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Na malý počet dětí si nemohou 
stěžovat jesle, které jsou součástí 
Rehabilitačně pedagogického cen-
tra na Písečné. Jesle měly dříve 
svůj provoz v ulici Vodních sta-
veb v centru Chomutova. Na konci 
října roku 2003 se přestěhovaly na 
Písečnou, protože obě budovy, jak 
v ulici Vodních staveb tak i objekt 
rehabilitačního centra na Písečné, 
nebyly plně využívány. Byla proto 
snížena kapacita centra z 45 na 
32 míst a u jeslí z 35 na 25 míst 
denního pobytu. Do prázdnin jes-
le navštěvovalo osmnáct dětí, ale 
v těchto dnech je kapacita na-
plněna na maximum. Jesle také 
poskytují maminkám, které jsou 
na mateřské dovolené, tzv. „pě-

tidenní jeselské“, to je možnost 
umístit dítě pětkrát za měsíc do 
jeslí. „Jesle jsou přemístěny sice 
na okraj Chomutova, ale dopravní 
obslužnost je zatím vyhovující 
a navíc jsme rozšířili nabídku 
poskytovaných služeb pro děti ve 
smyslu využívání vlastního bazé-
nu a v těchto dnech zahajujeme 
i provoz sauny,“ prozradila vedou-
cí sociální pracovnice Lenka Stra-
ková. „Nesmíme také opomenout 
nedávno otevřenou mezigenerační 
zahradu, která umožňuje dětem 
z jeslí a školky sejít se se senio-
ry z domova důchodců v jednom 
areálu,“ dodala k tomu vedoucí re-
habilitačně pedagogického centra 
Ivana Koptová.                               (lp)

Jesle mají naplněnou kapacitu

Se slovem „prvňáčci“ se asi všem 
spojuje spíše obraz kluků v nažeh-
lených svátečních košilích a děvčátek 
s mašlemi ve vlasech, kteří s kornou-
tem sladkostí a se smíšenými pocity 
radosti i strachu vstupují poprvé do 
školy. Podobné pocity však mají i stu-
denti, kteří v minulých týdnech zahá-
jili studium na středních školách. 

I oni se asi trochu těšili, ale také se 
jistě alespoň trochu báli, jak přechod 
na střední školu zvládnou, jak se 
srovnají s novými spolužáky a jak se 
adaptují na zcela nové prostředí. Po-
moci svým prvňákům s jejich obava-
mi se rozhodly některé chomutovské 
střední školy a s finanční podporou 
města uskutečnily pro studenty prv-
ních ročníků kurzy. Ty mají za cíl 
udělat ze skupiny neznámých kluků 
a holek dobrou partu, která si ví rady 
s problémy, jež na ně mohou v prů-
běhu studia čekat. Největší zkušenosti 
s podobnými akcemi má Integrovaná 
střední škola energetická, která pořádá 
víkendové pobyty pro prváky již tře-
tím rokem. Studenti se pod vedením 
dr. Daňkové seznamují nejen s tím, 
jak zvládat školní stres či jak si osvo-

jit metody asertivního jednání, ale na-
víc se v rekreačním středisku Svahová 
učí i dovednostem, které se jim budou 
hodit při jejich odborném výcviku. 
Takže budoucí hasiči se třeba učí 
různé lezecké techniky. Ředitel školy 
Mgr. Jan Mareš si pochvaluje i spolu-
práci s Pedagogicko - psychologickou 
poradnou (PPP) v Chomutově, jež 
jeho škole pomáhá nejen s přípravou 
kurzů, ale i s následným programem, 
který na kurzy navazuje v průběhu ce-
lého prvního pololetí. Podobně dobrou 
zkušenost ze spolupráce s PPP mají 
i organizátoři soustředění studentů 
1. ročníku ze Střední průmyslové 
školy a VOŠ v Chomutově. Mgr. D. Jo-
nášová prozradila, že na jejich akci se 
přímo účastnila speciální pedagožka 
PPP Mgr. K. Homolová, která studenty 
učila, jak se mají učit. Noví průmys-
lováci také během čtyř dní stráve-
ných v Lubenci sportovali a soutěžili 
a poznávali se s novými spolužáky 
i s třídními profesory. 

Nejdelší akci s názvem Hold up 
2004 připravilo pro své prváky 
Chomutovské soukromé gymnázium. 
Celých sedm dní strávených pod sta-
ny ve vesnici Lindava v podhůří Lu-
žických hor bylo naplněno bohatým 
programem od sportovních a dobro-
družných her až po práci s terakotou, 
výrobou vlastních draků či výrobou 
sádrových masek. Studenti soukro-
mého gymnázia a jejich profesoři si 
pochvalovali nejen pěkné počasí, ale 
hlavně dobrou náladu. Za studenty to 
vyjádřil nejlépe Lukáš Hanzal: „Proto-
že jsem přestoupil z jiné školy, jsem 
už trochu starší, než moji spolužáci, 
a tak jsem se bál, jak zapadnu do 
kolektivu. Vůbec nelituju, že jsem na 
Hold up jel. Díky tomu se fakt nemu-
sím bát, že nezapadnu.“ Dobré pocity 
ze svých akcí mají i ředitelé všech tří 
škol, a tak je jasné, že podobné akce 
budou pokračovat i v dalších letech. 
A snad se i do budoucna najde znovu 
finanční podpora města Chomutova, 
bez níž by tyto smysluplné akce šlo 
uskutečnit jen těžko.                    (pama)

Středoškolští prvňáci na cestách

(Dokončení ze str. 1)
Polemika vyvstala rovněž s přes-

ným vymezením míst, kde si hrají 
děti. Podle ministerstva i kraje nyní 
musí být pískoviště i dětská hřiště, 
kam psi nesmějí, ve vyhlášce adresně 
vyjmenovaná. „Dáme samozřejmě tyto 
informace do vyhlášky. Naopak z ní 
vyndáme neprodlené odklízení psích 
exkrementů dle přání ministerstva. 
Také jsme chtěli na četné stížnosti 
občanů zařadit do vyhlášky, aby byl 
pes připoután na vodítko na celém 
území města. Ministerstvo sice navr-
hovalo přesné vyjmenování ulic, ale 
to neřeší náš problém. Mezi ulicemi 
jsou totiž různé proluky, kde se psi 
rovněž pohybují. Přílohou vyhlášky 
proto bude mapa vyznačující zasta-
věné území města, kde musí mít psi 
vodítko,“ informovala Ilona Spoustová 
z odboru správy majetku města. Než 
dostanou upravenou vyhlášku radní 
27. října na stůl, vyjádří se k ní ještě 
komise životního prostředí.          (mile)

Vyhlášku o psech odložili...

Chomutovská nemocnice má v sou-
časné době kladný provozní výsledek 
a daří se jí snižovat závazky. Ty se 
pohybovaly na začátku loňského roku 
ve výši 110 miliónů korun, přičemž 
letos se snížily na 93 miliónů korun. 
Ředitel nemocnice Milan Burša o tom 
informoval na minulém zasedání 

zastupitele a přítomnou veřejnost. 
Zároveň podotknul, že nemocnice vy-
kazuje pohledávky kolem 60 miliónů 
korun, které vznikají vesměs kvůli 
zdravotním pojišťovnám. Nemocnice 
má uzavřené smlouvy se všemi zdra-
votními pojišťovnami, ale podle ředi-
tele Burši pravděpodobně nastanou 
v dohledné době problémy s vojen-
skou pojišťovnou, která jako jediná 
nenavýšila paušál a omezila některé 
služby. „Budeme včas o této záležitos-
ti informovat lidi, aby mohli případně 
přejít k jiné zdravotní pojišťovně,“ zmí-
nil se Milan Burša, podle kterého by se 
měla chomutovská nemocnice postupem 
času vyprofilovat a kromě poskytování 
základních služeb běžného rozsahu by 
měla mít rovněž k dispozici pracoviště 
s nadregionálním charakterem.

„Vedle nedávno zprovozněného 
mamografického centra pro screening 
nádoru prsu jsme požádali Ústecký 
kraj o umístění kardiolinky v našem 
zařízení. Kraj naší myšlenku pod-
pořil a nyní bychom se měli během 
října dozvědět stanovisko minister-
stva zdravotnictví,“ informoval ředitel 
zastupitele. Kardio-angiografický apa-
rát má možnost včas diagnostikovat 
u pacienta infarkt a díky včasnému 
vyšetření lze i nebezpečí infarktu 
odvrátit, jedná se tudíž o prevenci 
a předcházení těmto nemocem. Do-
posud dojížděli za tímto vyšetřením 
chomutovští pacienti do Ústí nad La-
bem a Prahy.                                          (mile)

Ke kardiolince se vyjádří ministerstvo

(Dokončení ze str. 1)
Zastupitelstvo Ústeckého kraje při-

jalo usnesení, jímž vyjádřilo záměru 
přeměny Chomutova na statutární 
město podporu. Ze sedmačtyřiceti 
přítomných zastupitelů podpořilo toto 
usnesení 45, proti nebyl nikdo a dva 
se hlasování zdrželi. Starostka Řáp-
ková vyjádřila nad tímto výsledkem 
uspokojení, přičemž ocenila, že snaha 
města Chomutova našla podporu u za-
stupitelů všech politických stran. 

O týden později se sešli chomutov-
ští radní se svými kolegy z Jirkova a 
jednali mimo jiné na stejné téma. Na 
programu byla totiž kontrola usnese-
ní z minulé společné rady. Dvě z nich 
se týkala práce na Strategickém plánu 
rozvoje měst Chomutova a Jirkova a 
integrace obou měst, která se odvíjí 
od vyhlášení Chomutova statutárním 
městem. Právě z nově zpracovávané-
ho strategického plánu totiž přiroze-
ně vyplývá čím dál větší propojenost 

obou obcí. Jejich představitelé si ote-
vřeně vyměnili názory na případnou 
integraci. Starosta Jirkova Filip Škapa 
konstatoval, že politická vůle ke slou-
čení ze strany představitelů Jirkova tu 
je, ale je třeba důkladně se seznámit 
se všemi jeho výhodami a nevýhoda-
mi, aby mohli občany přesvědčovat 
o jeho přínosu pádnými argumenty. 
S tím souhlasila i chomutovská strana. 
„Nechali jsme si zpracovat analýzu, 
z níž jasně vyplývá, že spojení by při-
neslo prospěch občanům obou měst, 
na dalších podrobných analýzách se 
pracuje,“ řekla starostka Chomutova 
Řápková. „Je na nás, abychom s těmi-
to informacemi důkladně seznámili 
všechny občany. Musejí mít jasno, co 
jim případná změna přinese. Můžeme 
našim jirkovským partnerům poskyt-
nout dostatek argumentů.“

Rada měst Chomutova a Jirkova 
přijala jednomyslně usnesení, které 
ukládá příslušným komisím obou 
měst zajistit zpracování strategic-
kého plánu rozvoje, využít na toto 
zpracování dotační tituly a vypra-
covat časový harmonogram dalšího 
postupu.                                                (lm)

Integrace: Hlavní je důkladně vysvětlit její přínos
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Město Chomutov  zastoupené Odborem správy majetku města
nabízí , v souladu s usnesením Zastupitelstva města Chomutov č. 69/04, 

k odkoupení následující bytové jednotky, které jsou nabízeny s nájemníkem :

poř. č.poř. č. ul iceulice čpčp č.b.č.b. velikostvelikost vyvolávací cena vyvolávací cena 
(v Kč)(v Kč)

cena cena 
pozemkupozemku

1 Jirkovská 5007 9 1+2 33 909 873

2 Jirkovská 5007 17 1+3 42 169 1 001

3 Jirkovská 5056 1 1+2 34 063 1 476

4 Písečná 5063 1 1+2 34 628 817

5 Písečná 5063 17 1+3 42 836 927

6 Písečná 5064 1 1+2 34 628 817

7 Kamenná 5092 1 1+4 42 548 1 542

8 Kamenná 5092 21 1+3 34 080 1 305

9 Školní pěšina 5099 9 1+3 41 348 1 284

10 Kamenná 5120 2 1+4 41 348 853

11 Kamenná 5123 3 1+3 41 245 1 036

12 Kamenná 5123 6 1+3 41 245 1 036

13 Školní pěšina 5132 13 1+2 30 934 1 049

14 Borová 5143 3 1+2 34 268 1 125

15 Borová 5143 15 1+2 34 268 1 125

16 Zahradní 5168 16 1+3 34 345 809

17 Zahradní 5169 6 1+3 35 456 1 441

18 Zahradní 5182 15 1+3 42 865 1 631

19 Zahradní 5196 2 1+2 27 730 618

20 Skalková 5200 2 1+3 43 183 1 778

21 Skalková 5201 6 1+2 34 768 1 171

22 Skalková 5203 12 1+4 43 712 1 382

23 Růžová 5219 8 1+4 41 913 1 811

24 Pod Břízami 5227 6 1+3 42 442 1 824

25 Výletní 5259 18 1+3 56 897 0

26 Výletní 5261 2 1+2 30 747 1 072

27 Bezručova 4201 56 1+3 54 863 456

28 Bezručova 4202 11 1+3 55 176 458

29 Bezručova 4202 29 1+2 37 307 423

30 Bezručova 4202 59 1+2 37 307 423

Byty jsou nabízeny formou výběrového řízení – „obálkovou metodou“, které probí há ve dvou kolech . Do první ho kola se mohou při -
h lásit pouze vlastn íci bytových jednotek ze společenství vlastn í ků , ve kterém se nabízená bytová jednotka nachází . Do druhého kola 
se mohou přih lásit ostatn í zájemci . V obou případech se mohou přih lásit pouze t i ,  kteří nemaj í žádné nesplněné závazky vůči městu . 
Zájemce bere na vědomí , že jedním z hodnotících kritéri í je i místo bydl iště, příp. pracoviště.

Zájemce o bytovou jednotku zašle svou nabídku na adresu : Město Chomutov, Odbor správy majetku města - DČ, Zborovská 4602 , 
430 28 CHOM UTOV,  nebo odevzdá v podatelně M Ú Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov.
Nabídka bude předložena formou vyplněného tiskopisu , který si lze vyzvednout na M Ú Chomutov, či vytisknout z webových 
stránek M Ú Chomutov - www.chomutov- mesto.cz .
Obálka bude označena : VŘ – I . kolo ( nebo I I . kolo) , číslo popisné/číslo bytu , na který zájemce posí lá nabídku , adresa Město 
Chomutov, Odbor správy majetku města - DČ, Zborovská 4602 , Chomutov.

Nabídky budou při j ímány nejpozděj i do 21 . 10. 2004, 11 .00 hodin ,  pozdějš í nabídky nebudou akceptovány. Výběr z nabídek bude 
proveden výběrovou komisí , stanovenou Radou města Chomutov.

Bl ižší informace podaj í pracovnice Odboru správy majetku města M Ú Chomutov, Zborovská 4602, I I .  poschodí , 
č. dv. 233 - 234A , telefon 474/637 208 ; 474/637 262.

ProdámProdám
• Prodám nový sprchový kout Prodám nový sprchový kout Pohoda, 

půlkulatý 90 x 90 cm, akrylátová vanička. 
Cena: 4 000 Kč. Tel: 474/637 191.

• Prodám dr. byt Prodám dr. byt 1+1 na Březenecké. Tel: 
603/914 203.

• Prodám válenduProdám válendu, je zabudovaná 
v knihovně, výklopná, uschovaná. Úspora 
místa, pěkná, světlé dřevo. Cena: 1 500 Kč. 
Tel: 777/336 454.

• Prodám manž. postele Prodám manž. postele (světlá dřevotřís-
ka) + 2 noční stolky, dvě lampičky, matrace, 
rošty. Cena: 4 000 Kč. Tel: 737/843 438.

• Prodám tmavé šaty Prodám tmavé šaty pro chlapce do 
tanečních, na maturitu, společenský večírek, 
vel. 175 - 180 cm, štíhlé postavy. Cena: 500 
Kč. Tel: 474/625 545.

• Prodám nové plechové disky Prodám nové plechové disky na Hyundai, 
rozteč 100/13 za 800 Kč. Tel: 777/010 475.

• Prodám plynový sporák Prodám plynový sporák Gasspo, pěkný 
za 2 000 Kč, dále mrazák se 3 šuplíky za 

1 000 Kč, silnostěnnou hadici 120 m za 4 000 
Kč, okna na skleník á 50 Kč. Tel: 605/273 691.

• Prodám byt 1+2 Prodám byt 1+2 v os. vlastnictví na Pí-
sečné po rozsáhlé rekonstrukci, nutno vidět. 
Tel: 604/931 480.

• Prodám dětské barevné kolo Prodám dětské barevné kolo 4 - 8 let včet-
ně zadních koleček, nové gumy, nosič, šlapky, 
kolečka. Cena: 600 Kč. Tel: 777/282 317.

• Prodám bernská salašnická štěňata Prodám bernská salašnická štěňata 
bez PP, oba rodiče vlastním, odběr koncem 
září. Cena: 4 000 Kč. Tel: 723/635 344.

• Prodám smalt. vanuProdám smalt. vanu, kotel na pevná 
paliva, malou vířivou pračku se ždímačkou, 
PVC hadice na vodu 3/4 až 1,1/4 coulu, mot. 
3F zástrčky, zásuvky. Tel: 474/627 247.

• Prodám spolehlivý vodní hasící pří-Prodám spolehlivý vodní hasící pří-
stroj stroj zn. Tepostop, 8 l, nová náplň. Cena: 400 
Kč. Volat večer. Tel: 602/846 052.

• Prodám VAZ 2105/89Prodám VAZ 2105/89, 65 000 km, 
1. majitel, nebouraný, tažné zařízení, dva roky 
stará baterie a výfuk. Cena asi 15 000 Kč. Tel: 
728/252 532.

• Prodám pojízdný počítačový stolekProdám pojízdný počítačový stolek, 
tmavé dřevo, levně, výborný stav. Tel: 474/624 
777, 723/065 228.

• Prodám Jawa 23 bez SPZ Prodám Jawa 23 bez SPZ na náhradní 
díly + 1 motor navíc. Cena dohodou. Tel: 
721/230 064.

• Prodám 4dílnou obývací stěnu Prodám 4dílnou obývací stěnu tm. hně-
dá, skleník, šatní skříň, bar, knihovna. Mírně 
poškozená. Cena: 4 000 Kč. Možná sleva. Tel: 
732/201 480.

• Prodám byt 1+1 na PísečnéProdám byt 1+1 na Písečné, nová okna. 
Cena: 160 tis. Kč. Tel: 603/315 884.

• Prodám telefonní záznamník Prodám telefonní záznamník zn. Casio, 
levně. Tel: 607/577 602.

• Prodám kočárek hluboký Prodám kočárek hluboký šedomodro-
zelený zn. Zekiwa, nafuk. kola, nepoškozený. 
Cena: 3 500 Kč. Tel: 605/459 277.

• Prodám či pronajmu byt Prodám či pronajmu byt v OV na Píseč-
né, nová koupelna, dlažba. Nájem 5 500 Kč, 
vratná kauce 11 000 Kč. Jen vážní zájemci. 
Tel: 604/569 135.

• Prodám starší palandu. Prodám starší palandu. Cena: 300 Kč. 
Tel: 777/887 649.

• Prodám dr. byt 2+1 Prodám dr. byt 2+1 na Zahradní, 
úpravy. Volný - říjen 2004. Cena: 230 tis. 
Kč. Rychlé jednání - sleva. Tel: 607/986 890, 
737/331 261.

• Prodám dětskou autosedačku Prodám dětskou autosedačku 9 - 18 kg 
za 800 Kč + sedačku na kolo 1 - 4 roky za 500 
Kč (snímatelný potah). Tel: 777/282 317.

• Prodám sběrateli vyřez. dřevěnou Prodám sběrateli vyřez. dřevěnou 
skříňku skříňku předvál. výroby + malý noční stolek, 
výroba během války. Cena za obojí 3 000 Kč. 
Zachovalé. Tel: 721/064 533.

• Prodám Škoda Forman Prodám Škoda Forman r. v. 91 na ná-
hradní díly, 8 000 Kč. Tel: 608/409 988.

• Prodám sedací soupravu Prodám sedací soupravu – poměrně 
zachovalou. Cena 4 000 korun. Tel: 723/
536 879 po 18.00 hodině.   

KoupímKoupím
• Koupím širokoúhlý objektiv Koupím širokoúhlý objektiv na fotoapa-

rát Praktica. Levně! Tel: 723/589 988.
• Koupím RD v okrese ChomutovKoupím RD v okrese Chomutov, 

vhodný k bydlení, cena do 500 000 Kč. Tel: 
608/158 499.

• Koupím dětskou autosedačku Koupím dětskou autosedačku do 25 kg 
za rozumnou cenu. Tel: 728/828 453

OstatníOstatní
• Ml. důchodkyně hledá práci Ml. důchodkyně hledá práci - úklid 

kuchyně, hlídání, péče o staré rodiče, i noční. 
Ne na smlouvu, pouze v CV. Tel: 474/680 171, 
731/271 791.

• Ihned pronajmu garáž Ihned pronajmu garáž ve středu města, 
elektřina zavedena, 100 m stanice trolejbusu. 
Volat večer. Tel: 474/626 425.

• Vyměním byt v os. vl. 3+1 Vyměním byt v os. vl. 3+1 velký za 
byt 2+1 velký nebo 3+1 malý. S doplatkem. 
Tel: 723/074 330.

• Za cenu vlaku hledám spolucestujícíZa cenu vlaku hledám spolucestující, 
denně jezdím kvalitním vozem z CV v 6.30 
do Mostu, odvoz z místa dle dohody. Tel: 
777/159 162. 

• Je ti také psych. mizerně? Je ti také psych. mizerně? Jsi bez prá-
ce, přátel, sama? Jsi štíhlá až drobná, už bez 
závazků? Nejsi sama! Ozvi se. 41/186/95. Tel: 
721/064 533.

• Daruji koťata. Daruji koťata. Tel: 775/382 838
• Vyměním byt 1+1 Vyměním byt 1+1 1. kat. v OV za 3+1 

1. kat. v OV + doplatek. Pouze Palackého ul. 
Tel: 721/388 297.

• Věnuji starší sporák Věnuji starší sporák (plyn) a dětský ko-
čárek trojkombinace na chalupu za dva litry 
rumu Božkov. Tel: 732/201 480.

• Kdo daruje nebo levně prodá Kdo daruje nebo levně prodá mamce 
se třemi kluky televizi? Tel: 605/240 004.

• Dlouhodobý pronájem zařízeného Dlouhodobý pronájem zařízeného 
bytu bytu 1+1 Hornická ulice. Tel: 606/222 203.

• Vyměním měst. byt Vyměním měst. byt 3+1 Palackého ul. 
za menší ve vlastnictví či družstevní. Tel: 
724/088 773.

• Hledám hodnou paní Hledám hodnou paní (i starší) k občas-
nému hlídání dítěte. Tel: 604/193 520.

Výuka NJ, Výuka NJ, tlumočení, překlady,
doc. Univerzity v Německu.

Tel.: 474 656 100Tel.: 474 656 100

Realitní kancelář SeverRealitní kancelář Sever, která zajišťuje prodej městských bytů v Cho-
mutově, je od 1. října přestěhována na adresu: Chomutov, Chelčického 97, 
1. patro vlevo (vedle vojenské správy). Stávající telefonní linky 474/653 
032 a 474/653 034 včetně emailové adresy zůstávají nezměněny.

Omlouváme se všem, jejichž inze-
ráty se do tohoto vydání Chomutov-
ských novin nevešly. Inzeráty budou 
zařazeny do příštího vydání.




