulek), již jsme položili různým lidem, kteří se ho účastnili.

Atrium v areálu bývalého jezuit-
ského gymnázia spravuje Správa 
knihovnických a kulturních zaří-
zení, která v objektu sídlí. Ve své 
dnešní podobě působí jako oáza 
klidu nedaleko rušného náměstí. 
Nebylo tomu tak ale vždy. 

Vnitřní dvůr jezuitského areálu 
byl vymezen kolejí, arkádovou chod-
bou, špejcharem a kostelem. Prostor 
vznikal zhruba skoro 70 let postup-
ným přistavováním jednotlivých 
částí areálu. Základní barokní dispo-
zice zůstala zachována do dnešních 
dnů. Okolní budovy byly v průběhu 
18. a 19. století jen stavebně upra-
vovány. Atrium bylo původně prů-
chodné, průjezdem z náměstí a pro-
tilehlým průjezdem v přízemí koleje 
do jižního dvora u řeky. V novodobé 
historii bylo dlouho nevyužívaným 
prostorem, jeden čas sloužilo jako 
skladiště materiálu. 

Na počátku 90. let přišel kdosi 
s nápadem, naštěstí zavrhnutým, 
zřídit zde vietnamskou tržnici. 
O několik let později se zrodil pro-
jekt klidové zóny, doplněné o pó-
dium u arkádové chodby. Parkovou 
plochu lemuje nízký živý plot, pro-
stor doplňují lavičky, kamenná kašna 

a kamenné vázy. Při kulturních ak-
cích má kapacitu 250 míst. Od roku 
1997 slouží atrium jako zázemí pro 
různé kulturní akce, koncerty swin-
gové, duchovní, latinskoamerické, 
countryové, rockové, folkové i decho-
vé hudby, ale také pěvecké soutěže, 

divadelní představení i vernisáže. 
Pro návštěvníky tohoto pohodového 
koutu města je k dispozici od dubna 
do září také kavárna.                      (lm)

(V článku byly použity informace 
z knihy Vladimíra Valeše Historie 
jezuitského areálu v Chomutově). 

(Dokončení ze str. 1)
Konference byla rozdělena do čtyř 

tématických bloků, v nichž vystoupi-
lo deset přednášejících. Po každém 
bloku následovala diskuze, do níž 
se aktivně zapojili studenti státního 
gymnázia, tvořící podstatnou část 
posluchačů z řad veřejnosti. 

Konference Comotovia už potřetí

Letos poprvé konferenci hostila starobylá radnice, když jako auditorium po-
sloužila její zasedací síň. Účastníky tu přivítali představitelé města, primá-
torka Ivana Řápková (u řečnického pultíku) a její náměstek Jan Řehák (zcela 
vlevo).                                                                                                                    (foto: sk)

Příští Comotovia se uskuteční 
za dva roky a bude zaměřená na 
události spjaté s napoleonskými 
válkami, které tento region za-
znamenal před dvěma stoletími. 
V roce 1809 město nakrátko obsa-
dila vojska Napoleonových němec-
kých spojenců.                            (lm)

Oznámení o úpravách provozu v centru Chomutova Oznámení o úpravách provozu v centru Chomutova 
z důvodu konání akce Vánoční tradice Krušnohoří 2007z důvodu konání akce Vánoční tradice Krušnohoří 2007

Za účelem zajištění bezpečnosti silničního provozu v souvislosti 
s kulturními akcemi, pořádanými Statutárním městem Chomutov v před-
vánočním období, dochází v centru města k těmto přechodným úpravám 
provozu na místních komunikacích:

1) V termínu od 29. 11. do 4. 12. 2007od 29. 11. do 4. 12. 2007 bude z důvodu umístění vánoční-
ho stromu uzavřena horní část zpoplatněného parkoviště na náměstí 
1. máje.

2) V termínu od 5. 12. do 28. 12. 2007od 5. 12. do 28. 12. 2007 bude pro veřejnost uzavřeno celé 
zpoplatněné parkoviště (ovál) na náměstí 1. máje.

3) 5. 12. 20075. 12. 2007 – náměstí 1. máje
 od 7 do 19 hodinod 7 do 19 hodin bude uzavřena vozovka mezi budovou radnice 

a čp. 101 (banka),
 od 13 do 20 hodinod 13 do 20 hodin bude uzavřeno celé náměstí včetně Chelčického 

ulice (od křižovatky s Palackého ulicí). Výjezd ze zpoplatněného par-
koviště v Chelčického ulici (u budovy MěPo) bude zajištěn pouze do 
Palackého ulice. 

4) V termínu od 6. 12. 2007 do 30. 1. 2008od 6. 12. 2007 do 30. 1. 2008 bude na náměstí 1. máje, 
z důvodu umístění umělého kluziště, uzavřena vozovka mezi 
čp. 1 (radnice), sousoším, zpoplat. parkovištěm a čp. 101 (bankou). 

5) Ve dnech 13. 12. , 15. – 16. 12. 13. 12. , 15. – 16. 12. a 22. – 23. 12. 2007  22. – 23. 12. 2007 – náměstí 1. máje 
dojde kromě výše uvedené uzavírky k uzavření vozovky podél 
podloubí (od křižovatky s Ruskou ulicí po křižovatku s Táboritskou 
ulicí). Průjezd do Ruské ulice bude zachován. 

Žádáme řidiče, aby změny dopravního značení respektovali a zejména 
aby neparkovali mezi prodejními stánky a dalšími atrakcemi. Současně 
upozorňujeme na to, že dochází v předvánočním období ke zvýšené frek-
venci chodců zejména kolem prodejních stánků, proto nabádáme nejen 
řidiče ke zvýšené opatrnosti při průjezdu náměstím, ale i chodce.  (r)

…a doporučila zastupitelstvu …a doporučila zastupitelstvu 
města schválit novelizované zně-města schválit novelizované zně-
ní Zásad pro poskytování dotace ní Zásad pro poskytování dotace 
z rozpočtu města Chomutova. z rozpočtu města Chomutova. 
Úpravy dosavadních zásad vzešly 
z podnětů členů Komise po podpo-
ru občanských aktivit, která radě 
města předkládá návrhy pro posky-
tování dotací. Mají zabránit situa-
cím, kdy žadatelé o dotaci podají 
žádost v dostatečném předstihu, 
ale než je její poskytnutí schvále-
no, akce, jež je předmětem žádosti, 
už proběhne, což je v rozporu se 
stávajícími zásadami. Zároveň bu-
dou upraveny formuláře tak, aby 
jednoznačně stanovily schvalovací 
proces žadatele.

…a schválila úhradu nákladů spo-…a schválila úhradu nákladů spo-
jených s projednáváním obecných jených s projednáváním obecných 
přestupků ve výši 1 500 Kč.přestupků ve výši 1 500 Kč. První 
veřejnoprávní smlouvy o zajišťová-
ní přestupkového řízení pro okolní 
obce byla schválena v roce 2003 
a poté formou dodatků dvakrát pro-
dloužena. Původní výše poplatku 
200 Kč se za téměř pět let nezměni-
la. Vedení města dospělo k názoru, 
že je potřebné poplatky významně 
zvýšit. Stávající částka ani zdaleka 
nepokrývá skutečné náklady spo-
jené s projednáváním přestupků, 

Rada města projednala…
je zhruba čtyřikrát nižší. Navíc je 
třeba do těchto výpočtů zakalkulo-
vat vývoj platů v roce 2007 a 2008, 
stejně jako plánovaný nárůst cen 
poštovného.

…návrh novely Obecně závazné …návrh novely Obecně závazné 
vyhlášky města Chomutova o míst-vyhlášky města Chomutova o míst-
ním poplatku za komunální odpady. ním poplatku za komunální odpady. 
Doporučila zastupitelstvu města no-
velizovanou OZV vydat s účinností 
od 1. 1. 2008. Podle novely bude 
poplatek za komunální odpady pro 
příští rok za osobu a kalendářní rok 
činit 426 Kč, což znamená oproti 
letošku zvýšení 14 Kč.                  (lm)Tentokrát otázka nebyla příliš 

obtížná – všech 51 odpovědí bylo 
správných. Šlo o kasárna ve Zborov-
ské ulici, odstraněná v 80. letech. 

Zmizelý Chomutov

Dnes je tu parkoviště a Delvita. Pro 
knihu si do redakce Chomutovských 
novin může přijít Zdeněk Smílek. (r) 

Změna jízdních řádů městské 
hromadné dopravy v Chomutově 
a Jirkově se odkládá zhruba o tři 
týdny. Oproti původně avizované-
mu datu 8. prosince skončí platnost 
těch stávajících až 31. prosince 2007. 
Nové jízdní rády vstoupí v platnost 
1. ledna 2008. Výjimkou je linka 
13, kde ke změně dojde v původně 
ohlášeném termínu. DPChJ tak rea-
gují na nový grafikon Českých drah, 
platný právě od 9. prosince.       (lm)

Jízdní řády MHD budou 
platit až do konce roku
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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).

Šestnáctým dílem edice Historic-
ký atlas měst České republiky se 
stal svazek věnovaný Chomutovu. 
Město se tak zapojilo do celoevrop-
ského projektu, v němž jsou při do-
držování jednotné koncepce, formy 
a obsahu od 60. let minulého století 
zveřejňovány staré mapy a plány 
významných a z urbanistického 
pohledu zajímavých sídel.

Řešitelem projektu v českých pod-
mínkách je Historický ústav Akademie 
věd ČR. „Ten tuto možnost Chomutovu 
nabídl před dvěma lety, když se jeho 
členové účastnili konference Comoto-
via 2005. A protože atlas se dělá pro 
města s bohatou historií a která mají 
co ukazovat, rádi jsme na nabídku 
kývli,“ prozradila vedoucí odboru 
školství Dagmar Mikovcová, co před-
cházelo procesu tvorby publikace, 
která prezentuje dějiny města z urba-
nistického hlediska. Pražští akademici 
se spojili s místními odborníky a pra-
covníky magistrátu a muzea. Společně 
dali dohromady materiál, ze kterého 
následně pro zveřejnění vybrali okolo 
pěti desítek map, plánků, leteckých 
snímků, digitálních modelů a kresle-
ných pohledů na město. Výsledkem 
je soubor, který má hodnotu nejen 
informativní, ale i estetickou.

V úvodu je trojjazyčně popsán 
územní vývoj města doplněný ob-
razovou dokumentací a také soupis 
literatury vztahující se k dějinám 
Chomutova. V mapové části čtenáři 
mohou vidět město například na 
Müllerově mapě Čech z roku 1720, 
na první vojenské (josefské) mapě 
Čech z let 1780–83 nebo Kreibichově 
mapě z roku 1828. Mezi kartografic-
ké reprodukce, které jsou totožné 
pro všechny české historické atla-

Staré mapy, plány, letecké snímky a digitální modely dokumentují urbanistický vývoj Chomutova

Nový atlas: historické mapy pohromadě

sy, patří také první svislý letecký 
snímek města z roku 1938. Naopak 
individualita města je dokumentová-
na i řadou map a plánů, které nebyly 
součástí rozsáhlých kartografických 
prací, konkrétně například podrob-
nějšími mapami města, katastrální-
mi mapami nebo plány rozvoje.

Na jednom z jednačtyřiceti ma-
pových listů formátu A3 nebo A2 je  
plánek, který donedávna neznali ani 
odborníci. Znázorňuje boční pohled 
na Horní Ves, s vyznačením domů, 
které obývali Židé. „V první polovině 
osmnáctého století byl vydán trans-
lokační patent, podle kterého mohli 
Židé bydlet jen v dostatečné vzdá-
lenosti od kostelů a dalších míst 

spjatých s katolickou vírou. Proto 
se dělaly plánky, pro mnohé obce to 
byly první situační nákresy vůbec. 
Při jejich prohlížení jsem v jednom 
poznal chomutovskou Horní Ves,“ 
popsal neplánovaný, ale příjemný 
výsledek svého bádání v Národním 
archivu v Praze chomutovský stře-
doškolský profesor Josef Märc. 

Historický atlas Chomutova byl 
odborníkům z oblasti historie 
představen v rámci konference 
Comotovia 2007. Je ovšem určen 
i široké veřejnosti, do prodeje město 
dalo necelých tři sta výtisků. Atlas 
stojí 400 korun a zakoupit ho lze 
v knihkupectví DDD v Ruské ulici 
a v muzeu na radnici.                    (sk)

Podzimní měsíce bývají v nabídce 
Správy kulturních zařízení bohaté. 
Ale ani v předvánočním období, kdy 
se většina populace týdny nervuje, 
aby pak v klidu mohla užít několika 
svátečních dnů, nepřijdou zájemci 
o kulturu zkrátka. Připraveno je 
kino, divadlo, koncerty, tancovačky, 
výstavy, soutěže i výhled z městské 
věže.

Divadelní nabídku mimo pohádek 
pro děti reprezentuje především 
představení 6. prosince v městském 
divadle. Osobitou úpravu Tylova 
Strakonického dudáka zde uve-
de Josef Dvořák a jeho divadelní 
společnost. Na své si přijdou i pří-
znivci rozdílných hudebních žán-
rů. Fanoušci tvrdší hudby jistě 
5. prosince zamíří do Kulisárny, kde 
proběhne koncert pražské skupiny 
Visací zámek, kterou proslavilo 
energické punkové neumětelství. 
Noblesní, klidnou hudbu naopak při-
nese 13. prosince adventní koncert 
s českými klasiky, které představí 

Čerti, punk, vánoční mše i plavky v prosincové nabídce SKZ 
České trio ve složení D. Vlachová, 
M. Petráš a M. Langer s hostem 
T. Kabátovou. To samé lze očekávat 
od akce, jež v divadle proběhne 
o čtyři dny později. Návštěvníci 
si mohou v rámci Chomutovských 
hudebních večerů jako každý rok 
vychutnat Rybovu Českou mši vá-
noční. Svižnější rytmy zazní při 
koncertu Ondřeje Havelky a jeho 
Melody Makers, kteří v divadle vy-
stoupí 12. prosince. Program bude 
zaměřen na písně „legend úsvitu 
české populární hudby“ J. Voskovce, 
J. Wericha a J. Ježka. 

Pokud by vás melodie inspirovaly 
k tanci, můžete dát průchod vášním 
na tanečních akcích v Kulturním 
domě na Zahradní, na tradičních 
Večerníčcích s Malou muzikou nebo 
na Country bálu s Tomášem Linkou 
8. prosince. Stejný žánr nabídne 
tamtéž Vánoční koncert Fešáků 
18. prosince. Letošní program obou 
scén zakončí silvestrovské zábavy. 
Zatímco ta v divadle se skupinou 

Flash Dance proběhne přímo na Sil-
vestra, ta v kulturáku na Zahradní 
s Malou muzikou se uskuteční už 
o tři dny dřív.

K Vánocům patří pohádky. Toto 
nepsané pravidlo ctí i chomutovská 
kina, která stejně jako loni připravi-
la cyklus Pohádkové Vánoce. Během 
prosince budou promítat pět animo-
vaných pohádek, včetně letošních 
diváckých hitů Ratatouille a Shrek 
3, a kdo navštíví alespoň tři z nich, 
postoupí do slosování o zajímavé 
ceny. Vstupenky se budou losovat 
i v případě premiéry „nové rozmar-
né komedie“ Poslední plavky 13. až 
19. prosince.

Sváteční atmosféru uvodí od 
27. listopadu do 5. prosince výstava 
dřevěných čertů Jaroslava Stejného ve 
sklepení galerie Špejchar i řádění čer-
tů „živých“ v okolí. A když se vydaří 
počasí, určitě pohladí po duši pohled 
z městské věže, která bude mimo-
řádně otevřena 16. a 22. prosince 
od 17 do 19 hodin.                              (sk) 

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

4. listopadu. Na zasedání rady 
místního národního výboru mimo 
kádrové a organisační záležitosti 
zaměstnanců zjištěno, že založení 
a sestavení uličních výborů splněno, 
soudružka Aubrechtová jmenována 
jako pracovnice do redakce Vpřed 
a probrán dopis Ústředního výboru 
Komunistické strany k pracujícímu 
lidu k uskutečňování politiky strany 
cestou diskuse.

5. listopadu. Před senátem trest-
ního lidového soudu v Praze bylo 
zahájeno hlavní líčení proti Václavu 
Mrázkovi, sedminásobnému vrahu 
z Chomutovska. Jde o případ, který 
nemá v dějinách naší kriminalistiky 
obdoby. Trestná činnost obžalované-
ho vykazuje šest dokonaných vražd, 
z nichž jedna je dvojnásobná, čtyři 
pokusy o vraždu, čtrnáct pohlavních 
zneužití a devadesát devět prokáza-
ných krádeží. Po třech dnech přelí-
čení odsouzen k trestu smrti.

5. listopadu. Konalo se zasedání 
místního národního výboru za 
účasti sto dvou členů s pořadem. 
Politicko organisační zajištění dis-
kuse k dopisu Ústředního výboru 
Komunistické strany o výstavbě 
města, rozprava. Soudruh Kubricht 
přednesl obsáhlý referát o výročí 
čtyřiceti let velké říjnové socialis-
tické revoluce v Rusku a obrovský 

Listování kronikou města Chomutova – události z listopadu 1957
vzrůst životní, kulturní a technic-
ké síly sovětského lidu. Na ně se 
obrací oči celého světa a my jsme 
jim vděčni za velkou pomoc, kterou 
nám poskytují. Do XI. sjezdu Ko-
munistické strany je nutno dovršit 
socialisaci v naší zemi a přejít na 
způsob komunistického života, 
k čemuž jsou u nás všechny před-
poklady, splnit všechny úkoly dané 
X. sjezdem. Musí se zlepšit v druhém 
pětiletém plánu produktivita práce, 
snížit náklady na materiálové zá-
kladní věci a odstranit nedostatky 
ve strojírenství, předpoklady k tomu 
jsou. Hlavní pomocník je soutěžení 
a socialistické závazky ve všech 
oborech, dbát zásad vytýčených Le-
ninem. V rozpravě pak předneseny 
hodnotné návrhy, jak zlepšit práci 
i život člověka.

29. listopadu. Konalo se zasedá-
ní národního výboru za účasti sto 
sedmi členů s pořadem. Kontrola 
usnesení, zpráva o diskusi k dopisu 
Ústředního výboru Komunistické 
strany, rozprava. Podána zpráva 
rady a zjištěno, že usnesení z minu-
lé schůze splněno. Soudruh Kubricht 
pak měl hlavní referát o tisících 
a tisících diskusí na pracovištích, 
v městech a vesnicích v celé naší 
zemi. Heslo dopisu Ústředního vý-
boru Komunistické strany „Dovršit 
socialistickou výstavbu v naší vlas-
ti!“ je bráno vážně a i v našem městě 

pracující lid si uvědomuje hluboký 
význam a velikost současných úko-
lů. Ve všech komisích, domovních 
správách a uličních výborech byly 
diskusní večery. Ovšem v mnoha 
případech se diskutovalo o jiných 
věcech, jako opravách bytů, oken, 
chodníků a osvětlení. V rozpravě 
mluvili soudruzi Egrt, Trejbalová, 
Husák, Vejražka, Reiter, Doležalová, 
Sobotka, Kovandová, Svienčík, No-
votný, Rožánek, Voňavka, Hronov-
ský, Stojčenko a Kincl, kde probrány 
různé nedostatky ve veřejném živo-
tě a dány podněty k nápravě.

Průmysl, stavebnictví, obchod.Průmysl, stavebnictví, obchod.
19. listopadu. Proveden průzkum 

ve státním obchodě a zjištěno, že 
město je nedostatečně zásobeno 
tukem, čokoládovým cukrovím, 
trvanlivým pečivem, vínem, ovoc-
nými výrobky a mléčnými konzer-
vami Spotřebováno do listopadu 
32 850 kg mouky, 790 kg luště-
nin, 7 800 kg tuku, 3 150 kg rýže, 
1 330 kg krup, 1 980 kg těsto-
vin, 430 kg kávy, 100 kg čaje, 
1 300 kg zápalek, 23 870 kg cukru, 
1 520 kg čokoládových cukrovinek, 
130 kg čokolády, 3 280 kg cukrovinek, 
5 350 kg trvanlivého pečiva, 
3 890 kg soli, 29 263 litrů piva, 
3 600 litrů vína, 9 800 kg ovocných 
výrobků, 5 540 kg zeleninových 
výrobků, 900 kg droždí, 230 kg 
ořechů, 3 330 kg rybích výrobků, 

1 350 kg slanečků, 1 370 kg mléč-
ných konserv, ostatního potravinář-
ského zboží za 1 200 000 Kč. 

Sortiment masných výrobků je 
nedostačující, nejsou speciality, je 
nerovnoměrný přísun jatečného do-
bytka, sádla je naprostý nedostatek. 
Mléka je dostatek, ale není kvalitní 
máslo, je nedostatek zeleniny a ovoce, 
kvalita chleba a pečiva je velmi špat-
ná, oděvů a prádla je dostatek, nejsou 
ale punčochy, závěry, strojové jehly, 
plech, kamna, nábytek. Některého 
zboží je jeden měsíc dost, jindy není.

23. listopadu. Kontrola, která na-
vštívila Pramen č. 71 v Chomutově, 
zjistila, že prodavačka Somolová 
předražila nakoupené zboží o čtyři 
koruny, mimo to měli na skladě ples-
nivé maso a dvanáct kg uzeného. 
V Pramenu č. 77 pan Chlustina měl 
nasoleno dvě stě kg masa, v chladír-
ně dvacet kg nasolených vepřových 
hlav a kolen, mimo to dvanáct kg 
huspeniny. Při tom na pultě buď 
nemá nic, nebo špatné zboží. Ob-
chodníci za každou cenu.

Zemědělství. Zemědělství. 
4. listopadu. Hospodářsko technic-

ká úprava je hotova, Balák vyřízen, 
Skuhra též, Klička jde na státní sta-
tek, Křepela za vrátného k železnici. 
Družstevníci v Chomutově chtěli 
k svátku Dušiček vázat věnce, což jim 
bylo zakázáno, taktéž prodávat na 
trhu zeleninu v drobném.                   (r)

Počátkem listopadu se v Chomuto-
vě uskutečnil mezinárodní seminář 
s názvem Východní fronta 1917 
až 1945. Seminář měl na progra-
mu devět témat, která zahrnovala 
československé legie, osvobození 
Československa Rudou armádou 
a československou jednotku v SSSR, 
jejich výstroj a výzbroj, taktiku 
a významné bitvy. Přednášeli kvalifi-
kovaní lektoři ze Slovenska, Ukrajiny 
a z Čech, přičemž většina účastníků 
je členy vojensko–historických klu-
bů. Nechyběli však ani pracovníci 
muzeí či soukromí badatelé. Cílem 
semináře bylo prohloubit znalosti 
účastníků a jejich prostřednictvím 
tyto vědomosti dále předávat široké 
veřejnosti. Pořadatelem semináře byl 
klub přátel vojenství ARMUS Chomu-
tov. Seminář zaštiťovaly Českoslo-
venská obec legionářská – jednota 
Chomutov, Český svaz bojovníků 
za svobodu Chomutov a Klub vojen-
ských důchodců Chomutov.         (rb) 

Seminář o východní frontě

Tomáš Pfeiffer rozezní vodnář-Tomáš Pfeiffer rozezní vodnář-
ský zvon ský zvon – prastarý nástroj, jehož 
tóny nejen rezonují s duchovní 
podstatou, ale léčí i tělo. Koncert, 
jehož součástí je i videoprojekce 
na obří plátno, se uskuteční 5. pro-
since v 18.30 hodin v Městském 
divadle v Chomutově. Předprodej 
lístků v Městském informačním 
centru.                                              (r)

DIVADLODIVADLO

• 27. 11. TŘI SESTRY.27. 11. TŘI SESTRY. V rámci Dnů ruské kultury. Městské divadlo od 19.00 hodin.
• 2. 12. JAK PAN MYSLIVEČEK OSLAVIL SE VŠEMI LESNÍMI PŘÁTELI ŠTĚDRÝ VEČER.2. 12. JAK PAN MYSLIVEČEK OSLAVIL SE VŠEMI LESNÍMI PŘÁTELI ŠTĚDRÝ VEČER. 

Pohádka pro děti a jejich rodiče. Kulturní dům na Zahradní od 15.00 hodin.
• 4. 12. ČERTŮV ŠVAGR.4. 12. ČERTŮV ŠVAGR. Pro MŠ, ZŠ a veřejnost. Městské divadlo od 9.30 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY

• 21. 11.  VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU.21. 11.  VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na Zahrad-
ní 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

• 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.

• 26. 11. POCTA KLASIKŮM RUSKÉ A ČESKÉ HUDBY. 26. 11. POCTA KLASIKŮM RUSKÉ A ČESKÉ HUDBY. Sopranistka Zdena Kloubová, 
v rámci Dnů ruské kultury. Salonek B divadla od 19.00 hodin.

• 27. 11. VESNA CÁCERES.27. 11. VESNA CÁCERES. Recitál zpěvačky, akordeonistky a skladatelky chorvat-
sko–česko–španělského původu. Literární kavárna SKKS na Palackého ul. od 18.00 
hodin.

• 29. 11. HANA HEGEROVÁ. 29. 11. HANA HEGEROVÁ. Městské divadlo od 19.00 hodin.
• 5. 12. VISACÍ ZÁMEK. 5. 12. VISACÍ ZÁMEK. Slaví 25 let existence. Kulisárna u divadla od 19.00 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY

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

• 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., výstava potrvá do 31. 12.

• GENNADIJ AVDĚJEV – OBRAZY.GENNADIJ AVDĚJEV – OBRAZY. Galerie Lurago, vernisáž 26. 11. v 17.00 hodin, 
výstava potrvá do 21. 12.

• BORIS JIRKŮ – OBRAZY, GRAFIKA.BORIS JIRKŮ – OBRAZY, GRAFIKA. Galerie Špejchar, výstava potrvá do 30. 11.
• ZAPOMENUTÉ MOZAIKY.ZAPOMENUTÉ MOZAIKY. Výstava fotografií v prostorách bývalé vinárny v komple-

xu někdejšího kina Evropa na Březenecké. Výstava potrvá do začátku prosince.

KINAKINA

             21. 11.   BOURNEOVO ULTIMÁTUM
            22. 11.   MATCHPOINT. Začátek v 

17.00 hodin 
 23.   – 25. 11.   EDITH PIAF
 26.   – 28. 11.   KRÁLOVSTVÍ
            29. 11.   nehraje se

            30. 11.   SATURNO CONTRO
    1.   –   2. 12.   KAUZA CIA
               2. 12.   OŠKLIVÉ KAČÁTKO. Začá-

tek v 17.00 hodin
   3.   –   4. 12.   MÉ DRUHÉ JÁ
               5. 12.   MEDVÍDEK

 22.   – 24. 11.   SKANDÁL
 29.   – 30. 11.   MŮJ VŮDCE

               1. 12.   OŠKLIVÉ KAČÁTKO

Po dvou letech od mimořádně úspěšného koncertu se v Chomutově opět před-
stavila skupina Chinaski. Obavy organizátorů ohledně návštěvnosti se naštěstí 
nepotvrdily, do sportovní haly přišlo kolem patnácti set fanoušků. Těm nejpr-
ve zahrála slovenská kapela Desmod a pak už přišly na řadu hlavní hvězdy 
večera. Podporováni výpravnou scénou s obrovskou projekční stěnou v pozadí 
a obrazovkami na bocích pódia předvedli Chinaski zábavnou show, založenou 
spíš na kytarovějších skladbách. Z nového alba nazvaného 07 zahráli jedenáct 
písní, ovšem diváky do varu dostaly především starší známé hity.    (foto: sk) 
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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

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

prezenční a e–learningem. Pro 
ověřování byla zařízena učebna 
s počítačovým vybavením a in-
ternetovým připojením. Pilotní 
ověřování bude zakončeno obha-
jobou podnikatelského záměru 
a vydáním osvědčení o absolvo-
vání projektu. Účastníci tak zís-
kají znalosti a dovednosti, které 
rozšíří možnost jejich uplatnění 
při vstupu na trh práce. Celý 
projekt napomáhá rozvoji za-
městnavatelnosti, podnikatel-
ského ducha a rovných příleži-
tostí, prostřednictvím investicí 
do rozvoje lidských zdrojů ESF. 
Partnerem projektu je Okresní 
hospodářská komora v Lounech.

V září bylo na Střední škole 
energetické a stavební v Chomu-
tově zahájeno pilotní ověřování 
projektu Příprava specifického Příprava specifického 
vzdělávacího moduluvzdělávacího modulu – „Začí-
náme podnikat v řemeslech“ 
– ZAPODZAPOD. Osmnáct studentů se 
bude vzdělávat po dobu šes-
ti měsíců, zúčastní se devíti 
výukových modulů. V prvním 
období probíhá výuka v modu-
lech Komunikace a vzájemná 
interakce, Osobnostní předpo-
klady podnikatele, Ekonomika 
a Informační a komunikační tech-
nologie. Obsahová část výuky je 
rozdělena na část teoretickou 
a praktickou a probíhá formou 

Na SŠEaS v Chomutově začala výuka v projektu Na SŠEaS v Chomutově začala výuka v projektu 
Začínáme podnikat v řemeslech – ZAPOD.Začínáme podnikat v řemeslech – ZAPOD.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁNTENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
 EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM  EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 

A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

infoline: 474 638 102            
www.slunecnesady.cz

Výstavba nových 
RD v atraktivní 

lokalitě

BytyByty
•• Pronajmu byt 3+1Pronajmu byt 3+1 na Březenecké, 

ul. Hutnická, za 8 000 Kč/měs. bez 
energie. Tel. 723 863 250.

•• Pronajmu byt 1+1 a 2+1 v CV,Pronajmu byt 1+1 a 2+1 v CV, 
dlouhodobě, v klidné atraktivní čtvr-
ti města. Tel. 606 923 620.

• Pronajmu byt 1+1 v CV• Pronajmu byt 1+1 v CV v blíz-
kosti centra. Měsíční nájem 3 000 Kč 
+ služby spojené s užíváním bytu 
(cca 3 000 Kč). Tel. 777 759 971, 
e–mail: zfinit@email.cz.

• Podnájem ženě, nekuřačce,• Podnájem ženě, nekuřačce, dítě 
nevadí, nájem napůl, velký zařízený 
pokoj. Zahradní 5173, byt č. 10, klid-
ný a čistý vchod. Tel 608 057 999, 
volat po 18. hodině.

• Pronajmu byt 2+1+B, Jirkov, • Pronajmu byt 2+1+B, Jirkov, Sme-
tanovy sady, slušným lidem, do tří 
osob. Tel. 723 798 475.

•• Prodám byt 2+1Prodám byt 2+1 v OV u Severky, 
plast. okna, dům v rekonstrukci, 
nová kuchyň. Cena 400 000 Kč. Tel. 
774 689 299.

•• Vyměním byt 1+1 za 2+1Vyměním byt 1+1 za 2+1 v osob-
ním vlastnictví, nebo koupím. Pouze 
na Dehtochemě. Tel. 732 701 599.

• Koupím byt 1+1 nebo garsonku • Koupím byt 1+1 nebo garsonku 
v Chomutově, jen v osobním vlast-
nictví, centrum nebo Horní Ves. Tel. 
605 149 882.

•• Koupím byt 1+1Koupím byt 1+1 v osobním 
vlastnictví nebo družstevní. Tel. 
775 400 560.

•• Koupím byt 1+1 nebo 2+1 Koupím byt 1+1 nebo 2+1 
v CVv CV – Z. Vinohrady, Horní Ves, okolí 
Kadaňské nebo nemocnice. Tel. 777 
006 986.

•• Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v CVKoupím byt 2+1 nebo 3+1 v CV 
v osobním vlastnictví + garáž. Tel. 
608 115 599.

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

•• Koupím byt v Ervěnicích.Koupím byt v Ervěnicích. Tel. 724 
139 852.

•• Koupím byt 3+1 v CVKoupím byt 3+1 v CV na Písečné 
v osob. vlastnictví. Tel. 737 645 658.

•• Pronajmu byt 2+1 v Chomutově,Pronajmu byt 2+1 v Chomutově, 
lokalita Horní Ves. Tel. 604 916 985.

• Koupím byt 1+1+L v Chomutově • Koupím byt 1+1+L v Chomutově 
nebo Jirkově. Platím hotově, spě-
chám. Tel. 728 551 819.

•• Koupím byt 2+1 Koupím byt 2+1 standardní, nebo 
menší úpravy, i na Kamenné. Nabíd-
něte – RK nevolat. Tel. 604 728 884.

• Koupím byt 2+1 v OV,• Koupím byt 2+1 v OV, platba 
v hotovosti. Rozhoduje cena. RK ne. 
Tel. 606 734 675.

ProdejProdej
• Prodám jádra vlašských ořechů, • Prodám jádra vlašských ořechů, 

kg 200 Kč. Tel. 728 766 628.
• Prodáme vlašské ořechy• Prodáme vlašské ořechy celé 

a vlašské ořechy – vyloupaná jádra. 
Levně – CV. Tel. 733 209 533, volat 
do 18 hodin.

• Prodám ořechy• Prodám ořechy za 45 Kč/kg. Tel. 
607 101 614.

• Prodám postel s nočními stolky • Prodám postel s nočními stolky 
180x200 cm, dekor buk, úplně nová, 
bez matrace a roštu, cena 1 000 Kč. 
Dveře vnitřní š. 90 cm, dekor buk, 
cena 500 Kč. Tel. 775 616 649.

• Prodám rýsovací prkno• Prodám rýsovací prkno k přidě-
lání na stůl a rýsovací pera, vhodné 
pro studenty. Cena dohodou. Tel. 604 
175 838.

• Prodám stroj na cvičení Slim Sha-• Prodám stroj na cvičení Slim Sha-
per 7 v 1per 7 v 1 v bezvadném stavu, originál 
balení, jako dárek, pěkný, v záruce, 
za 800 Kč. Tel. 605 704 239.

• Prodejní pult• Prodejní pult d. 172 cm, v. 93 cm, 
hl. 46 cm., materiál dřevoumakart, 
v dobrém stavu, za 2 900 Kč. Tel. 728 
551 819.

• Elektrický šicí stroj zn. Veritas,• Elektrický šicí stroj zn. Veritas, 
zcela funkční, entl., zpětný chod, 
prodám za málo. Tel. 605 704 239.

• Prodám Fiat Cinquecento,• Prodám Fiat Cinquecento, r. v. 
1994, bílý, hezký, dobrý stav. Cena 
25 000 Kč. Tel. 607 229 153.

• Prodám minibike 50 cross. • Prodám minibike 50 cross. Cena 
5 500 Kč. Tel. 607 229 153.

•• Renault Twingo,Renault Twingo, r. v. 97, shrn. 
střecha, v elektrice, centrál na DO, 
zimní kola, mnoho nových dílů, po-
vinná výbava, TK do 4/09. Tel. 777 
213 620.

•• Prodám Opel Omega Combi Prodám Opel Omega Combi TD, 
2,5 l, r. v. 1996, TK 2/09, tmavě mod-
rá, cena 30 000 Kč. Tel. 607 229 153. 

•• Prodám čtyřkolku Loncin,Prodám čtyřkolku Loncin, r. v. 
2006, nejetá (400 km), se SPZ, cena 
28 000 Kč. Tel. 607 229 153.

• Prodám rotoped,• Prodám rotoped, málo pou-
žívaný. Levně, dohodou. Tel. 737 
982 319.

• Prodám kočár modré barvy, • Prodám kočár modré barvy, cena 
900 Kč. Dětské oblečení na 1–3 roky, 
hrazdičku – 100 Kč, postýlku bílé 
barvy – 700 Kč. Tel. 737 843 438.

• Prodám krásné, min. použí-• Prodám krásné, min. použí-
vané chodítkované chodítko zn. Chicco, pro děti 
od 6. měsíce, s hrajícím a blikajícím 
panelem. Pův. cena 1 900 Kč, nyní 
950 Kč. Tel. 605 168 012.

• Prodám plynová kamna• Prodám plynová kamna na 
propan–butan značka Pohoda. Cena 
1 500 Kč. Tel. 737 332 076.

•• Prodám levně rozkládací sedací Prodám levně rozkládací sedací 
soupravu soupravu rohovou z mikroplyše. Tel. 
604 422 482.

• Prodám satelitní komplet Astra, • Prodám satelitní komplet Astra, 
vhodný na chatu – chalupu. Cena 
800 Kč. Tel. 721 038 042.

• Prodám dvě šatní skříně • Prodám dvě šatní skříně světlé, 
leštěné 180x120x60 a sed. soupravu, 
vše za 2 500 Kč. Tel. 732 631 521.

•• Prodám 8 úlů –Prodám 8 úlů – silné zakrme-
né včely – u Nechranické přehrady 
pro nemoc a stáří. Možno převzít 
i stanoviště, 4 nást. úly, el. medomet, 
mezistěny – zač. dám slevu. Zdarma 
přidám věci dle potřeby, také ruční 
medomet. Tel. 604 412 749.

• Prodám elektr. psací stroj • Prodám elektr. psací stroj zn. 
Samsung. Vhodná učební pomůcka. 
Tel. 723 718 590.

•• Prodám družstevní garážProdám družstevní garáž v Du-
kelské ulici za 60 000 Kč. Tel. 474 
626 682.

Koupě Koupě 
•• Koupím garáž v centru CVKoupím garáž v centru CV 

v osobním vlastnictví. Nabídněte 
– děkuji. Tel. 728 766 628.

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

RůznéRůzné
• Muž 42 let• Muž 42 let by rád našel štíhlejší 

ženu. Tel. 722 806 379.
• Pronajmu chatu na Svahové,• Pronajmu chatu na Svahové, tý-

denní i víkendové pobyty, kapacita 
až 10 osob. Tel. 737 063 832.

• Pronajmu objekt• Pronajmu objekt vhodný jako 
dílna, plocha dílny 73 m2, kanceláře 
+ sociálky 27 m2. Plyn, telefon, voda, 
EZS. Tel. 777 161 022.

• Hledám pronájem garáže• Hledám pronájem garáže v Jir-
kovské ulici, vedle Lidlu. Tel. 720 
313 628.

• Důchodce hledá práci • Důchodce hledá práci nočního 
strážného – vrátného. Nejlépe dvanác-
tihodinové směny. Tel. 721 388 297.

• Vdova SŠ menší štíhlé postavy• Vdova SŠ menší štíhlé postavy 
hledá přítele – slušného, vzdělaného, 
šikovného, zdravého, zajištěného, 
abstinenta, nekuřáka 57 – 62 let. Tel. 
776 530 338 – SMS.
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P Ř E N E C H Á M
zařízenou prosperující restauraci

v centru včetně zásob. 
Tel. : 731 168 276

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

NÌMECKÝ PROFIL ALUPLAST 5 KOMOROVÝ 70MM
NÌMECKÉ KOVÁNÍ G-U UNI-JED D/DV S BEZPEÈNOSTNÍMI

2PRVKYSKLO GLASPOL S ARGONEM U=1.1 W/m K

ÈSN  EN ISO 14001 : 2005  /  ÈSN EN ISO 9001 : 2001

Pøijedeme kamkoliv, zamìøíme, poradíme
a vypracujeme cenovou nabídku,

a to ZDARMA !!!

Volejte zdarma 800 170 700

cena: 7.032,-cena: 6.646,- cena: 4.133,-

www.adaz.cz

CHOMUTOV, Černovická 5523, 430 03
(areál HÚŽ, vedle hypermarketu GLOBUS)
tel.: 474 621 058, tel./fax: 474 333 734
mobil: 739 691 818, e–mail: adaz1@adaz.cz

99,- Kč

volejte zdarma 800 260 300
www.mestskaenergie.cz
info@mestskaenergie.cz

snižte výdaje až na
ANO!

Jste majitelem bytu? 
Chcete snížit své výdaje na bydlení? 

Chcete lepší služby pro Váš dům?

Vítáme Vás ve světě služeb špičkové kvality, inovativního přístupu a nejmodernějších technologií. Ve světě služeb vytvářených pro Vás.

Společnost Městská energie s.r.o. poskytuje již více než 10 let služby té nej-
vyšší kvality v oblasti komplexní správy a údržby bytového i nebytového fondu 
pro společenství vlastníků jednotek, družstva, města a soukromé společnosti. 
Děláme maximum pro optimalizaci všech procesů v rámci správy nemovitostí. 
Především v oblasti nasazení nejmodernější výpočetní techniky a softwarovém 
vybavení tak patříme mezi absolutní špičku na trhu. Naše služby jsou neustá-
le zdokonalovány a také rozšiřovány, jsme připraveni pro Vás zajistit jakoukoliv 
činnost související s Vaší nemovitostí.

Navíc jsme Vám vždy nablízku – pobočky našich klientských center naleznete v 
Klášterci nad Ohří, Kadani a Chomutově. 

Nabízíme Vám v rámci Vašeho společenství vlastníků jednotek správu a údrž-
bu bytového i nebytového fondu za skvělých podmínek a za bezkonkurenční 
cenu. 
Převzetí Vaší nemovitosti do naší správy a vyřízení všech náležitostí pro Vás sa-
mozřejmě provedeme zcela zdarma. Procesem změny správce Vás naši pracov-
níci snadno provedou.
V případě, že Vás naše nabídka služeb zaujala, ale Vaše společenství vlastníků 
jednotek je vázáno dlouhou výpovědní lhůtou nebo dokonce sankcemi při po-
dání smluvní výpovědi ze strany stávajícího správce, obraťte se na nás. Naši spe-
cialisté Vám po vyhodnocení Vaší situace připraví individuální řešení.
 Již teď Vám ale s jistotou můžeme říci, že u nás se budete cítit volněji.
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Chomutovské noviny

S prvním přídělem sněhu skon-
čila podzimní část většiny fotba-
lových soutěží, mezi nimi i divize, 
kde startuje FC Chomutov. Po letech 
výkonnostních sešupů vrcholících 
loňským  strachováním o udržení 
čtvrté soutěže si mužstvo před 
zahájením této sezony dalo za cíl 
pohybovat se na opačném pólu 
tabulky.

Nebýt několika zakolísání, záměr 
by se podařilo splnit bezezbytku. 
Z patnácti zápasů Chomutov 
v sedmi zvítězil, ve třech remizo-
val a v pěti prohrál. Získal 24 bodů 
a dosáhl brankového poměru 29:17. 
V tabulce se dělí o šestou příčku 
s Novým Borem, který má naprosto 
stejnou bilanci. „Je to dobré, ale 
mohlo to být ještě lepší. V něko-
lika zápasech se od nás odvrátilo 
štěstí a dva jsme si pokazili sami,“ 
komentuje výslednou statistiku 
sekretář klubu, asistent trenéra 
a brankář v jedné osobě Radek Za-
ťko. „Nastříleli jsme dost gólů a až 
na výjimky nám dobře fungovala 
obrana. Hlavně doma, kde jsme 
dostali jen tři góly a naopak čtyři 
soupeře vyprovodili se čtyřgólo-
vým přídělem.“

Samostatnou a ještě příjemnější 
kapitolou je účinkování fotbalistů 
FC Chomutov v Poháru ČMFS. Ze-
jména jejich vítězství na penalty 
nad prvoligovým Mostem, které se 
ve fotbalových kruzích stalo senza-
cí. Díky němu se Chomutov dostal 
mezi posledních šestnáct mužstev, 
ale z další účasti ho vyřadil druholi-
gový tým HFK Olomouc. 

K vydařenému podzimu velkou 
měrou přispěl nový trenér, bývalý 
excelentní útočník VTŽ Chomutov 
Tomáš Heřman. Jednak mužstvu na-
ordinoval útočnější styl, ale přičinil 
se i přímo na hřišti. Nastoupil ke 

V domácích divizních zápasech inkasovali jen třikrát, zato čtyřikrát nastříleli po čtyřech gólech

Fotbalisté po letech nabrali opačný kurz

V pohárovém utkání proti Mostu toho chomutovská obrana soupeři mnoho 
nedovolila. Na snímku útočícímu hráči vystavila stopku dvojice Jančárek 
(vpravo) a Šebek.                                                                                                (foto: sk)

čtyřem zápasům, v nichž dokázal 
dát pět branek a spolu s o genera-
ci mladším Ilavským je nejlepším 
podzimním střelcem mužstva. 
„I v osmatřiceti je pořád výborným 
útočníkem. Dokáže zúročit zkuše-
nosti, málokterý hlavičkový souboj 
prohraje. Škoda, že stále laboruje 
s kotníkem,“ vyzdvihl herní přínos 
trenéra jeho asistent a zároveň spo-
luhráč Radek Zaťko. Právě na něm 
a na dalších zkušených fotbalis-
tech hra mužstva na podzim stála. 
„Starší hráči Strouhal, Harvatovič 
a Doksanský, kteří tu hrávali i dru-

hou ligu, tvoří osu a mladí hráči je 
vhodně doplňují. Myslím, že máme 
docela dobře sladěné mužstvo,“ 
soudí Radek Zaťko, který odchytal 
celý podzim, jen na jeden zápas 
kvůli disciplinárnímu trestu mezi 
tyče pustil sedmnáctiletého Davida 
Heřmana. 

Co se zimní přestávky týká, čeká 
mužstvo obvyklý model, to zname-
ná příprava v domácích podmínkách 
a účast na turnaji v Mostě. Pokud 
vůbec dojde k pohybu v kádru, tak 
by mělo mít charakter vhodného 
doplnění.                                           (sk) 

Žáci Základní školy speciální 
a Mateřské školy z Palachovy ulice 
v Chomutově přijali pozvání na 
14. sportovní hry Eurosportfest 
v partnerském městě Annaberg–
Buchholz. Zemský úřad Anna-
berg, Ministerstvo kultury Saska 
a Okresní sportovní svaz Annaberg 
akci uspořádaly pro zhruba tři 
stovky handicapovaných dětí ze 
speciálních škol. Chomutovští zá-
vodníci Veronika Červená, Tomáš 
Teslička, Aneta Patzeltová, Tomáš 
Schejbal, Jaroslav Kraus, Veronika 

Handicapované děti si hry užily
Smrčková, Michal Krajník a Honzík 
Hossner dohromady vybojovali 
tři zlaté, čtyři stříbrné a jednu 
bronzovou medaili. Zabodovali ale 
i v rovině společenské. „Hry měly 
úžasnou atmosféru a naše děti 
k ní hodně přispěly. Projevovaly 
snad největší radost, družily se 
s německými dětmi, tancovaly a 
málem zbořily halu, když si šly 
pro medaile,“ vylíčila atmosféru 
her Marie Grimlová, ředitelka Zá-
kladní školy speciální a Mateřské 
školy v Palachově ulici.              (sk)

V plném proudu je kuželkářská 
sezona. Funkcionáři a hráči VTŽ 
Chomutov mají důvod ke spokoje-
nosti, většina družstev a jednotliv-
ců se pohybuje v popředí pořadí 
jednotlivých soutěží.

Seniorské A mužstvo, které posí-
lila trojice hráčů z rozpadnuvšího 
se celku Jirkova, je nováčkem 3. ligy 
a aby vyhovělo jejím regulím, musí 
domácí zápasy hrát v kuželně Golf 
Clubu na Kamencovém jezeře. V 
úvodních kolech tým platil nováč-
kovskou daň a několikrát prohrál 
jen na kuželky, pak se však rozehrál 
k výborným výkonům a nyní mu ve 
dvanáctičlenném pořadí patří sed-
mé místo. Povedl se mu i husarský 
kousek, když soupeři z Hazlova na 
jeho hřišti uštědřil „kanára“ 8:0. 
Pohodu násobí i fakt, že čtyři hráči 
(Filo, Havel, Suchomel a Černý) se 
pohybují mezi dvacítkou nejlepších 
jednotlivců soutěže.

Ustálená výkonnost je pozitivem 
B týmu, který je druhý v krajském 
přeboru. Jeho stabilní oporou je 

Kuželkáři VTŽ Chomutov mají
zatím důvod ke spokojenosti

Řimnáčová, která se v Podbořanech 
blýskla výkonem 453 kuželek. Oddíl 
VTŽ v této sezoně do hry nasadil i 
C tým, který je poskládaný z dří-
ve narozených funkcionářů nebo 
naopak mladých hráčů sbírajících 
zkušenosti. Družstvo se pohybuje 
ve druhé polovině tabulky mezio-
kresního přeboru.

V pozitivních souvislostech se 
jméno oddílu připomíná i v mlá-
dežnických soutěžích. Dorostenecký 
celek ve složení Doleček, Šmíd ml. a 
Křížová podává v krajském přeboru 
nad očekávání kvalitní výkony, které 
mu momentálně zajišťují třetí příčku. 
Křížová, která je věkem teprve starší 
žákyně, souběžně startuje i v Poháru 
mladých nadějí, kde často vyhrává 
jednotlivé turnaje a díky tomu je 
druhá v celostátním žebříčku své ka-
tegorie. Vědět o sobě dávají i mladší 
žáci Tichá a Valeš, kteří se v krajské 
části Poháru mladých nadějí pravidel-
ně umisťují na medailových příčkách 
a v popředí pořadí se objevují i v části 
celorepublikové.                                  (sk)  

Ve sportovním areálu v Cihlář-
ské ulici proběhl 8. ročník turnaje 
v malém fotbale Unique Cup. Zú-
častnilo se ho osm mužstev, která 
se nejprve střetla ve dvou základ-
ních skupinách, odkud pak všechna 
postupovala do k.o. systému. Jím 
se do finále probily týmy Generali 
2007 a S.L.Z.A. Žízeň. Dosavadní 
neporazitelnost a výsledek 2:0 ze 
základní skupiny favorizovaly Ge-
nerali, ale souboj o první místo měl 
jiný průběh. S.L.Z.A. si do poločasu 
vypracovala dvoubrankový náskok, 
o který ovšem po obrátce přišla. Po 
výsledku 2:2 tak došlo na pokutové 
kopy. Jediným úspěšným střelcem 
se stal Martin Blaho, který tak za-
jistil prvenství účastníkovi všech 
dosavadních ročníků, mužstvu 
S.L.Z.A. Žízeň. Třetí místo obsadili 
hráči FC-R Bisti, vítěz předchozích 
třech ročníků L.A. Interiér Chrontoš 
skončil až čtvrtý.                             (sk)

Z poháru se raduje
S.L.Z.A. Žízeň

Držitelé automobilových modelů 
buggy v měřítku 1:6 si pro dějiště 
svého mistrovství republiky v le-
tech 2005 a 2006 vybrali Chomutov. 
Zdejší dráha v areálu Základní školy 
v ulici Akademika Heyrovského má 
všechny potřebné parametry i pří-
jemné okolní prostředí. Jenže od té 
doby se tu jely jen dva cyklotrialové 
závody dětí, jinak dráha leží ladem.

Příčinou jsou stížnosti jednoho 
z obyvatel přilehlého panelového 
domu na hluk, který benzínové 
spalovací motory modelů vydáva-
ly. „Dvakrát se k nám na den sjeli 
autíčkáři z celé republiky, hrála tu 
muzika, lidé ze sídliště se sem cho-
dili dívat. Oživilo to celou lokalitu. 
Je velká škoda, že tento dobrý záměr 
maří netolerance jednotlivce,“ lituje 
ředitel školy Miloš Zelenka. 

Neobvyklé sportoviště vybudovali 
za pomoci sponzorů sami nadšenci 
do autíček pod vedením Pavla Kafky 
a jeho syna Dominika. „Dráha měla 
sloužit k vyžití mládeže. Chtěli jsme 
dvakrát ročně uspořádat závod a 
jednou týdně trénovat. Mrzí nás, že 
to nejde. Stálo to hodně peněz a úsilí 
a teď dráha zarůstá plevelem,“ zkla-
maně říká Pavel Kafka. Po stížnos-
tech výše zmíněného pána nechala 
škola dvakrát vypracovat hlukovou 
studii a podle tehdy platné legisla-
tivy se hřmot do norem vešel. Pak 
však vešlo v platnost nové nařízení 
o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací a na jeho zá-
kladě chomutovské pracoviště Kraj-
ské hygienické stanice Ústeckého 
kraje provoz modelů na dráze ome-
zilo na dobu nepřesahující třicet 
minut za den. „Za půl hodiny motor 
ani pořádně nezahřejete,“ mávl 

Hluk motorů ustal, dráha zarůstá plevelem

rukou Pavel Kafka s tím, že kvůli 
tomu tréninky zrušili. Dráha se tak 
dá využít už jen pro cyklotrialové 
závody a to ještě vzhledem k jejím 
rozměrům pouze pro malé děti. 

Kauza s sebou přinesla také druhý 
problém - jak dobudovat tuto část 
školního areálu. S dráhou totiž po-
čítala technická studie z roku 2005 
a mimo ní plánovala na spodní okraj 
pozemku travnaté hřiště na míčové 
sporty a na horní okraj asfaltové 
freestylové hřiště. To vše by byla 
sportoviště, která v této části Horní 
Vsi chybějí. Tato varianta je navíc 
o polovinu levnější než původní stu-

die z roku 2001, která počítá s vybu-
dováním hřiště na hokejbal a kurtů 
na tenis a na volejbal. To se řediteli 
Zelenkovi nejeví jako správné řešení. 
„Hřiště na hokejbal mezitím vyrostlo 
u Kamencového jezera a kurty už 
úspěšně provozují blízko sídlící Teni-
sový klub a TJ VEROS. Navíc jsou to 
partneři školy při provozování spe-
ciálních sportovních tříd.“ Jaké by 
tedy mohla mít kauza řešení? „Ještě 
můžeme tlačit na zákonodárce, aby 
zákon nebyl tak rigidní, aby se podle 
místních podmínek dal změkčit. Ale 
to je běh na dlouhou trať,“ uzavřel 
Miloš Zelenka.                                     (sk)

V září se na dráze uskutečnily cyklokrosové závody žáků 2. až 5. tříd. (foto: gr)

VEKIBOX Chomutov uspořádal 4. kolo ligy mládeže v boxu současně jako 
turnaj O pohár Statutárního města Chomutova. Z domácích boxerů prohrál 
jen Giessmann, zatímco Kováč, Horváth, Bartoš, Drapák, Balog, Löwy, Lukáč 
a Sofrančuk bezpečně zvítězili. Po zásluze se tak domácí tým radoval 
z prvenství, k němuž mu přišla poblahopřát i primátorka Ivana Řápková, na 
snímku schovaná mezi jásajícími boxery. „S vítězstvím jsem počítal, věděl 
jsem, že kluci mají natrénováno. Domácím prostředím byli trochu ztrémo-
vaní, ale dokázali to překonat,“ řekl spokojený trenér Vladimír Šťastný, na 
snímku s pohárem v rukách.                                                             (text a foto: sk)


