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Bydlíte v blízkosti hlučné restau-
race? Kazí vám poklid víkendové 
noci hlasitá hudba z diskotéky 
nebo taneční zábavy? Rytmické 
dunění reprosoustav z nedaleké-
ho nonstop baru? Chcete mít po 
náročném týdnu klid? Nejste sami. 
Hlasů volajících po omezení uve-
dených negativních jevů přibývá, 
a zejména proto, že město pova-
žuje za svou povinnost chránit 
slušné občany, přijalo zastupitel-
stvo na svém březnovém jednání 
dvě obecně závazné vyhlášky, jež 
k tomu mají přispět.

Ale ještě před informacemi o tom, 
co vlastně přinesou, se podívejme 
na to, co jejich přijetí předcházelo. 
Na úseku stížnosti na magistrátu 
evidují neradostná svědectví.

Stížnost SVJ Písečná: Poté, co 
návštěvníci Peter ś baru opouští 
podnik, hlasitě zpívají a celé noční 
sídliště oblažují svým folklorem. 
Časté jsou také hádky, rvačky 
a vandalismus (permanentně vysy-
pávané a demolované odpadkové 
koše, rozbíjené lahve, často rozbitá 
skla vstupních dveří)… Přidává se 
další SVJ z téže lokality: V nočních 

Slovo primátorky

Rušení nočního klidu už máme dost!
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Vážení spoluob-
čané, v posledních 
týdnech někteří lidé 
pořádají v centru 
města různá shro-
máždění a podpi-
sové akce, na nichž 
kritizují některá 
rozhodnutí měs-

ta. Na to mají samozřejmě právo, 
i když efektivnější by asi bylo 
o jejich námitkách jednat u jedna-
cího stolu. Pro mě je ale nepocho-
pitelné, jak lze takřka každé naše 
rozhodnutí interpretovat jako něco, 
co je namířeno proti občanům měs-
ta. To se děje i s našimi posledními 
vyhláškami, které se snaží vytlačit 
z našeho města hrací automaty a 
také omezit různé hlučné činnosti, 
včetně hudebních produkcí po desá-
té hodině večer. Každý soudný člo-
věk ví, že herny se svými automaty 
ničí životy hráčů a jejich rodin a že 
na sebe nabalují kriminalitu a drogy. 
A ti, kteří bydlí v blízkosti restaurací 
a hospod, ze kterých se ještě hlubo-
ko v noci line řev a hlasitá hudba, 
vám potvrdí, že omezení hudebních 
produkcí je v takových případech 
správné. Tyto kroky však označují 
autoři petic z náměstí za omezová-
ní podnikání či dokonce omezování 
lidských práv. Snaží se tím bojovat 
za majitele heren? Nebo za právo 
rušit spánek ostatních? Nebo se 
prostě snaží za každou cenu roz-
šiřovat zlou a nenávistnou náladu? 
Uvidíme. Hezký den Vám přeje 

                          Vaše Ivana Řápková

hodinách, především v pátek 
a v sobotu, prakticky nelze 
otevřít okna. Neustále se mluví 
o rasismu, zde to však platí na-
prosto opačně. Proč má být větši-
na utlačována menšinou?

Písemnou stížnost na hluk 
z restaurace Merkur po 22. hodi-
ně podepsalo téměř padesát lidí 
žijících v okolí. Jedna ze signatá-
řek stížnosti po čase znovu píše: 
Každý víkend dochází k neúnos-
nému řádění v této lokalitě, až do 
časných ranních hodin, kdy ráno 
jsou okolní zahrádky plné odpa-
du a skla, chodníky pozvracené 
a poházené odpadky.

Další obyvatelka sídliště Píseč-
ná píše opět o baru ve středisku 
Flóra: Jeho majitel každý pátek 
a sobotu provozuje diskotéku 
či romskou zábavu. Od té doby 
máme po klidu. Nejenže se lidé 
nevyspí, když někteří chodí 
i o víkendech do práce a potře-
bují být odpočatí. Jde i o to, že 
po ukončení akce se mezi domy 
toulají podnapilí, kteří hlučí 
a shazují popelnice, které jim 
zřejmě stojí v cestě…

To je jen neúplný výčet hlasů 
lidí, kteří se obracejí na radnici 
s žádostí o řešení problémů. Ve-
dení města koná. Městská policie 
dostala za úkol problematické 
lokality zejména na sídlištích 
monitorovat a zesílit hlídkovou 
činnost. Na sídlišti na Zahradní 
byla zřízena její služebna. Nyní 
tedy dostávají strážníci další 
pomůcky, tentokrát v podobě 
městských vyhlášek. 

(Pokračování na str. 2)
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Pravidelně se v Domově pro 
seniory na Písečné konají oslavy 
životních jubilejí jeho obyvatel. 
Minulý týden se gratulace dočkali 
tři z nich. Blahopřát se tu chodí 
seniorům, kteří se dožívají 80., 85. 
nebo 90. narozenin. „Po devadesátce 
jim gratulujeme každý rok,“ dodala  
vedoucí zařízení Soňa Suchomelová 
(na snímku v pozadí). U blahopřání 
nechybí zástupci odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví z magistrátu, 
dárky jubilantům přivezla také ná-
městkyně primátorky Jana Vaňhová. 

Nejstarší klient MÚSS oslavil 96 let

Na snímku přijímá nejstarší muž 
domova pro seniory Josef Buchal 
(96 let) květiny od ředitelky Měst-
ského ústavu sociálních služeb 
Aleny Tölgové. Dalšími dubnovými 
oslavenci byli Marie Veselá (91 let) 
a Emil Kopecký (80 let). Posledně 
jmenovaný se dokonce dočkal dár-
ku, na který se složili jeho sousedi 
na patře, což je poměrně neobvyklé. 
„Pan Kopecký má stále plno elánu, 
který přenáší na ostatní, proto je 
ostatními oblíbený,“ vysvětlila Soňa 
Suchomelová.                                  (lm) 

Archeologický průzkum Žižkova ná-
městí přinesl nečekaný objev. V části 
plochy, kde se kříží nebo přes sebe 
vrství základy městských hradeb, 
původní komendy Řádu německých 
rytířů, jednoho z křídel zámku a pi-
vovaru, se pod vrstvou hlíny, cihel 
a kamení objevilo značné množství 
středověkých architektonických prv-
ků, kamenných i terakotových, 
a další předměty. Vypadaly jako 
uložené, což archeology svádí 
k domněnce, že by se mohlo jednat 
o jakýsi sklepní depozitář blízkého 
muzea. „Jestli se tato hypotéza po-
tvrdí, půjde o první archeologický 
průzkum muzejního depozitáře. 
To se, myslím, ještě žádnému ar-
cheologovi nepoštěstilo,“ s potutel-
ným úsměvem uvedl Milan Sýkora 
z Ústavu archeologické památko-
vé péče Most. Na snímku ukazuje 
střední sloupek točitého schodiště, 
který stejně jako řada dalších nale-
zených prvků dokazuje pozoruhod-
nou zručnost zdejších kamenických 
mistrů.                         (text a foto: sk)  

Integrovaný plán rozvoje měs-
ta Sídliště, místo pro život, jehož 
prostřednictvím by mělo dojít 
k revitalizaci chomutovských sídlišť 
za vydatného přispění evropských 
dotací, může být přínosem i pro 
Společenství vlastníků jednotek. Ta 
jsou totiž ze značné části vlastníky 
panelových domů na sídlištích. „Pro-
jekt je zaměřen na celkovou revita-
lizaci sídlišť, ale protože město není 
vlastníkem paneláků, může čerpat 
dotaci pouze na svůj majetek tedy 
obnovu zeleně, laviček, chodníků, 
veřejných prostranství a podobně,“ 
vysvětluje projektová manažerka 
města Pavlína Oravcová. „Jsou tu 
ale možnosti, jak získat dotace i na 
regeneraci samotných domů.“

Princip spočívá v tom, že si SVJ 
zpracuje projekt například na vý-

SVJ na Březenecké, Kamenné, Zahradní, Písečné – POZOR!
měnu výtahu, zateplení, výměnu 
rozvodů plynu, vody, výměnu či 
modernizaci lodžií, balkonů včetně 
zábradlí atd. a město tento projekt 
zahrne do IPRM, který bude mít 
celkový obnos několik stovek mili-
onů. SVJ budou sami předkladateli 
projektu a budou zodpovědné za 
jeho realizaci. Metodika tohoto 
IPRM  stále ještě nemá konečnou 
podobu, ale již dnes víme, že dotace 
se bude pohybovat mezi 40 až 60 
% z celkových nákladů na projekt. 
Město dává signál: šance sáhnout 
na evropské dotace tu je, zapojte se 
a kontaktujte co nejdříve projektové  
manažerky města: i.josifkova@cho-
mutov-mesto.cz, p.oravcova@cho-
mutov-mesto.cz.

„Chceme být připraveni a neztrá-
cet čas. Až budeme znát přesná kri-

téria IPRM, rádi bychom diskutovali 
se zástupci SVJ již nad jejich kon-
krétními projekty. Na setkání budou 
zástupci SVJ pozváni během měsíce 
května“ dodala na závěr primátorka 
Ivana Řápková.                               (lm)

V Ý Z VA
Zastupite lstvo města Chomuto -

va usnesením č. 029/08 schvál i lo 
tzv. amnest i i  na poplatek z prodle -amnest i i  na poplatek z prodle -
n ín í (penále ) .

Kdo v době od 1 . 4. 2008 do od 1 . 4. 2008 do 
30. 6. 200830. 6. 2008 zaplat í p lnou výši 
d lužné částky, bude mu promi -
nut poplatek z prodlen í (penále ) 
v p lné výši .

Toto penále je mnohdy něko -
l ikanásobně vyšší než samotná 
d lužná částka .

D lužn ík , který této možnost i 
nevyuži je , nebude j iž mít možnost 
pozděj i žádat o prominut í penále 
a ce lá zálež itost s n ím bude 
řešena soudní cestou i s r iz ikem 
vystěhování z bytu .

Pozvání 
Prezentace IPRM 

Pracovní skupina IPRM zve 
širokou veřejnost na prezentaci 
projektu Revitalizace areálu bý-
valých kasáren a Modernizace 
areálu Kamencového jezera, která 
proběhne 30. dubna od 17 hodin 
v Městském divadle. Součástí 
bude i prezentace výsledků do-
tazníkového šetření (průzkumu 
veřejného mínění), zaměřeného 
na rozvoj města.

www.rancumateje.cz, tel.: 474 683 216, MT: 777 122 646

RANČ U MATĚJERANČ U MATĚJE
B l a t n o u  C h o m u t ov a ,  6  k m z  c e n t r a  m ě s t a

Horský Pension – Restaurant – Jízda na koni – Vznášedlo

Jste vyhaslí? Potřebujete novou energii?
Uděle jte s i výšlap ! Unavte tě lo, okysl ičte mozek, stačí malá procházka př í rodou , po takové akt iv itě 
– re laxaci vymysl í te i to, na co normálně nepř i jdete !

A kde si dát pauzu? A kde si dát pauzu? 
No přece u nás , v restaurantu Ranče U Matě je .
Otevřeno denně, p lat i t můžete i st ravenkami .

Hledáte vhodné prostory Hledáte vhodné prostory 
pro fi remní akce? pro fi remní akce? 
Př i jeďte k nám, př í jemné prost řed í nového pens ionu .



Krista Arnetová Krista Arnetová 
Hluk je tady 

z diskotéky kaž-
dý pátek a sobo-
tu. Nehledě na 
to, že bydlíme 
v místě, kde je 
nejméně sedm 
hospod a heren. 
A když jdou je-

jich návštěvníci domů, tak hluk dě-
lají. Je i trochu slyšet přímo hudba, 
hlavně bubny. Ve vchodě problémy 
nemáme. Přistěhovali jsme se sem 
všichni z Kyjic, někteří už odešli, 
ale jsme slušný vchod. Když někdo 
vrtá v sobotu nebo v neděli, tak to 
toleruju, protože asi chodí do práce 
a jindy nemá čas. Když to není po 
desáté večer, dá se to vydržet.           
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Adriana Na-Adriana Na-
vrátilovávrátilová

S o u h l a s í m 
s tím, aby se 
tyhle problémy 
řešily razant-
něji. Protože je 
tady hluk, chodí 
tu opilci a děla-
jí nepořádek. Na 

chodnících a v zeleni je pak po nich 
spousta odpadků. Není to ani dobrý 
příklad pro děti. Ze svého okolí vím 
také o tom, co se děje přímo v pa-
nelácích. Že v některých bytech se 
tancuje až do čtyř do rána a přitom 
se nikomu nic nestane. Chodím do 
práce a také chci mít klid, takže 
po desáté hodině by už mělo být 
ticho. 

Město uvádí v platnost obecně závaznou vyhlášku o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Ptali jsme se v okolí Flóry na Písečné: Máte zde problémy s hlukem?
Václav Kořán Václav Kořán 

Někdy se sta-
ne, že když jde 
někdo z disko-
téky nebo z hos-
pody, tak hluk 
dělá, ale větši-
nou máme klid. 
Já tohle moc ne-
sleduju. Je prav-

da, že nedávno tady ve tři hodiny 
v noci nějaká parta řvala, ale to byla 
výjimka. Spíš je slyšet hudba z dis-
koték v pátek a v sobotu. Řekl bych, 
že nejsou dobře odhlučněné. Ovšem 
nepovažuju to za extrém, který by 
se musel řešit. V létě někteří spo-
luobčané vylézají ven a hluk dělají, 
ale to je spíš přes den. To mi někdy 
vadí, protože dělám na směny.           

Lenka Horní-Lenka Horní-
kováková

Náš vchod pat-
ří po odstěhová-
ní nepřizpůso-
bivých občanů 
k těm slušněj-
ším, když nepo-
čítám občasně 
v y m l á c e n é 

vchodové dveře nebo sklepní okna. 
Ale to dělají buď feťáci nebo teenage-
ři, kteří se nudí. Na opravdový hluk 
a nepořádek si můžeme stěžovat jen 
kvůli hospodám ve Flóře, v jednom 
objektu je jich tam snad šest. Moji 
rodiče bydlí přímo naproti a je to 
děs. Táta vstává do práce třeba ve 
čtyři hodiny, takže se kolikrát vůbec 
nevyspí.                                              (sk)

Plukovník Jiří Volprecht, ředitel Plukovník Jiří Volprecht, ředitel 
Okresního ředitelství Policie České Okresního ředitelství Policie České 
republiky Chomutovrepubliky Chomutov

Jak hodnotíte z hlediska policie 
obecně závaznou vyhlášku o regu-
laci provozování výherních hracích 
přístrojů?

Vyhláška statutárního města je 
pro nás závazná a je to zákonný 
podklad pro naši kontrolní činnost. 
Myslím, že na jednání zastupitelstva 
města nebyl dostatečně zdůrazněn 
její efekt z pohledu preventivní 
souvislosti s kriminalitou. Osoba zá-
vislá nejenže ničí svůj život a život 
svých blízkých, ale takový člověk 
musí nějaké prostředky na své hraní 
získat. Těžko na to budou stačit pro-
středky z legální výdělečné činnosti. 
Tato vyhláška je tedy rovněž ochra-
nou občanů města před pácháním 
majetkové trestné činnosti, zejména 
pouliční kriminality.                     (lm)

Jak to vidím já…

Rušení nočního klidu...

…o výherních hracích přístrojích……o výherních hracích přístrojích…
Jan Mareš (vedoucí odboru ekono-

miky, zpracovatel návrhu vyhlášky): 
Vyhláška regulující provoz auto-
matů v čase se neosvědčila, nešlo 
kontrolovat její dodržování. Kon-
trolní orgánům bylo znemožněno 
provádět kontroly. Provozovny jsou 
uzavřeny, vchody opatřeny kame-
rami a mřížemi, kontroloři bývají 
vpuštěni, až když stav je uveden do 
souladu s vyhláškou. Provozovatelé 
sami navrhli, ať jednoznačně nade-
finujeme místa, kde se hrát může, 
snížíme počet heren. Nová vyhláška 
je definována tak, že vymezí zóny, 
v nichž je provoz výherních hracích 
přístrojů zakázán.

Jiří Kubíček (KSČM): Pokud do-
chází k omezení automatů, dochází 
k jejich výměně za videoterminály, 
které jsou daleko horší a mohou mít 
daleko horší dopad. Příjmy z výher-
ních hracích automatů měly určitý 
dopad do rozpočtu města, požádali 

Dodržování nové vyhlášky o ochra-
ně nočního klidu bude mít na staros-
ti především městská policie. Co od 
jejího zavedení očekává, jsme se ze-
ptali Petra Zálešáka, velitele činnosti 
pro veřejný pořádek Městské policie 
Chomutov.

Co vyhlášce říkáte?Co vyhlášce říkáte?
„Při její přípravě se vycházelo 

i z našich poznatků z terénu, takže 
myslím, že pro nás bude dobrým ná-
strojem, zejména je dobré vymezení 
nočního klidu.“

Copak to v zákonech není?Copak to v zákonech není?
„S tímto pojmem se pracuje v zá-

koně o ochraně zdraví, ale ve velmi 
obecné rovině, pro řešení konkrét-
ních problémů nedostatečné. To, co 
lidi trápí nejvíc, upravuje a pojme-
novává právě tato vyhláška.“

V čem vidíte její hlavní přínos?V čem vidíte její hlavní přínos?
„Když si například provozovna 

v centru zažádá o povolení koncer-
tu a z našich záznamů je zřejmé, že 
jsme tam museli vyjíždět v poslední 
době třeba desetkrát, je jasné, že 
povolení nedostane. Takový kon-

cert prostě nebude, a tak nebudou 
ani problémy s takovou akcí běžně 
spojené. Je to tedy spíše preventivní 
než represivní opatření.“

A co omezení hlučných činností?A co omezení hlučných činností?
„Musím říct, že lidé byli zklama-

ní, když ministerstvo zrušilo naši 
minulou vyhlášku, která omezovala 
hlučnou činnost o víkendech. Podob-
né omezení jim scházelo, takže když 
si třeba jejich bezohledný soused 
na zahrádce v neděli v sedm ráno 
zapnul cirkulárku, byli bezmocní. 
Teď už nebudou. Tato vyhláška nám 
zkrátka chyběla.“                            (lm) 

Co kdo řekl při projednávání obecně závazných vyhlášek o automatech a ochraně nočního klidu

Hrát či nehrát? A co noční klid? jak to vidí zastupitelé
jsme ministerstvo financí o nějakou 
kompenzaci?

Jan Mareš: Výherních hracích 
přístrojů je necelých pět stovek, vi-
deoterminálů kolem padesáti. Pokud 
vyhláška zakazuje provoz automatů 
v některých lokalitách, ministerstvo 
financí to bude respektovat. V sou-
časné době nemáme možnost regu-
lovat stávající terminály, vyhláška 
nám umožní regulaci vzniku no-
vých. Kompenzace od ministerstva 
financí samozřejmě možná není, 
ale musíme si vybrat, jestli chceme 
ve městě „hazard“ nebo jestli obě-
tujeme nějaké finanční prostředky 
z rozpočtu měst.

Jan Řehák (ODS): Stojíme opřed 
rozhodnutím, zda to budeme ome-
zovat nebo ne. Máme sto sedmde-
sát provozoven, pět set automatů 
a šest dvojic hlídek městské policie. 
Snížení počtu heren umožní poli-
cii důslednější dohled na to, co se 
v nich děje.

Pavel K. Markvart (ODS): Myslím, 
že bychom měli hlavně mluvit 
o těch, kteří jsou tím nebezpečím 
ohroženi nejvíc, a to jsou žáci zá-
kladních škol. Bohužel i ti mezi 
hráči jsou. Vy je v těch hernách neu-
vidíte, protože vy se nedostanete za 
ty zamčené dveře.

Džamila Stehlíková (SZ): Jedná se 
opravdu o lidské tragédie, ale ono to 
i něco stojí. Léčba gamblera vyjde na 
tři sta tisíc, pak počítejte, kolik stojí 
rozvod, člověk, když přijde o rodi-
nu, o práci, je pak na dávkách, městu 
se to vrací v kriminalitě a v dalších 
negativních jevech, jejichž vymýce-
ní stojí další peníze…

Právě hlas a postup měst je veli-
ce důležitý pro ministerstvo, které 
chystá koncem roku novelu zákona 
o loteriích. To, že se Chomutov 
a s ním i další města ozývají, že si 
nepřejí další rozšiřování videotermi-
nálů, bude pro ministerstvo klíčové. 
Můžeme se tak zařadit po bok těch 
odvážnějších měst, kterým neleží 
na srdci tolik částka, která přijde do 
rozpočtu z hazardu, jako blaho jeho 
obyvatel a klid jejich rodin.

Jiří Polanský (ODS): Myslím, že 
jsme si všichni vědomi toho, že jak 
naše společnost, tak státy Evropy, do 
níž dnes bezpochyby patříme, inten-
zivně bojují s alkoholismem, droga-
mi, prostitucí, pornografií… Nevidím 
důvod, proč by gamblerství mělo 
zůstat jakýmkoli způsobem stranou 
tohoto boje. 

(Pro vyhlášku hlasovalo 29 zastu-
pitelů, hlasování se zdrželo pět ze 
šesti zastupitelů opozice).

…o nočním klidu……o nočním klidu…
Libuše Zmátlová (KSČM): Kdo je 

kompetentní k vykonávání kontroly 
dodržování vyhlášky? Chybí mi tam 
sankce.

Jarmila Mravcová (vedoucí útvaru 
interního auditu, který vyhlášku 
zpracoval): na dodržování vyhláš-
ky bude dohlížet městská policie. 
Sankce jsou dány zákonem o obcích, 
přestupky se budou řešit podle pře-
stupkového zákona.

Jaroslav Komínek (KSČM): Budu 
hlasovat proti. Na Zadních Vino-
hradech celé léto posloucháme, 
co se děje na Kamencovém jezeře 
a v letním kině. Nevadí mi to, ale 
vadí mi to, že do té zóny je zahrnu-
ta i hospůdka u nás, kam se vejde 
třicet lidí, jednou za dva týdny tam 
přijede country skupina a teď bude 
muset v deset hodin přestat hrát.

Jan Řehák: V odstavci 3 vyhlášky 
je možnost požádat si o udělení 
výjimky a pokud majitel této re-
staurace požádá o pořádání těchto 
country večerů, věřím, že určitě 
najde slyšení. 

Jaroslav Komínek: Jenže výjimka 
se nemusí udělit…

Jan Řehák: Bude se posuzovat, 
jestli jsou na tu kterou provozovnu 
stížnosti, které řešila městská poli-
cie, či nikoli. Pokud někdo pořádá 
večery s country hudbou, tak na to 
většinou stížnosti nebyly.

Ivana Řápková (ODS): Když mi 
týdně projdou rukama tři čtyři stíž-
nosti na hluk v obydlených zónách, 
jakým způsobem to řešit? Dokonce 
jsou provozovny, které jsou přímo 

v zástavbě, a tam situaci nelze řešit 
ani za pomoci policie. To by tam 
policisté museli stát, až dokud se 
nezavře. Jen v omezené míře lze 
použít stavební úřad, živnostenský 
úřad zakročit nemůže… Prostě není 
žádný jiný nástroj, jak lidem, kteří 
jsou obtěžováni hlukem, pomoci.

Jan Mareš (ČSSD): Prosil bych, při 
prosazování vyhlášky, abychom se 
také dívali na to, kdo si případně 
stěžuje. Pokud jsou to opakované 
stížnosti od jednoho stěžovatele, 
abychom se podívali také na něj, 
jestli nejde o útok na slušného 
provozovatele zařízení, kde se tyto 
hudební produkce konají.

Pavel K. Markvart: Tato vyhláška 
umožňuje městské policii odlišit 
provozovny, jako je třeba ta, o které 
mluvil pan Komínek, od těch, které 
hluk vydávají večer co večer, takže 
lidé bydlící v bezprostředním okolí 
si nemůžou ani otevřít okna, protože 
se tam do tří do rána huláká a hraje 
hlasitá hudba. Vyhláška přece neří-
ká, že lidé, kteří se chtějí normálně 
bavit, to budou mít znemožněno. 
Je to právní nástroj, který městská 
policie potřebuje mít v rukou, aby 
mohla proti rušení nočního klidu 
účinněji postupovat. 

(pro vyhlášku hlasovalo 31 zastu-
pitelů, 3 se zdrželi, 1 byl proti) (lm) 

(Dokončení ze str. 1)
Jedna z nich zavádí pojem noční 

klid a jeho rušení a omezuje pro-
voz hlučných přístrojů o víkendech 
a svátcích. Rovněž omezuje provoz 
hudebních pořadů a diskoték do 
22 hodin, a to jak na veřejných 
prostranstvích, tak v některých 
provozovnách ve vybraných částech 
města. Druhá vyhláška pokračuje 
v tažení města proti hracím pří-
strojům, kterým se bůhvíproč říká 
výherní. Stanovuje zóny, kde auto-
maty nesmí být provozovány. Jejich 
počet by se měl od druhého pololetí 
výrazně snížit. To jsou odpovědi 
města na stesky jeho občanů. Další 
opatření ve prospěch slušných ob-
čanů a v neprospěch těch druhých 
budou následovat.

Existují ovšem i kritici těchto 
snah. Ty je však potřeba poslou-
chat pozorně, protože leckdy své 
výhrady podávají společně s po-
lopravdami a nepravdami. Jednou 
z těch, které lze zaslechnout a která 
celkem pochopitelně u neinformo-
vaného člověka vyvolá nesouhlas, 
je tvrzení, že „oni chtějí všechny 
hospody zavřít v deset hodin. To 
tu už bylo za totality a to si přece 
nedáme líbit.“ I proto jsou součástí 
tohoto čísla Chomutovských novin 
(na straně 4) obě vyhlášky, aby se 
každý mohl přesvědčit, že to je tvr-
zení lživé.                                         (lm)

Snad každý z nás chodí nebo jezdí kolem, ale kdo si povšimne? Zeleň zdobící 
okolí kruhového objezdu u autobusového nádraží i přes vrtkavé počasí hlásí, 
že jaro je už skutečně tu. Mezi jeho první zvěstovatele patří rozkvetlé koruny 
ozdobných třešní – sakur.  (foto: sk)

 Zpráva, kterou pro radní vypraco-
val odbor školství magistrátu, mimo 
jiné uvádí, že k zápisu do prvních 
tříd, které proběhl na chomutov-
ských školách v lednu, se dostavilo 
514 dětí. Z toho 100 jich má odklad 
zahájení školní docházky, ovšem do 
prvních tříd by mělo přibýt dalších 
122 dětí s odklady z loňska. Měl by 
se tak zastavit několik let trvající 
mírný pokles (na podzim 2005 bylo 
v Chomutově 544 prvňáčků, o rok 
později 527 a v minulém školním 
roce 521). To ovšem neznamená 
zvrat ve vývoji počtu dětí v cho-
mutovských školách. Vzrůst porod-
nosti, zaznamenaný v posledních 
letech, není celoplošný a Chomutov-
ska se výrazněji nedotkl.            (lm)

Zápisy dětí do 1. tříd základních škol v Chomutově

Prvňáčků by mělo být letos víc než vloni

Příští sPříští setkání s občany etkání s občany 
proběhne 24. dubna proběhne 24. dubna 

od 16 hodin v místnosti č. 13 
na radnici na nám. 1. máje. 

Městská policie má jasno: 
vyhláška nám chyběla
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DIVADLODIVADLO

•        22. 4. DRAČÍ POHÁDKY. 22. 4. DRAČÍ POHÁDKY. Pohádka pro děti z MŠ a 1. stupně ZŠ. Velký sál 
SKKS na Palackého ul. od 9.00 hodin.

•        27. 4. PERNÍKOVÁ CHALOUPKA.27. 4. PERNÍKOVÁ CHALOUPKA. Nedělní pohádka pro děti i jejich rodiče. 
Kulturní dům na Zahradní od 15.00 hodin.

•        2. 5. DOHAZOVAČ.2. 5. DOHAZOVAČ. Divadelní představení v rámci předplatného. Městské 
divadlo od 19.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY

•        23. 4. TRUBKOVÝ KONCERT B. ČECHA A JEHO HOSTŮ.23. 4. TRUBKOVÝ KONCERT B. ČECHA A JEHO HOSTŮ. Kostel sv. Ignáce od 
19.00 hodin. 

•        25. 4. STO ZVÍŘAT. 25. 4. STO ZVÍŘAT. Kulisárna u divadla od 19.00 hodin. 

VÝSTAVYVÝSTAVY

•        JAROSLAV BROŽEK – OBRAZY. JAROSLAV BROŽEK – OBRAZY. Výběr z celoživotní tvorby v galerii Špejchar. 
Vernisáž 29. 4. v 17.00 hod., výstava potrvá do 28. 5.

•        RADEK LUHOVÝ – JIŘÍ STEJSKAL – ISLAND, ZEMĚ VODY A SLUNCE.RADEK LUHOVÝ – JIŘÍ STEJSKAL – ISLAND, ZEMĚ VODY A SLUNCE. Výstava 
fotografií v kostele sv. Ignáce. Výstava potrvá do 10. 5.

•        ATELIÉR ROMANA KŘELINY. ATELIÉR ROMANA KŘELINY. Galerie Na schodech, výstava potrvá do 30. 6.
•        JAROMÍR LAZAR – ČLOVĚK NA PAPÍŘE.JAROMÍR LAZAR – ČLOVĚK NA PAPÍŘE. Výstava kreseb ve výstavní síni 

knihovny SKKS potrvá do 21. 4.
•        RAINER PESCHL - VARIACE. RAINER PESCHL - VARIACE. Výstava obrazů v galerii Lurago potrvá do 25. 4.
•        CHOMUTOV, DO TOHO! CHOMUTOV, DO TOHO! Výstava k historii hokeje v Chomutově v kostele 

sv. Kateřiny potrvá do 24. 5.
•        MIROSLAV PRŮŠA – TVÁŘE OMEZOVANÉ – TVÁŘE VOLNÉ. MIROSLAV PRŮŠA – TVÁŘE OMEZOVANÉ – TVÁŘE VOLNÉ. Oblastní muzeum 

v Chomutově, výstava potrvá do 31. 5

KINAKINA

Kino Oko (začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Oko (začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).
 16. – 17. 4. LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERYLÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY
   17. 4. DISTRIKT.DISTRIKT. Od 17.00 hod.
 18. – 20. 4. SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ HOLIČ Z FLEET STREETSWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ HOLIČ Z FLEET STREET
   21. 4. MONSTRUMMONSTRUM
22., 23. a 25. 4. O RODIČÍCH A DĚTECH O RODIČÍCH A DĚTECH 
   24. 4. P100: KABINET DR. CAGLIARIHOP100: KABINET DR. CAGLIARIHO
 26. – 27. 4. MICHAEL CLAYTONMICHAEL CLAYTON
   28. 4. TOUHA A OPATRNOSTTOUHA A OPATRNOST
   29. 4. P100: ZABRISKIE POINT P100: ZABRISKIE POINT 
   30. 4. JUMPERJUMPER
 1. – 2. 5. ONCEONCE

CHOMUTOVSKÉ SLAVNOSTI 2008

Statutární m sto Chomutov
Vás zve ve dnech 26. dubna až 1. kv tna 2008 na

CHOMUTOVSKÉ SLAVNOSTI 2008
26. až 27. 4.  10–17 hod.
CHOMUTOV V ASE
CYLINDR  A ŠN ROVA EK
Jarmare ní trh s pou ovým progra-
mem na nám stí 1. máje, netradi ní
prohlídky m stské v že, kostela sv. 
Ignáce ve stylu „Živých obraz “

27. 4.  13–14 hod. – pokus 
o zápis do eské knihy rekord

„NEJVÍCE LIDÍ 
V DOBOVÝCH KOSTÝ-
MECH V DANÝ AS
NA JEDNOM MÍST “
Oble ení z období 19. století, spole enský
i lidový od v, sou ástí kostýmu nesmí být 
sportovní obuv a jasn  moderní prvky ob-
le ení. Více informací na www.chomutov-
-mesto.cz, www.modua.cz

26. 4.  od 10 hod.
FOLKLÓRNÍ DOPOLEDNE 
SE SOUBORY KRUŠNOHOR 
A JIRKOVÁK – atrium SKKS

26. 4.  10:30–12:30 hod.
SRAZ HISTORICKÝCH VOZI-
DEL – parkovišt  za SD a.s.

26. 4. od 15 hod.
APRIL OPEN AIR 2008
– atrium SKKS
(Whisperin of soul, Mean on eyes, Konec 
Chemického Posypu, No ní klid, X-left 
to die)

29. 4.   8–17 hod.
DEN PLNÝ SPORTU – sportovišt

SSZ Chomutov s.r.o.
Sálová kopaná, atletika dívek, chlapc

a Plavecká liga žák  ZŠ

29. 4.  od 17 hod.
JAROSLAV BROŽEK 
– OBRAZY – Galerie Špejchar

Vernisáž výstavy

30. 4.   9–10 hod.
MALOVÁNÍ PRO RADOST
– m stský park
Malování d tí mate ských škol v m st-

ském parku u altánu

30. 4.  20–23 hod.
SLET AROD JNIC – letní kino 

SKZ Chomutov, s.r.o.
Pásmo pohádek pro nejmenší, dis-
kotéka pro starší, sout ž o nejhez í

arod jnici

1. 5.  od 10 hod.
P EHLÍDKA MAŽORETKO-
VÝCH SKUPIN TŠ M. ZELEN-
KOVÉ STARDANCE CHOMU-
TOV – nám stí 1. máje

Generální sponzor

Mediální partne i

V Městském divadle v Chomutově 
proběhla krajská přehlídka dětských 
divadelních a loutkářských souborů 
a recitačních kolektivů s názvem 
Dětská scéna. Dvanáct týmů repre-
zentujících vybrané základní nebo 
základní umělecké školy Ústeckého 
kraje soutěžilo o postup do Trut-
nova, kde se celostátní finále bude 
konat již po sedmatřicáté. 

Představení byla z dramaturgické-
ho hlediska rozdělena do dvou blo-
ků. V prvním byly uvedeny inscena-
ce určené malým dětem, ve druhém 
pak těm větším. Porotu, v níž zased-
li i odborníci z DAMU a ministerstva 
kultury, nejvíce zaujali druháci 
z děčínské ZŠ Na Stráni, které posla-

Školáci bavili školáky divadlem
la do přímého výběru pro Trutnov. 
Recitační skupina zabodovala s pás-
mem básní Jiřího Žáčka doplněným 
hrou na harmoniku. Jmenování do 
širšího výběru si od poroty vyslou-
žily děti ze Základní umělecké školy 
v Jirkově, které předvedly dramati-
zaci lidových zvyků vyšperkovanou 
nápaditým aranžmá a hrou na hu-
dební nástroje. Jako host se v rámci 
přehlídky představil soubor ZUŠ 
z Biskupské ulice v Praze.

Z pověření ministerstev kultury 
a školství už počtvrté přehlídku 
zorganizovala ZŠ v ulici Akademika 
Heyrovského v čele s Josefem Grim-
lem a na pořádání se podílely i DDM 
Chomutov a SKZ Chomutov.        (sk)

Chomutovské slavnosti proběhnou 
letos ve zcela jiném hávu. A to doslo-
va. Spolu s cylindry a šněrovačkami, 
které jsou uvedeny v podtitulu akce, 
budou jejich dalšími poznávacími 
znaky plášťové šaty, vosí ženský pas 
vymodelovaný korzetem a vrstvený-
mi spodničkami nebo třeba frak a vy-
cházková hůlka špacírka. Přesně tyto 
atributy pak budou potřebné k tomu, 
aby byl Chomutov zapsán do české 
verze Guinnessovy knihy rekordů. 

Pokus o vytvoření rekordu v dis-
ciplíně „co nejvíc lidí v dobových 
kostýmech společně na jednom 
místě“ proběhne v neděli 27. dub-
na od 13 do 14 hodin na náměstí 
1. máje. Zúčastnit se může opravdu 
každý, jen na sobě musí mít oble-
čení z období 19. století. Může se 
přitom jednat o společenský i lidový 
oděv. Dohlížející agentura Dobrý den 
v podmínkách stanovuje, že stačí mít 
dobové tři hlavní součásti oblečení, 
například kalhoty, vestu, košili, plášť, 
sako, kabát, pokrývku hlavy – cylindr, 
buřinku, čepici. Kostým, který by se 
skládal jen z doplňků – motýlka, kra-
vaty, hole, cylindru, deštníku, šátku 
a podobně, nemůže být uznán. Ženám 
stačí k započítání dobové šaty, pokud 
zvolí lidový oděv, platí stejná podmín-
ka jako pro muže. Součástí kostýmu 
nesmí být sportovní obuv ani žádné 
součásti zjevně moderního oblečení, 
jako jsou džíny nebo kapsáče. 

Chomutov míří do světa rekordů i s cylindry

Pokus o překonání rekordu bude 
vrcholem letošních Chomutovských 
slavností. Organizátoři chtějí tímto 
způsobem veřejnost vtáhnout „do 
hry“. „Lidé tu nemají kořeny, kon-
tinuálně se tu nedrží lidové zvyky 
a tradice. Proto se už léta snažíme 
představovat historii města a regi-
onu a nenásilnou formou tak pod-
porovat lokální patriotismus,“ uvedl 
Jiří Šnábl, majitel agentury Modua, 
která pro město program slavností 
připravuje. 

Do české knihy rekordů se Cho-
mutov dostal už při loňských slav-

nostech, kdy v rámci oslav výročí 
udělení erbu a práva obchodování se 
solí 697 účastníků rekordu shromáž-
dilo 1 137,1 kg kuchyňské soli. Jiří 
Šnábl věří, že i letos veřejnost pokus 
podpoří, byť zadání je podstatně 
náročnější. „Ti, co mají smysl pro 
legraci, si cestičku určitě najdou.“ Zá-
jemcům doporučuje navštívit inter-
netové stránky www.modua.cz nebo 
www.chomutov-mesto.cz, kde jsou 
ukázky oblečení z 19. století, kon-
takty na nejbližší půjčovny kostýmů 
a odkazy na stránky s tématikou 
oblékání.                                               (sk)

Jedním z účinkujících na Repre-
zentačním plesu města byla zpě-
vačka Hana Zagorová. Té se hned 
na počátku vystoupení podařilo 
navodit krásnou atmosféru, její blok 
lze označit za jeden z vrcholů plesu. 
Bezprostředně po svém minirecitálu 
zodpověděla několik otázek Chomu-
tovským novinám. 

Vzpomenete si, kdy a kde jste na-Vzpomenete si, kdy a kde jste na-
posledy vystupovala v Chomutově?posledy vystupovala v Chomutově?

„Jistě, bylo to před několika lety 
právě tady, v tomto krásném diva-
dle, s melanží (směs – pozn. red.) 
písniček z muzikálů. Šlo o předsta-
vení v kostýmech, takže pro diváky 
bylo zajímavé i vizuální složkou. 
Byla to jedna z řady různých poloh 
naší krásné profese, dnešní vystou-
pení bylo tou další.“

Podle čeho si vybíráte písně pro Podle čeho si vybíráte písně pro 
svá vystoupení, například pro to svá vystoupení, například pro to 
dnešní chomutovské?dnešní chomutovské?

„Asi podle momentální nálady. 
O skladbě repertoáru pro každé 
vystoupení hodně přemýšlím, mám 
několik verzí, které obměňuji, roz-
hoduji se podle momentálního roz-

H. Zagorová: přízně si moc vážím

položení a pochopitelně také podle 
toho, o jaký typ vystoupení jde.“

V čem jsou rozdíly?V čem jsou rozdíly? 
„Pokud mám koncert s kapelou, 

což je pro mě samozřejmě příjem-
nější, mám mnohem širší možnost 
výběru. Ale když jedu na halfplay-
back (poloviční playback - hudba je 
reprodukovaná, zpěv je živý – pozn. 
red.), je to jiné. Ale nazpívala jsem 
neuvěřitelných sedm set padesát 
písní, k nim koncem minulého roku 
přibylo dalších dvanáct na novém 
CD Zloděj duší, takže mám z čeho 
vybírat.“

Hned od prvních tónů Vaší první Hned od prvních tónů Vaší první 
písně na plese se lidé nahrnuli pod písně na plese se lidé nahrnuli pod 
pódium a bylo zjevné, že se Vám pódium a bylo zjevné, že se Vám 
podařilo téměř okamžitě navázat podařilo téměř okamžitě navázat 
s nimi kontakt. Poznáte takové sou-s nimi kontakt. Poznáte takové sou-
znění?znění?

„Samozřejmě. Strašně moc si toho 
vážím. Když taková jiskra mezi zpě-
vákem a posluchači přeskočí, je to 
nádherný pocit. Na plese, kam přece 
jen přijdou lidé za zábavou a ne na 
koncert, je to o to výraznější. Lidé 
byli báječní.“              (text a foto: lm)

Nabité hlediště divadla tvořilo kulisu 
koncertu Karla Gotta v Chomutově. 
Pro převážně fanynky středního 
a vyššího věku bylo vystoupení 
mnohonásobného Zlatého slavíka 
mimořádným zážitkem a když zněly 
nesmrtelné hity Lady Carneval, Kávu 
si osladím, Paganini nebo třeba Když 
jsem já byl tenkrát kluk, leckteré 
z nich ukápla slza štěstí a dojetí. Však 
se také mistr dočkal bouřlivých ova-
cí, v závěru večera dokonce vestoje. 
Pořad z cyklu Hvězdy, jak je neznáte 
ovšem nebyl klasickým koncertem, 
a tak Karel Gott provedl diváky celou 
svou dlouhou a plodnou kariérou ne-
jen zpěvem, ale i mluveným slovem. 
Vzpomínal na své vzory, na setkání 
s Janem Werichem, vyprávěl židov-
ské anekdoty, vzdal hold autorům 
svých největších hitů Zdeňku Bo-
rovcovi a Karlu Svobodovi. Zdatně 
mu sekundoval zpěvák a moderátor 
Karel Štědrý (na snímku vpravo), 
který v den konání koncertu slavil 
71. narozeniny.            (text a foto: sk) 

V sobotu 19. dubna se i město 
Chomutov připojí k oslavě Meziná-
rodního dne památek a sídel. Pokud 
není uvedeno jinak, budou od 9 do 
17 hodin zdarma zpřístupněny tyto 
památky: jezuitský areál a v něm 
expozice oblastního muzea, hvěz-
dářská věž (10 – 16 hod., prohlídky 
každou celou hodinu s průvodcem), 
kostel sv. Ignáce, galerie Špejchar, 
galerie Lurago, budova radnice a v ní 
expozice oblastního muzea, klenot-
nice (Tobiášova legenda), kancelář 
primátorky, kostel sv. Kateřiny, měst-
ská věž, kostel Nanebevzetí Panny 
Marie (11 – 17 hod.), kostel sv. Ducha 
v Hálkově ulici a kostel sv. Barbory 
v Lipské ulici (13 - 15 hod.).          (sk)

Po roce se skauti opět vydali do 
Bezručova údolí, aby ho uklidili od 
odpadků. Měli tentokrát zdatnou po-
silu, přiložit ruku k dílu přišlo čtrnáct 
zástupců veřejnosti. Oblast pro úklid 
se rozšířila vzhledem k prodloužení 
cyklostezky k I. mlýnu. Část sběra-
čů odpadků postupovala odtamtud, 
druhá jim šla naproti od ředitelství 
Povodí Ohře. Obě skupiny se setkaly 
u druhé lávky přes řeku. Účastníci 
konstatovali, že odpadků letos bylo 
výrazně méně – dominovaly spíš oba-
ly od cukrovinek a PET-láhve, i když 
našli i pneumatiky a autosedačky pod 
garážemi, v rybníku a prohlubni hned 
vedle silnice. Malou skládku zlikvi-
dovali pod cestou k zahrádkářské 
kolonii. „Letošní ´úrodá  nepořádku 
byla zatím nejmenší, kontejner byl 
zaplněn z necelých tří čtvrtin. Zřejmě 
naše akce začíná přinášet ovoce,“ řekl 
vedoucí skautů Zbyněk Nejezchleba, 
který za pomoc poděkoval mezi jiný-
mi i městu Chomutov a jeho technic-
kým službám.                                        (sk)

Na památky zdarma

Bezručák je uklizen

O zápis budeme usilovat v neděli 27. dubna mezi 13. a 14. hodinou
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Veřejné, správní a politické udá-Veřejné, správní a politické udá-
losti.losti.

1. dubna. Na svoji neopatrnost 
a nedodržování požárního nebez-
pečí bude dlouho pamatovat i hos-
podář v ulici Viléma Blodka číslo 
10. Těšil se, jak si pěkně pochutná 
na domácím uzeném mase, a posta-
vil si na dvorku provisorní dřevěnou 
udírnu. Ovšem zapomněl, že dřevě-
ná udírna a topeniště rozhodně ne-
jde dohromady. Lze poděkovat jen 
tomu, že soused včas zpozoroval 
vznikající požár, kdy plameny se již 
chystaly přeskočit na kůlny a chlévy, 
u nichž byla udírna postavena. Ta 
však i s masem shořela úplně a tak 
mu zůstalo jen při chuti.

8. dubna a 21. dubna zasedala rada 
místního národního výboru, která 
měla na pořadu programový plán 
na rok 1958. Zjištěno, že byla prove-
dena instruktáž ředitelů všech škol 
a na generální opravy zajištěno dvě 
stě tisíc korun. Předseda jednotného 
zemědělského družstva Olišar se zle 
rozčiluje, že zemědělský odbor stále 
jen sleduje, jak družstevníci pracují, 
proč neplní družstvo plán, ale aby 
se také postaral o brigádníky, které 
by družstvo nemuselo platit a kteří 
by pracovali dobrovolně, o to země-
dělský odbor nejeví zájem. Ale na 
polích se dosud nedá pracovat pro 
mokro. U odboru pracovních sil je 
sto padesát žádostí žen o práci, 
tady již pracovní příležitost mimo 
zemědělství není, je možná ještě na 
Karlovarsku a Liberecku. Sociálnímu 
a zdravotnímu odboru uloženo pro-
šetřit postupně sociální poměry dů-

Listování kronikou města – duben 1958
chodců, kteří žádají podporu, neboť 
je tu mnoho důchodců, kteří mají 
nadměrný byt a žádají podporu. 
V soutěži měst vedou Litoměřice a 
je nutno po dvě neděle provést jarní 
úklid města.

24. dubna. U lidového soudu 
v Chomutově zasedli na lavici obža-
lovaných Vladimír Truksa a společ-
níci, kteří rozkrádali zásilky zboží 
přepravovaného po železnici. Škoda 
takto způsobená činí téměř padesát 
tisíc korun. Vladimír Truksa znač-
nou část kradeného zboží dával své 
společnici Marii Bambáskové, uklí-
zečce ve stanici Chomutov, která 
přes to, že byla vdaná, udržovala 
s Truksou milostný poměr. Další vý-
tečník Bohumil Krejča rovněž zne-
užíval své funkce skladníka a na-
kladače zásilek v železniční stanici 
Chomutov a rovněž zpronevěřoval 
obsah balíků. Další obžalovanou je 
Marie Síťařová, která odcizené zbo-
ží od Truksy kupovala a se ziskem 
dále prodávala. Obžalovaný Vladi-
mír Truksa byl potrestán odnětím 
svobody na dobu osmi let, Marie 
Bambásková odsouzena ke čtyřem 
letům, Bohumil Krejča k deseti mě-
sícům nepodmíněně. Marie Síťařová 
k šesti měsícům s odkladem výkonu 
trestu na zkušební dobu dvou let.

25. dubna. Konalo se řádné za-
sedání místního národního výboru 
za účasti sto dvaceti jednoho členů 
a jako host byl zde poslanec Jan 
Vorel. Na pořadu jako hlavní body 
byla činnost rady, Programový plán 
na rok 1958, zpráva o činnosti stá-
lé komise pro obchod a výstavbu. 

Vizitky zastupitelů aneb Získali váš mandát
S t a n i s l a v 

Mandát (KSČM) 
působí v za-
s t u p i t e l s t v u 
města druhé 
volební obdo-
bí. Absolvent 
energetického 
učiliště, obor 
m e c h a n i k 
měření a re-

gulace, nastoupil hned po vyučení 
v roce 1972 do VTŽ. Zde působil 
s dvouletou přestávkou let 1973-
1975, kdy prodělal zásadní vo-
jenskou službu, až do roku 1993. 
Odtud přešel do jirkovské Preciosy, 
kde jako mistr závodní školy práce 
učil nastupující zaměstnance práci 
s novou technikou. 

Od roku 2002 je vychovatelem v 
chomutovském Dětském domově. 
Jak se mechanik z továrny dostane 
k práci s dětmi? „Už na vojně jsem 
vedl pionýrský oddíl, práce s dětmi 
mě vždy bavila,“ objasňuje Mandát. 
„Po návratu do civilu jsem absolvo-
val dálkově střední pedagogickou 
školu. V práci s dětmi jsem pokra-
čoval jako pionýrský vedoucí, pat-
náct let jsem vedl turistické oddíly 
mládeže.“ Zájem o práci s mládeží 
tedy S. Mandáta zavedl tam, kde se 
jí věnuje profesionálně. Stereotyp 
laikovi napovídá, že toto povolání 
je vyhrazené především ženám… 
„Není to tak, v poslední době se 
prosazuje, aby v jedné rodinné 
skupině, která čítá sedm dětí, pra-
coval v tříčlenné skupině vychova-
telů jeden muž. U nás máme těchto 
skupin sedm, u každé působí jeden 
muž,“ říká Stanislav Mandát. A co 
obnáší tato práce? „Je to prostě 

práce s dětmi, jakou má každý 
táta, když máma není doma. Pomá-
hám jim třeba s vařením, úklidem, 
s úkoly.“ Děti ale také leckdy zazlo-
bí, v rodině se na ně snese lamen-
tace a sem tam přiletí i pohlavek. 
S. Mandát připouští, že zvýšení 
hlasu považuje na rozdíl od jiných 
za pedagogickou metodu. „Občas to 
jinak nejde, ale nějaké řvaní nebo 
ještě něco horšího – to prostě není 
možné. Člověk musí mít spoustu 
trpělivosti, ale to asi každý z vý-
chovy svých dětí zná.“ Jeho vlastní 
děti, které s manželkou, zdravotní 
sestrou vychoval, jsou už dnes, jak 
říká, dospělí habáni.

Volný čas kromě zahrádkaře-
ní znamená sport. V zimě lyže, 
v létě kolo. Zamlada to byl také zá-
pas, Mandát byl v 70. a 80. letech 
členem zápasnického týmu VTŽ. 
„Taky to byly lodičky, s dětmi jsme 
jezdívali léta na vodu, sjížděli jsme 
Vltavu.“

V politice se Stanislav Mandát 
angažoval už od mládí. Ještě na 
učilišti byl vybrán za kandidáta 
členství KSČ, do strany vstoupil 
během vojenské služby. Do roku 
1989 pracoval v aparátu Socia-
listického svazu mládeže, z toho 
v letech 1983 – 86 profesionálně, 
jako uvolněný předseda svazácké 
organizace ve válcovnách. 

V roce 2002 byl zvolen za KSČM 
do zastupitelstva města, v roce 
2006 svůj mandát obhájil. Práci 
v komunální politice považuje za 
dobrou věc, protože umožňuje 
vytvářet prostor pro nastupující 
generaci. „Mládí se nemůže bránit, 
potřebuje pomoc, a to má být naše 
práce.“                                           (lm)

Po vyslechnutí činnosti rady za 
období od posledního zasedání 
o plnění usnesení z poslední schůze 
zjištěno, že usnesení bylo podstatně 
splněno. Předložen pak programo-
vý plán, jehož hlavní body jsou: 
1. Dokončit socialisaci zemědělství 
v našem městě a rozšířit živočišnou 
i rostlinnou výrobu tak, aby nejen 
splnila, ale i překročila úkoly sta-
novené plánem rozvoje. 2. Opatřit 
co nejvíce bytů novou výstavbou 
i rekonstrukcemi domovního ma-
jetku. 3. Rozšířit učební a výchovný 
prostor na školách a vybudovat za-
řízení pro polytechnickou výchovu. 
4. Rozšířit služby občanům tak, aby 
byly co nejvíce v souladu s jejich 
potřebou. 5. Zabezpečit rozvoj kul-
turního života v městě. 6. Splnit co 
nejvíce požadavků občanů na úpra-
vu komunikací a veřejných prostorů 
ve městě.

Podle rozpočtu je příjem měs-
ta 7 885 200 Kč, výdaje jsou 
12 707 700 Kč. 

Své zprávy o činnosti přednesli 
předsedové obou komisí, hlavně 
všem známé nedostatky. V rozpravě 
probírány vesměs záležitosti místní, 
jako obchod, čistota města, soužití 
a politická práce. Uličnímu výbo-
ru číslo 2 předána putovní vlajka. 
Schváleno pak usnesení ze schůze 
a ve čtrnáct hodin skončeno.

Průmysl, obchod, zemědělství.Průmysl, obchod, zemědělství.
21. dubna. Na pozvání rady dosta-

vili se zástupci Restaurací a Prame-
ne a byly s nimi projednány závady 
v jejich podnicích. Slíbili, že závady 
v jejich podnicích budou co nejdří-
ve odstraněny. Totéž je nařízeno 
i v kinech.

21. dubna. Jednotné zemědělské 
družstvo podalo zprávu o svém 
hospodaření. Zemědělství, které po 
skončení socialisace stává se prů-
myslovým závodem, předkládá ve-
řejnosti svůj plán, v němž všechny 
práce budou provedeny včas podle 
lhůt. Zelenina je zasázena, s krmi-
vem se snad vystačí. V nejkratší 
době budou likvidováni tři poslední 
soukromí zemědělci, z Michaljes-
čukovy zahrady se udělá rozparce-
lováním zahrádkářská kolonie pro 
padesát uchazečů, na louky nad Fili-
povými rybníky lesní správa nasází 
topoly, taktéž louky v Bezručově 
údolí se nebudou obhospodařovat 
a převezme je lesní správa. Krmivo 
pro dobytek dodá příště podle sli-
bu z nadřízených úřadů chemický 
průmysl a zelené krmivo se získá 
pěstováním kukuřice.                       (r)

Příloha vyhlášky o regulaci výherních hracích přístrojů č. 1 (mapka nahoře) 
vymezuje širší střed města, v němž je zakázán jejich provoz.
Příloha vyhlášky o regulaci výherních hracích přístrojů č. 2 (mapka dole) 
vymezuje lokalitu sídlišť, v nichž od 1. července téměř zmizí herny. Místo 
stávajících zhruba devadesáti zůstanou čtyři, a to jen do konce roku.

Po Šebestiánovi z Veitmíle, který Chomutov výstavbou 
předměstí v polovině 16. století plochu zastavěného měs-
ta zdvojnásobil, poznamenal jeho tvář další významný 
vlastník, Jiří Popel z Lobkovic. Ten získal Chomutov 
koncem 16. století (výměnou za Mladou Boleslav) a krát-
ce nato začal spřádat plány na jeho proměnu v centrum 
vzdělanosti. Rozhodl se založit gymnázium a chystal 
dokonce zřízení vysoké školy. Gymnázium mělo být je-
zuitské, tento řád spojoval striktně katolickou výchovu 
se vzděláním, na svou dobu velmi kvalitním. 

Lobkovicův vysoce prestižní záměr vyžadoval repre-
zentativní prostory i polohu. Stísněný prostor vnitřního 
města ale mnoho možností nenabízel. V úvahu nepři-
padalo žádné jiné místo než náměstí, jež však bylo už 
zcela zastavěné. A tak stavbě koleje muselo ustoupit 
sedm měšťanských domů (a dvůr a zahrada osmého) 
v dolní části náměstí. Výstavba studentské koleje, semi-
náře a renesančního kostela (dnešní Špejchar), později 
doplněná o barokní kostel sv. Ignáce, dala náměstí zcela 
jinou podobu. Jezuité tak získali prostor od Ruské ulice 
(Steingasse) až k hradbám u Chomutovky včetně hradeb 
samotných.

Popel z Lobkovic byl horlivý katolík a právě jezuité 
mu měli pomoct „napravit“ převážně protestantský Cho-
mutov. Dostali při výstavbě svého vzdělávacího stavu 
významná privilegia. Kromě, řečeno dnešní terminolo-
gií, lukrativních pozemků jim mělo patřit právo várečné 
a rovněž mlýnský náhon protékající jejich pozemkem 
nesměl být veden tak, aby to bylo ke škodě řádu. Pokud 
by město chtělo postavit nové hradby namísto těch, jež 
připadly jezuitům, nesměly být tak vysoké, aby zastiňo-
valy okna budoucí koleje a odebíraly jim světlo. 

Založení koleje tak narušilo systém městského opev-
nění v délce více než dvou set metrů. Dvě hradební 
věže, vězeňskou a prostřední strážní, spojila budova 
semináře (dnešní prostory knihovny s čítárnou v příze-
mí a kancelářemi SKKS v patrech), která tehdy přiléhala 
k hradbám, další úsek opevnění vzal za své při stavbě 
jižního průčelí a jihovýchodního křídla koleje, které 
přesáhlo až na pravý břeh Chomutovky (dnes prostory 
SKKS – na snímku budova vlevo).

Výstavba koleje a semináře Tovaryšstva Ježíšova bylo poslední výraznou změnou v podobě náměstí

Chomutovská uličnice – jak šel čas ulicemi města

Výstavba vzdělávacího komplexu trvala dlouho. Nej-
prve se jí postavily do cesty vzpoura obyvatel proti J. P. 
z Lobkovic v roce 1591 a požár města v roce 1598. Stavby 
přerušila i třicetiletá válka, byly dokončeny až v 70. le-
tech 17. století. Z původního renesančního kostela se stal 
divadelní sál a tvář této části náměstí dotvořilo průčelí 
kostela svatého Ignáce. Zdá se, že kolem ní chodil čas po 
špičkách – zůstala téměř stejná do dnešních dnů…    (lm)

V místech jezuitské koleje s kostelem sv. Ignáce stálo pů-
vodně osm měsťanských domů. Dochoval se jeden, dům 
chomutovského hejtmana Hanse Zettelberga ze Zettel-
bergu (vlevo dole). Věž (vpravo nahoře) a zadní stěna 
bývalého semináře a pozdějšího gymnázia ukazují, kudy 
vedly městské hradby před založením jezuitské koleje.

Požár udírny... zloději z nádraží před soudem... poslední tři soukromí zemědělci likvidováni



Ceník plošné inzerce: 20 Kč/cm2 (str. 4 a 5) nebo 30 Kč/cm2 (str. 1 a 6)
Sídlo redakce: historická radnice, kancelář č. 46, přístup z nám. 1. máje i od bývalé vojenské správy

Po a St: 8.00 – 17.00 hod., Út, Čt, Pá: 8.00 – 14.30 hod. Tel.: 474 637 444 nebo 474 637 433. E–mail: s.kral@chomutov–mesto.cz.

Uzávěrka inzertní strany dalšího čísla CHN: 30. 4. v 10.00 hod.
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OZ NÁM E N Í O VYH LÁŠ E N Í VÝB Ě ROVÉ HO Ř Í Z E N Í

Mag istrát města Chomutova
tajem n í k M M C H v yh laš u je pod le ust .  § 7 zákona č. 312/ 20 02 S b. 

v ýběrové ř ízen í na o bsazen í p racovn í ho m ísta 

vedoucí od boru ka ncelá ř pri mátora 
s m ístem v ýkon u práce Statutárn í město C hom utov.

Před po kl a dy p ro vz n i k p ra covn í h o po m ě ru : 
• Fyzic ká oso ba , která j e státn í m o bčan em Čes ké re p u b l i ky, p ř í pad n ě f yzic ká oso ba , 

která j e c iz í m státn í m o bčan em a m á v Čes ké rep u b l ice tr valý po by t , 
• dosáh l a vě ku 1 8 l et ,  j e zp ů so b i l á k p rávn í m ú ko n ů m , j e bezú ho n ná ,
• ovl ádá j ed nac í ja zyk a s p l ň u j e dal š í p řed po kl ady p ro v ýko n s p rávn íc h č i n nost í  stano -

ve n é zvl áštn í m i p rávn í m i p řed p i sy,
• s p l n ě n í dal š íc h p řed po kl ad ů d l e záko na č. 4 51 /1 9 91 S b.

Da l š í poža d avky :
• Vyso koš ko l s ké vzd ě l án í .  

Výh od o u :
• Zku šenost i s ř ízen í m ko l ekt ivu v íce jak 1 0 zam ěstnanc ů ,
• všeo bec ný rozh l ed v o b l ast i  ve řej n é s p ráv y,
• znal ost j ed no ho světového ja zyka ,
• f l exi b i l i ta ,  sc ho p nost p racovat v zátěžov ýc h s ituac íc h , sam ostatnost v rozhodován í ,
• o rgan izač n í ,  ř íd íc í  a ko m u n i kač n í sc ho p nost i ,
• akt ivn í znal ost p ráce na PC ( M S Of f ice, Wi n dows , E xce l ,  I nte rn et) ,
• zod pověd nost , v yso ké p racovn í nasa ze n í ,
• ř i d i č s ký p rů ka z s ku p i ny B . 

Pí se m ná p ři h l á š ka m u s í o bsa h ovat :
• J m éno, p ř í j m en í a t i tu l  uc ha zeče,
• datu m a m í sto narozen í ,  státn í p ř í s l u š nost ,
• m í sto tr val é ho po by tu ,
• č í s l o o bčan s kého p rů ka zu n ebo č í s l o do kl ad u o povo l en í k po by tu , j de - l i  o c iz í ho 

státn í ho o bčana ,
• datu m a pod p i s záj emce.

Výčet poža d ova nýc h d o kl a d ů k p ři h l á šce : 
• Profes n í ž ivoto p i s zam ěřený na p rů bě h dosavad n í p ra xe, od bo rn é znal ost i  a doved -

nost i ,
• ověřená ko p i e n ebo o r i g i nál v ýp i s u z evi dence re j stř í ku trestů n e starš í n ež 3 m ěs íce, 
• ověřená ko p i e o n ejv yš š í m dosa žen ém vzd ě l án í ,
• p ř í pad n ě dal š í do kl ady p ro ka zu j íc í  od bo rno u vzd ě l anost ,
• ověřená ko p i e l u strač n í ho osvědčen í d l e záko na č. 4 51 /1 9 91 S b. ,  ve zn ě n í pozd ěj š íc h 

p řed p i s ů .

Pl atové za řa ze n í :  1 2 .  p l .  tř ída pod l e nař. v l ády č. 564/ 20 0 6 S b. ,  o p l atov ýc h po m ě rec h 
zam ěstnanc ů ve ve řej nýc h s l užbác h a s p rávě.

Před po kl á d a ný ná stu p :  d l e do hody
Pí se m n é p ř i h l áš ky s uvede ným i do kl ady v zal e pe n é a označe n é o bál ce  „ N eotví rat 
– v ýbě rové ř íze n í – ved o u c í O KP “  zaš l ete do 30. května 2008  na ad res u M ag i strát 
m ěsta C ho m utova , kance l ář ta j em n í ka , Zbo rovs ká 46 02 , 4 3 0 28 C ho m utov n ebo do ru čte 
oso b n ě v téže l h ůtě do podate l ny M ag i strátu m ěsta C ho m utova , Zbo rovs ká 46 02 , 4 3 0 28 
C h o m utov 

N avštiv te na še i nte rn etové strá n ky w w w.c h o m utov- m esto.cz

Prodej Prodej 
• Patková postel Ikea• Patková postel Ikea, masív borovice, 

žebřík zleva i zprava. Polyuretanová 
matrace, 1 rok používaná, původně 
15 000 Kč, nyní 10 000 Kč z důvodu stě-
hování. Tel. 724 959 915. 

• Prodám kombinézy na motorku• Prodám kombinézy na motorku 
a kolo, televizi 68 cm, 1 000 Kč, kulatý 
stůl 600 Kč. Dvojkřeslo pěkné 700 Kč. Tel. 
604 737 990. 

• Prodám mohutnou lux. sedačku• Prodám mohutnou lux. sedačku 
3+2+1 rustik. zámecký typ, vyřezávaná 
třešeň. Rok použitá, nutno vidět. PC 
50 000 Kč, nyní 15 000 Kč. Stěhování 
Tel. 603 855 080. 

• Prodám kuchyňskou linku rohovou• Prodám kuchyňskou linku rohovou 
bílou mramor, prosklená, levně. Cena 
dohodou. Tel. 777 779 937. 

• Prodám lednici ARDO• Prodám lednici ARDO za 500 Kč. Roz-
měry 110x55x50 cm. Tel. 474 657 455.

• Levně: pracovní stoly, Levně: pracovní stoly, odýhované, 
nohy jekl, dále včelař. medomet, mg. 
kazety dechovka, nikdy nehrané – staré 
ročníky. Tel. 737 306 496. 

• Levně: včelaři • Levně: včelaři mezistěny 39x24 – leh-
kou skříň na plásty, daruji sklenice. Tel. 
737 306 496. 

• Prodám bytelnou stav. míchačku• Prodám bytelnou stav. míchačku 
– 4 500 Kč, sporák plyn, el. troubu – 
1 500 Kč, novější. Tel. 604 687 491. 

• Prodám 170 ks různých rybář-• Prodám 170 ks různých rybář-
ských časopisůských časopisů do roku 2006 za 200 
Kč. Je toho plná bedna od banánů. 
CV Kamenná. Tel. 724 902 854. 

• Prodám voliéru a klec• Prodám voliéru a klec na velké pa-
poušky a pravé vlasy dlouhé, světlé. Tel. 
474 627 329. 

• Odšťavovač zn. Privileg• Odšťavovač zn. Privileg od firmy 
Quelle prodám za 600 Kč. Ušetříte 
900 Kč. Tel. 605 704 239. Volat, ne SMS! 

• Prodám dovozové dětské oblečení• Prodám dovozové dětské oblečení 
www.mimibazar.cz/bazar.php?user=82764. 

• Prodám počítač InterPentium• Prodám počítač InterPentium s pří-
slušenstvím, LCD monitor ACR v záruce. 
Bez operačního systému. Cena 9 500 Kč. 
Tel. 731 842 222. Volat po 18. hodině. 

• Prodám sed. soupravu hnědou, • Prodám sed. soupravu hnědou, 
rozkládací Atlantis, pěkná, po generál-
ce, nové zipy, jako nová. Cena 2 000 Kč. 
Tel. 739 551 232. 

• Prodám konf. stolek kulatý• Prodám konf. stolek kulatý 500 Kč, 
stojací lampu 500 Kč, 4 ks kuch. židle 
800 Kč, nový oválný skleněný konf. stolek 
1 200 Kč. Velmi pěkné. deniskapostova@-
seznam.cz. Tel. 731 184 181. 

• Prodám Daewoo Nexia,• Prodám Daewoo Nexia, r. v. 1997, 
1,5 l, bílý, dobrý stav, sporťák. Cena 
28 tisíc č. Tel. 607 229 153.  

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

• Prodám Opel Omega Combi TD,• Prodám Opel Omega Combi TD, 2,5 
l, r. v. 1996, TK 2/09, tmavě modrá, cena 
28 000 Kč. Tel. 607 229 153.  

• Prodám čtyřkolku Loncin,• Prodám čtyřkolku Loncin, r. v. 2006, 
nejetá (400 km), se SPZ, cena 25 000 Kč. 
Tel. 607 229 153. 

• Prodám minibike 50 cross.• Prodám minibike 50 cross. Cena 
5 000 Kč. Tel. 607 229 153.  

Bydlení Bydlení 
• Pronajmu byt 1+1 a 2+1 v CV,• Pronajmu byt 1+1 a 2+1 v CV, dlou-

hodobě, v klidné atraktivní čtvrti města. 
Tel. 606 923 620. 

• Pronajmu byt 1+1 za Lunou,• Pronajmu byt 1+1 za Lunou, 6. patro 
s výtahem. Tel. 474 628 004, 775 939 533. 

Magistrát zahajuje objednání na agendy Czech Point
Jak jsme v Chomutovských novinách počátkem roku avizovali, našim 

občanům se dostává další zkvalitnění poskytovaných služeb a nově se 
již tedy mohou objednávat na vyřízení agend nabízených pracovištěm 
Czech Point,Czech Point, zatím na budově MM Chomutova, Husovo náměstí.Husovo náměstí. Před-
kládáme praktický návod k objednávání,návod k objednávání, které lze provádět pomocí SMS lze provádět pomocí SMS 
i internetu a to od 21. dubna 2008.i internetu a to od 21. dubna 2008. Forma objednávání je přitom stejná, 
jak ji klienti registru vozidel využívají již 5 let.
Vzor formátu SMS zprávy odesílané klientem na známe tlf. číslo 736 695 600:Vzor formátu SMS zprávy odesílané klientem na známe tlf. číslo 736 695 600:

CP REZ RT 0606 1035
velikost písmen v SMS nerozhoduje

Co znaky znamenají?Co znaky znamenají?
1.1. CP – pracoviště Czech Point na MM CHomutovCP – pracoviště Czech Point na MM CHomutov
2.2. REZ – požadavek na rezervaciREZ – požadavek na rezervaci
3.3. RT – požadovaný úkon; zde žádost o „výpis z rejstříku trestů“RT – požadovaný úkon; zde žádost o „výpis z rejstříku trestů“
4. 0605 – datum, kdy rezervaci požaduji (zde 6. květen)
5. 1035 – čas rezervace (v 10 hod. 35 min.)
„Šedou barvou“ jsou nepovinné údaje, pokud je neuvedete, automaticky 

se Vám nabídne nejbližší volný termín, což může být i tentýž den (čas pro 
dostavení na pracoviště Czech Point je pak 25 min).

Druhy úkonů zajišťovaných na Czech Pointu:Druhy úkonů zajišťovaných na Czech Pointu:
RTRT – Žádost výpis z rejstříku trestů 
ZRZR – Žádost o výpis z živnostenského rejstříku
KNKN – Žádost o výpis z katastru nemovitostí
OROR – Žádost o výpis z obchodního rejstříku
Po odeslání zprávy Vám do 2 minut přijde zpět nabídka nejbližšího vol-

ného termínu. Pokud Vám vyhovuje, odešlete druhou zprávu ve tvaru:

CP ANO 
Přejeme Vám mnoho spokojenosti s nejnovější a jistě ojedinělou e-služ-

bou našeho MM Chomutova.

Průkazy profesní způsobilosti řidiče aktuálně
Magistrát města Chomutova k této problematice upřesňuje:
• Původní Osvědčení o profesní způsobilosti řidiče (OPZŘ) platí dle data 

uvedeného v kolonce pro školení „platí do“, avšak o nové provedení 
- Průkaz profesní způsobilosti řidiče (PPZŘ) - si musí řidič požádat nej-
později do 30. září tohoto roku. Po tomto datu již nebude PPZŘ vydán 
na základě předložení OPZŘ, nýbrž řidič bude muset absolvovat školení 
pro získání PPZŘ (140 nebo 280 hodin dle rozsahu školení).

• Po přechodnou dobu lze získat PPZŘ na základě získání příslušného ři-
dičského oprávnění, a sice pro sk. C1 do 10. 9. 2009; sk. D1, D1E, D, DE od 
1. 10. 2007 do 10. 9. 2008; sk. C1E, C, CE od 1. 10. 2007 do 10. 9. 2009.

• Přezkušování nových žadatelů o PPZŘ se bude provádět pomocí vý-
početní techniky, test má trvat 60 minut, otázky budou uspořádány 
do 8 okruhů, vždy po 10 otázkách (přípustné jsou 2 chyby v každém 
okruhu). Podrobnosti bude řešit prováděcí vyhláška (k dispozici snad 
v polovině dubna).

• Řidiči budou absolvovat pravidelná školení o celkovém rozsahu 
35 hodin během 5 let (7 hod. / rok), což je doba platnosti nových PPZŘ. 
Akreditované školící středisko vždy zaznamená řidiči školení do tabul-
ky, tu řidič předloží při podání žádosti o nový PPZŘ.

• Dlouhodobě pronajmu byt 2+1• Dlouhodobě pronajmu byt 2+1 
(62 m2) v klidné části Jirkova. 6 500 Kč 
včetně poplatků. Tel. 777 094 684. 

• Prodám RD v CV Horní Ves.• Prodám RD v CV Horní Ves. Se dvě-
ma byt. jednotkami a nebyt. prostorem 
s hospodou. Menší dvorek se zahrádkou. 
Tel. 604 207 401. 

• Pronajmu byt 3+1 u Luny,• Pronajmu byt 3+1 u Luny, částečně 
zařízený, měsíčně 10 000 Kč. Slušným 
lidem bez psa. Tel. 777 779 937. 

• Pronajmu byt 2+1 v Palachově ulici.• Pronajmu byt 2+1 v Palachově ulici. 
Po kompl. rekonstrukci, volný od června 
2008, nájemné 5 000 Kč. Bližší info a foto: 
jinho@seznam.cz. Tel. 606 757 457. 

• Pronajmu byt 2+1 s balkonem• Pronajmu byt 2+1 s balkonem po 
rekonstrukci na Blatenské ulici. Nájem 
včetně energií 8 000 Kč, tříměsíční kauce. 
Tel. 607 100 783. 

• Pronajmu byt v centru CV, • Pronajmu byt v centru CV, 3+1, 
2. patro s výtahem, balkon, po kompletní 
rekonstrukci, částečně zařízený, cena 8 
500 Kč + energie. Tel. 736 684 174. 

• Prodám družstevní byt 2+1• Prodám družstevní byt 2+1 
předělaný na 3+1 (62 m2). Bez bal-
konu na Zadních Vinohradech. Cena 
540 000 Kč. Tel 608 355 551, volat po 18. 
hodině. 

• Vyměním státní byt 1+1• Vyměním státní byt 1+1 v Praze za 
jakýkoli v Chomutově a okolí. Tel. 607 
673 680. E-mail: daplx@seznam.cz.

• Koupím byt v Chomutově.• Koupím byt v Chomutově. Rych-
lé a solidní jednání. Platba hotově. 
Tel. 773 500 753. 

 • Koupím byt v CV 1+1+b.• Koupím byt v CV 1+1+b. Centrum, 
Horní Ves. RK nevolat. Tel. 602 180 723. 

• Hledám pronájem bytu či garsonky• Hledám pronájem bytu či garsonky 
pro jednu pracující osobu. Výše nájmu do 
3 500 Kč. Spolehlivost. Tel. 607 531 770. 

• Mladý pár hledá byt 2+1 velký nebo • Mladý pár hledá byt 2+1 velký nebo 
3+13+1 v Chomutově, Jirkově. Děkuji za na-
bídky. Tel. 724 657 421.  

 Koupě  Koupě 
• Koupím garáž v CV• Koupím garáž v CV v centru nebo na 

Domovině. Tel. 602 180 723.

Různé Různé 
• Je mi samotnému smutno,• Je mi samotnému smutno, a tak bych 

rád poznal štíhlejší hodnou dívku, co mě 
udělá opět šťastným. Já 28 let, 171 cm, 62 
kg, z Chomutova. Tel. 722 682 799. 

• Férový kluk 35 let 188/92,• Férový kluk 35 let 188/92, prý sym-
patický, hledá ženu na celý život. Dítě 
rozhodně není překážkou, Kadaň, Kláš-
terec, CV. Tel. 606 704 406. 

• Sedm včelstev 39/27,5• Sedm včelstev 39/27,5 a úplné pří-
slušenství dám zdarma, za každoroční 
předání 30 kg medu. Tel. 775 675 981. 

• Hledám pronájem garáže• Hledám pronájem garáže na jakém-
koli místě v Chomutově. Tel. 607 531 
770. 

• Hledám pronájem garáže v okolí • Hledám pronájem garáže v okolí 
LunyLuny nebo i koupě. Vážný zájem. Tel 737 
225 130. 

• Pronajmu chatu na Svahové,• Pronajmu chatu na Svahové, celo-
ročně až pro 10 osob. Tel. 723 546 456. 
E-mail: sulcovalenka@seznam.cz. 

KONCEPT 9. ZMĚNY ÚZEMNÍHO 
PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU

 CHOMUTOV – JIRKOV
Koncept 9. změny Územního plánu sídelního útvaru Chomutov – Jirkov 

a dokumentace posuzovaní vlivu této změny na životní prostředí budou 
veřejně vystaveny v hale Magistrátu města Chomutova v ulici Zborov-
ská od 21. 4. 2008 do 22. 5. 2008.od 21. 4. 2008 do 22. 5. 2008. Dále je tato dokumentace přístupna 
na internetové úřední desce a uložena k nahlédnutí v kanceláři č. 29A 
v budově historické radnice magistrátu na náměstí 1. máje. Kontaktní 
osobou je Ing. Petříková na telelefonním čísle 474 637 427 (e-mail: l.pet-
rikova@chomutov-mesto.cz). Veřejné projednání s výkladem se koná dne 
7. 5. 2008 od 16.30 hod. 7. 5. 2008 od 16.30 hod. v zasedací místnosti č. 18 v budově Magistrátu 
města Chomutova v ul. Zborovská.

Ve výše uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky ke koncep-Ve výše uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky ke koncep-
tu, nejpozději do 22. 5. 2008.tu, nejpozději do 22. 5. 2008.

Kupon s tajenkou křížovky 
z magazínu Chomutovských novin 
doručilo do redakce 255 luštitelů. 
Devět vylosovaných – Štěpánka Štěpánka 
Vondrášková, Miloslav Cvek, Filip Vondrášková, Miloslav Cvek, Filip 
Slavík, Jindřich Schuster, Evžen Ma-Slavík, Jindřich Schuster, Evžen Ma-
lina, Jaroslav Řeřicha, Zdeněk Fuchs, lina, Jaroslav Řeřicha, Zdeněk Fuchs, 
Jiří LedeckýJiří Ledecký z Chomutova a Martina Martina 
Ksandrová Ksandrová z Jirkova – obdrží Vlasti-
vědu Chomutovska a sadu drobných 
předmětů s produkce města, desátý 
– Marie PtáčkováMarie Ptáčková z Chomutova – na-
víc dostane hlavní cenu, kterou je 
kreditní karta v ceně 1 000 Kč na 
služby sportovního centra Tiger Re-
lax Club. Výherci budou vyrozuměni 
dopisem, ceny si v redakci CHN mo-
hou vyzvednout do 30. dubna. 
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VZDĚLÁVACÍ AGENTURA VZDĚLÁVACÍ AGENTURA 
G E NG E N
pořádá

měsíční večerní kurzyměsíční večerní kurzy

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

Informace a přihlášky:Informace a přihlášky:
tel./fax: 474 653 283, 606 489 081

ZDARMAZDARMA:
studijní materiál

PRO NEZAMĚSTNANÉPRO NEZAMĚSTNANÉ
10% sleva

Poskytování bytů dle varianty C
D ne 20. 5 .  20 08 v 1 5 .0 0 hod i n se koná v zasedací m ístnost i  č .  1 8 v p ř ízem í budov y M ag istrátu města C hom utova , 
Zborovs ká 46 02 veřej né v ýběrové ř ízen í by tů na opravu na vlastn í náklady.

BYTY NA SVÉ POMOC – oprava bytu na vlast ní náklady

Domovn í správa QAR K – ul . Kost n ická – 474 629 430

Ad resa Č. p. /č. b. Vel i kost Vy volávací cena N á klady na op ravu

Bezručova 420 0/4 1 +1 14 580 Kč 139 20 0 Kč

Domovn í správa QAR K – ul . Na Bělidle – 474 651 162 , 474 624 124

Ad resa Č. p. /č. b. Vel i kost Vy volávací cena N á klady na op ravu

K . Světl é 379 9/ 3 0 +1 1 0 0 0 0 Kč 1 24 . 40 0 Kč

Soko ls ká 3705/ 2 1 + 2 1 8 730 Kč 131 1 0 0 Kč

Palackého 3653/ 2 1 + 2 1 5 56 0 Kč 1 98 0 0 0 Kč

Za Zborovs kou 3611 / 7 1 + 2 1 5 2 1 0 Kč 27 7 0 0 0 Kč

Beethovenova 389 0/12 1 + 2 1 6 130 Kč 2 1 6 50 0 Kč

Beethovenova 3888/11 1 + 2 13 56 0 Kč 176 0 0 0 Kč

Domovn í správa DOSPRA – ul . Březenecká – 474 624 168

Ad resa Č. p. /č. b. Vel i kost Vy volávací cena N á klady na op ravu

Kamen ná 51 0 6/ 5 1 +1 17 91 0 Kč 80 41 0 Kč

J i rkovs ká 5020/4 1 +1 1 0 59 0 Kč 1 0 0 40 0 Kč

Zah rad n í 51 95/17 1 +1 1 8 26 0 Kč 51 0 0 0 Kč

Prohlídky nabízených bytů umožní uvedené domovní správy.Prohlídky nabízených bytů umožní uvedené domovní správy.

Reg istrace zájemců o by t na svépomoc se koná d ne 20. 5 . 2008 v době od 1 3 .00 hod . do 14 . 45 hod . v kancelář i  OS M M , 
2 . patro, č ís lo dveří 233 .

Zájemci o z ís kán í by tu formou veřej ného v ýběrového ř ízen í jsou povi n n i ,  ved le povi n ností uvedených v č l .  6 „ Pravidel pro 
p ř idělován í by tu v majetku města C hom utova“,  p ř i  reg istraci p řed ložit p latný občans ký prů kaz a pot vrzen í peněžn í ho ústavu 
o zap lacen í d ražeb n í j istot y ve v ýš i 1 0 % v y vo lávací ceny by tu .

Čís lo účtu – 601 5 – 6264 41/ 01 0 0 ( uveden í pom lčky N UTN É ! ! ! ) ,  var iabi l n í  sym bol – 222220 05 , specif ický sym bol – rod né č ís lo .
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Kadeti a junioři VEKIBOXu Cho-
mutov dál tvrdou rukou vládnou 
mládežnické lize v boxu. Stálou for-
mu potvrdili i v 9. kole v Povrlech, 
kde se současně boxovalo i o pohár 
místního starosty. Coby nejlepší 
jednotlivci ho mezi kadety získal 
Jan Kováč a mezi juniory Otto Löwy. 
Obě družstva si také upevnila pozi-
ce v čele svých kategorií.

Pořadí po 9. kole - kadeti: 1. VEKI-Pořadí po 9. kole - kadeti: 1. VEKI-
BOX Chomutov 92 b.BOX Chomutov 92 b., 2. SKP Sever + 

V Povrlech vítězství i poháry

Národní házenkářky SK Chomu-
tov NH se radují ze zisku Českého 
poháru. V téměř domácím prostředí 
sportovní haly ve Spořicích při finá-
lovém turnaji ani jednou nezaváhaly 
a cennou trofej vybojovaly podeváté 
od roku 1998.

Finále Českého poháru v národ-
ní házené se v ženské kategorii 
kromě chomutovského družstva 
zúčastnily týmy Hlinska, Tymákova 
a Rokytnice, v mužské pak celky 
Plzně-Újezdu, Brna, Nýřan a Krčína. 
V úvodním utkání byl soupeřem cho-
mutovských hráček vedoucí celek 
ligy Tymákov. Svěřenkyně trenérů 
Jana Malého a Václava Kočího však 
byly od začátku lepší. Zatrnulo jim, 
jen když soupeř ze stavu 12:7 dotá-
hl na 13:11, ale takticky zvládnutým 
závěrem dokráčely k vítězství 15:12. 
Také ve druhém zápase Chomutov 
neustále vedl a Rokytnici nedal šan-
ci pomýšlet na vítězství. Střelecké 
dostihy se zastavily až na stavu 
28:24. V posledním utkání stačila 
chomutovským házenkářkám remí-
za k celkovému prvenství. Zejména 
zásluhou střelecky disponované 
Čihařové, autorky dvanácti branek, 
však chomutovský celek opět dr-

Bez zaváhání k devátému prvenství v Českém poháru

Den učitelů se v Chomutově tra-
dičně slaví volejbalovým turnajem. 
Na tom letošním, už sedmatřicátém, 
startovalo 44 družstev převážně 
reprezentujících jednotlivé školy 
z Chomutova a okolí. Mezi několika 
„neškolními“ účastníky byl také ce-
lek chomutovského magistrátu, ale 
například i družstvo z partnerského 
Annabergu-Buchholze.

Hrálo se v devíti skupinách se-
řazených podle výkonnosti. Jejich 
vítězové si pro příští ročník vybo-
jovali účast ve vyšší výkonnostní 
skupině a naopak poslední celky ne-
minul sestup. Odehráno bylo 86 zá-
pasů a 213 setů. Vítězem 1. skupiny 
a tudíž i vítězem celého turnaje ke 
Dni učitelů se v domácím prostředí 
své tělocvičny stal tým ZŠ Písečná. 
K nečekanému triumfu značnou 
měrou přispěl excelentní výkon 
ředitele školy Karla Poláčka. Pořáda-
jící SŠEaS Chomutov nasadila do hry 
rovnou čtyři družstva. Oporou toho 
prvního byl i v tomto případě ředitel 
školy. Jan Mareš spolu se smečařem 
Janem Klimentem také dovedli své 
mužstvo k vítězství ve 2. skupině. 
Nejlepším družstvem 3. skupiny byl 

Pedagogům ve volejbalu vládne Základní škola na Písečné
4. skupině své snažení také bývalí 
pedagogové hrající pod hlavičkou 
Historického družstva. 

V 5. skupině navázali na před-
chozí postupy úřednící Magistrátu 
města Chomutova. „Zpočátku nám to 
moc nešlo, ale postupně jsme se se-
hrávali a v posledním zápase, který 
nás posunul k celkovému prvenství, 
jsme vyloženě excelovali. Neustále 
se lepšíme, ještě pár let a budeme 
v první skupině,“ s nadsázkou oko-
mentoval hru magistrátního týmu 
jeho kapitán Vladimír Dědeček, 
vedoucí Obecního živnostenského 
úřadu. 

V dalších skupinách se z prven-
ství radovali učitelé a zaměstnanci 
MŠ Jirkov, ZŠ Březenecká, Soukro-
mého gymnázia Chomutov a v devá-
té skupině ZŠ Na Příkopech B. V této 
nejnižší výkonnostní skupině nejde 
o výkony, ale spíš o pohodu a prota-
žení těla a účastníci to vytvořenou 
atmosférou a fanděním potvrzovali. 
Dvě družstva tu byla čistě ženská, 
v týmu SŠEaS Chomutov D zase star-
toval i zakladatel turnaje Josef Märc 
st., který je jediným účastníkem 
všech třiceti sedmi ročníků.       (sk)

žel otěže utkání ve svých rukou 
a bezpečně zvítězil 22:18. S plným 
počtem bodů se SK Chomutov NH 
stal jasným vítězem Českého pohá-
ru v ženské kategorii. K tomu Hana 
Zavadilová byla vyhlášena nejlepší 
brankářkou finálového turnaje. 
„Jsem samozřejmě hodně spokoje-
ný, protože jsme dosáhli devátého 
vítězství za posledních jedenáct let. 
Navíc tohle bylo jedno z nejsnadněji 
vyhraných finále,“ zdůraznil mana-
žer SK Chomutov NH Vojtěch Čihař. 

Rada a poté Zastupitelstvo města 
Chomutova projednaly a schválily 
rozdělení dotací zrozpočtu města 
podporovaným sportům na rok 2008. 
Seznam sportů je oproti loňsku beze 
změn, zato celková rozdělená částka 
9 500 000 korun je o půl milionu vyšší 
než v předchozích dvou letech. Roz-
dělena byla následovně: lední hokej 
KLH Chomutov 4 500 000 Kč, fotbal 
FC Chomutov 1 250 000 Kč, basket-
bal BK ASK Chomutov 1 250 000 Kč,
zápas ASK VALZAP Chomutov 
830 000 Kč, volejbal VEROS Chomu-

Peníze pro podporované sporty

Sotva za jednou hokejovou se-
zonou spadla opona, už se v KLH 
Chomutov začalo pracovat na příští. 
Ovšem s trenérem Martinem Pešou-
tem (na snímku) jsme se ohlédli za 
tou, která vyvrcholila vyřazením 
od Mladé Boleslavi v prvoligovém 
finále.

Jak uplynulou sezonu hodnotíte?Jak uplynulou sezonu hodnotíte?
„Je těžké dostat se do finále, 

protože soupeřů v lize bylo patnáct 
a každý by dal nevímco, aby ho hrál. 
Nemůžeme účastí ve finále pohrdat, 
na druhou stranu musíme chtít jít 
ještě dál. Alespoň já dál jít chci. 
Nepřišel jsem do Chomutova šest 
let hrát semifinále nebo finále. Chci 
postoupit a věřím, že hráči půjdou 
za mnou.“

Co finálovou sérii rozhodlo?Co finálovou sérii rozhodlo?
„Když se na to člověk podívá 

v klidu a pomine aspekt vedlejšího 
vlivu rozhodčích a zákulisních ma-
chinací, kterými si Boleslav pomoh-
la, tak rozhodly výkony gólmanů. 
Naši brankáři měli ve finálové sérii 
úspěšnost 89,5 % a brankáři soupeře 
přes 95 %. To je šest procent rozdílu, 
takže je ještě zázrak, že jsme dva-
krát remizovali.“

Jak vidíte baráž? Má Mladá Bole-Jak vidíte baráž? Má Mladá Bole-
slav šanci uspět?slav šanci uspět?

„Je těžké odhadovat sílu Boleslavi 
proti Ústí, protože Boleslav byla mě-
síc a půl ve velkém zápřahu. Sami 
přiznali, že ani postup přes Havlíč-
kův Brod pro ně nebyl jednoduchý, 
s Brnem hráli sedm zápasů a s námi 
se kromě poslední třetiny čtvrtého 
zápasu de facto pořád bránili. Na 
druhou stranu nikdo neví, jak je 
to s Ústím. To od Vánoc vědělo, že 
ho nemine baráž, takže od té doby 
neabsolvovalo pořádné utkání. 
A barážové zápasy ´na krev´ se hrají 
úplně jinak.“

Martin Pešout: Nepřišel jsem hrát semifinále nebo finále. Chci postoupit

Jaký máte názor na baráž jako Jaký máte názor na baráž jako 
takovou?takovou?

„Je to nesmysl. Už jsem to jednou 
říkal – je to vražda na sport.“

Nejsou nějaké signály, že by se to Nejsou nějaké signály, že by se to 
mohlo změnit?mohlo změnit?

„V červnu budou volby a kdyby se 
první a druhá liga dokázaly sjedno-
tit, tak kandidát extraligy na předse-
du svazu bez nich neprojde. Zástup-
ci prvo a druholigových klubů by 
pak mohli jednat o jeho podpoření 
výměnou za zrušení baráže, nebo si 
zvolit kandidáta vlastního. Je to sa-
mozřejmě nesmysl, předseda svazu 
by měl být navržen kluby z extrali-
gy, protože to je ten špičkový hokej, 
kam se všichni chtějí dostat. Pokud 

se tedy nedokážeme sjednotit a zá-
jmy extraligy přetlačit, pak můžeme 
nadávat i sami sobě.“

Objevují se zmínky o tom, že prv-Objevují se zmínky o tom, že prv-
ní liga by se měla ještě rozšířit na ní liga by se měla ještě rozšířit na 
dvacet mužstev...dvacet mužstev...

„Něco se o tom říkalo, ale určitě to 
tak nebude. Mělo by zůstat šestnáct 
mužstev a naopak doufám, že bude 
zrušeno rozdělení do skupin. Potře-
bujeme hrát s Brnem, s Olomoucí, 
naopak nepotřebujeme čtyřikrát 
hrát s Kadaní nebo Mostem.“

Když se vrátíme k Chomutovu, Když se vrátíme k Chomutovu, 
je něco, co vás v sezoně vyloženě je něco, co vás v sezoně vyloženě 
potěšilo?potěšilo?

„Když jsem v půlce ledna nastou-
pil, mužstvo bylo v krizi, v lednu 

prohrálo pětkrát. Potěšilo mě, že 
hráči dokázali vstřebat nový sys-
tém, který jsem po nich chtěl. Ač 
se to rodilo ve velkých bolestech 
a určitě jsme v této fázi měli pro-
blémy hlavně se zajištěním obrany 
při napadání soupeře, tak potom 
jako mávnutím kouzelného proutku 
to začalo šlapat. Následně výsledky 
s Vrchlabím a Olomoucí ukázaly, že 
je to správná cesta.“ 

Jak velkým skokem pro vás byl Jak velkým skokem pro vás byl 
přechod od mládeže do týmu aspi-přechod od mládeže do týmu aspi-
rujícího na postup do extraligy?rujícího na postup do extraligy?

„Čekal jsem, že rozdíl bude ještě 
větší. Všichni mě zrazovali, že tré-
nování u mužů je něco úplně jiného, 
takže potom jsem byl překvapený, 
že všechny metody, které jsem prak-
tikoval u mládeže, fungují i tady. Ale 
základem je, že trenéra musejí brát 
hráči. A hráči ho budou brát, když 
jim bude mít co dát. Když hráči 
nebudou mít zájem, může se trenér 
stavět na hlavu. Každý trenér, který 
něčeho dosáhl, ví, že je to zásluha 
především hráčů.“

Jak se vám zamlouvá směr, kte-Jak se vám zamlouvá směr, kte-
rým se chomutovský klub vydal?rým se chomutovský klub vydal?

„Líbí se mi vize vybudovat silné 
mužstvo pro extraligu s tím, že za 
zády bude mít tu jakoby farmu v Ka-
dani a druhou v Klášterci. Vytvořit 
tady fungující trojklub na vrcholu 
s Chomutovem. Myslím si totiž, že 
v dnešním hokeji je rozhodující 
práce s mládeží. Já jsem ji začínal 
v Karlových Varech a osm kluků 
z těch, které jsem trénoval v devá-
té třídě, v dorostu nebo juniorech, 
dneska hraje finále extraligy. Mys-
lím, že tohle je cesta i pro Chomu-
tov. Líbí se mi, že manažer se snaží 
shánět po republice trenéry i lidi do 
klubu podle toho, jestli chtějí něco 
dokázat. A samozřejmě, a to jsem 

možná měl říct jako první, oceňuji 
podporu lidí zapálených pro hokej 
a sponzorů. Chtějí, aby se tu hrál ho-
kej na nejvyšší úrovni, a slíbili nám, 
že když postoupíme, tak peníze na 
extraligu poskytnou. Zároveň vědí, 
že to nejde hned, že je mužstvo 
nejdřív potřeba trochu přebudovat 
i za cenu, že se rok nebo dva bude 
dávat dohromady. Taky mě velmi 
těší fanoušci, neskutečné bylo, co se 
tu dělo při sériích s Vrchlabím nebo 
Olomoucí nebo při prvním zápase 
s Mladou Boleslaví. I oni musejí být 
naší motivací, aby se neúspěchy 
z posledních zápasů neopakovaly.“

Mluvil jste o tom, že je potřeba Mluvil jste o tom, že je potřeba 
mužstvo přebudovat, současně jste mužstvo přebudovat, současně jste 
se už dřív vyjádřil, že počítáte se se už dřív vyjádřil, že počítáte se 
změnou asi na čtyřech až šesti mís-změnou asi na čtyřech až šesti mís-
tech. To je na přebudování málo.tech. To je na přebudování málo.

„Tím přebudováním jsem myslel 
především změnu herního systé-
mu. Mysím si, že tohle se nám už 
podařilo. Teď je potřeba jen sehnat 
vhodné hráče za ty, kteří se do toho 
systému nehodí. Jestliže jsme hráli 
finále, tak by byl nesmysl vyměnit 
dvanáct hráčů.“

Velkým přínosem by do budoucna Velkým přínosem by do budoucna 
měla být letos vybojovaná extraliga měla být letos vybojovaná extraliga 
dorostu i juniorů...dorostu i juniorů...

„Je to cesta pro celý český hokej. 
Dnes tu neexistuje dobré mužstvo 
bez vlastních odchovanců. Kde by 
bez nich bylo třeba Kladno? Nebo 
Slavia, která jich má patnáct a hra-
je finále extraligy! V Chomutově 
se mládež dělala dobře vždycky, 
důkazem čehož je i deset odcho-
vanců v A mužstvu. To, že se tu teď 
podařilo dostat dorostence a juniory 
do extraligy je první, ale velký krok 
k tomu, abychom jednou mohli mít 
mužstvo sestavené z hráčů, kteří 
zde vyrostou.“            (text a foto: sk)

tov 420 000 Kč, plavání Slávie Cho-
mutov 400 000 Kč, ženská národní 
házená SK Chomutov NH 320 000 Kč, 
softbal SC 80 Chomutov 280 000 Kč 
a judo TJ VTŽ Chomutov 250 000 Kč. 
Návrh připravila Komise pro podpo-
ru občanských aktivit, jejíž předseda 
Jindřich Stádník zdůraznil, že oproti 
loňsku si žádný z vybraných klubů 
nepohoršil, naopak pět si polepšilo. 
Nejvíc hokejisté, u nichž komise a po-
sléze zastupitelé zohlednili výsledky 
právě skončené sezony.                   (sk)

Barkas Ústí n. L. 57 b., 3. BK Baník 
Most 34 bodů... (celkem 10 druž-
stev). Junioři: 1. VEKIBOX Chomutov Junioři: 1. VEKIBOX Chomutov 
63 b.63 b., 2. SKP Sever + Barkas Ústí 
n. L. 52 b., 3. BK Baník Most 
43 bodů... (celkem 10 družstev).

„Chválím všechny kluky, předvá-
dějí super výkony. Současně mě těší, 
že potřebnou výkonnost má tolik 
z nich, že bych skoro mohl do kaž-
dé kategorie postavit dvě družstva,“ 
řekl trenér Vladimír Šťastný.       (sk)

O formě chomutovských národních 
házenkářek se mohli přesvědčit 
i diváci 4. programu České televize, 
kde několikrát proběhl záznam ze 
závěrečných zápasů turnaje.

Pořadí Českého poháru v kategorii Pořadí Českého poháru v kategorii 
žen: žen: 1. SK Chomutov NH (65:54) 6 b., 
2. HK Hlinsko (57:59) 3 b., 3. Sokol 
Tymákov (43:45) 3 b., 4. TJ Sokol 
Rokytnice (51:58) 0 bodů. 

Pořadí Českého poháru v kategorii Pořadí Českého poháru v kategorii 
mužů: mužů: 1. TJ Plzeň-Újezd (52:44) 5 b., 
2. 1.NH Brno (50:43) 3 b., 3. TJ DIOSS 
Nýřany (56:67) 2 b., 4. Sokol Krčín 
(51:55) 2 body.

V rámci finálového turnaje probě-
hl v Městském divadle v Chomutově 
také galavečer, jehož vrcholem bylo 
vyhlášení nejlepších házenkářů 
a házenkářek uplynulého roku. 
Z chomutovského družstva čelní 
pozice obsadily třetí Radka Češková, 
od závěru loňské sezony nehrající, 
a sedmá Helena Benešová. Vítězkou 
se stala Štěpánka Bonaventurová 
z Hlinska a mezi muži Jan Petr 
z Brna. „Je s podivem, že Radka se 
dostala až na třetí místo, ale na dru-
hou stranu za loňské jaro si to plně 
zasloužila,“ okomentoval výsledky 
ankety Vojtěch Čihař.                    (sk)

Při příjmu opora C týmu průmyslov-
ky Zdeněk Morávek.            (foto: rsl)
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Nevyžádané příspěvky a fo to gra fie se ne-
vra ce jí. Zve řej ně né pří spěv ky ne mu se jí být 
shod né s názorem re dak ce. Za ob sa ho vou 
strán ku článků od po ví da jí autoři. 
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kolektiv ZŠ Krátká z Klášterce n. O., 
který stoupá výš každým rokem. 
K zaslouženému postupu dovedli ve 


