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Město Chomutov patří k význam-
ným sponzorům nekomerčních, 
neziskových a přitom obecně 
prospěšných aktivit. Na tyto účely 
vydává miliony korun ročně (loni 
13 milionů). V tomto seriálu před-
stavujeme subjekty, jež město pod-
poruje, jejich činnost a záměry.

Junák – Junák – 
svaz skautů a skautek,svaz skautů a skautek,

středisko Český lev Chomutovstředisko Český lev Chomutov
V Chomutově patří Junáku pozi-

ce nejsilnějšího dětského spolku. 
Ve středisku Český lev je zapsáno 
okolo stovky členů. Víc dětí se sdru-
žuje už jen pod křídly Domu dětí 
a mládeže.

Po historických peripetiích si 
Junák po roce 1989 našel pevné 
místo v české společnosti a tudíž 
i v Chomutově. Svou klubovnu má 
na adrese Havlíčkova 4184, v budo-
vě, kde mimo jiných subjektů sídlí 
i chomutovský Pionýr. S organizací, 
která by mohla být vnímána jako 
konkurenční, však skauti žádné 
problémy nemají. „Naopak. Vzájem-
ně si vyhovíme, třeba se společně 
podílíme na organizování některých 
akcí, jako je například Bambiriáda,“ 

tvrdí předseda Krajské rady Junáka 
Ústeckého kraje Zbyněk Nejezchleba, 
který je současně členem chomu-
tovského střediska. „Od Pionýra se 
v řadě věcí odlišujeme, třeba v důra-
zu na disciplínu.“ Jak dále Nejezchle-
ba uvedl, Junák, i ten chomutovský, 
vyvíjí široké spektrum činností, 
jejichž těžiště je v přírodě. Současně 
staví i na morálních hodnotách. „Dítě 
se u nás naučí sžít se s kolektivem. 
Bez praní a sprosté mluvy. Také se 
naučí poslouchat, to dneska neumí 
skoro žádné.“ Organizace je nasta-
vena na družinový systém, v němž 
jsou děti podle věku rozděleny na 
světlušky a vlčata (6 – 10 let), skauty 
a skautky (11 – 15 let) a rangery a ro-
very (nad 15 let). „Program v každé 
skupině je vyladěn tak, aby odpoví-
dal představám, zájmům a potřebám 
daného věku,“ uvádí Z. Nejezchleba. 
Během roku se oddíly i družiny 
scházejí na pravidelných schůzkách, 
konaných obvykle jednou týdně. 
Ty jsou plné her, při nichž si skauti 
a skautky zábavnou formou procvi-
čují dovednosti a vědomosti.

Činnost Junáka se ovšem nesou-
střeďuje jen do klubovny. V souladu 
se zaměřením organizace se v prů-
běhu roku skauti vydávají na jedno i 

vícedenní výpravy do okolí i vzdále-
nějších míst. „Procvičují si topografii, 
učí se orientovat a ṕřežít´ v přírodě. 
V našem táboře, který se nachází ve 
Frančině Huti v Českém lese, mají jen 
základní vybavení a zejména ti starší 
se musejí z velké části o sebe posta-
rat sami. Vaří si, jezdí na nákupy 
a tak dále,“ představuje Z. Nejezchle-
ba další specifikum Junáka. Nad běž-
ný rámec chomutovští skauti občas 
připraví i jinou akci. Loni například 
recesistický projekt Bruly Natrium 
aneb báječní lidé na běhajících 
prknech, při které účastníci z Cho-
mutova i poměrně vzdáleného okolí 
v červnu bruslili a lyžovali na trávě, 
nebo výstavu Už 15 let zase skau-
tujeme, na níž byly k vidění nejen 
předměty vztahující se ke skautingu, 
ale i fotografie a videoprojekce. To 
vše dohromady si ovšem žádá nema-
lé finance. O pokrytí části nákladů 
žádá chomutovské středisko Český 
lev radnici. A ta skautům obvykle 
vychází vstříc, na činnosti jim v loň-
ském roce přidala 38 715 Kč, dalších 
11 700 Kč pak věnovala na dva výše 
zmíněné projekty.

V podobných aktivitách chtějí cho-
mutovští skauti pokračovat i letos, 
ale jedna věc je trápí. Objekt, ve kte-

rém mají klubovnu, jde do prodeje. 
„A pokud nový majitel od nás bude 
chtít tržní nájemné, bude to, vzhle-
dem k našim minimálním peněžním 
zdrojům, pravděpodobně náš konec,“ 
obává se Zbyněk Nejezchleba.      (sk)

Seriál: Představujeme subjekty z oblasti kultury a sportu, kterým město finančně pomáhá

Junák, to jsou především pevné morální hodnoty, disciplína a láska k přírodě

Skauti se pravidelně podílejí na pořádá-
ní Bambiriády, na tomto stanovišti učili 
účastníky vařit polévku.            (foto: sk)

Starobylá chomutovská radnice se 
i pro tento rok může těšit z ochra-
ny před vším špatným. „Zaručují“ 
jí to iniciály K+M+B s aktuálním 
letopočtem, které na její futra 
křídou napsali tři králové při své 
tradiční pouti městem. Kašpara, 
Melichara a Baltazara, kteří přije-
li na dvou koních a velbloudovi, 
i jejich pěší doprovod na radnici 
přivítal a pohostil místostarosta 
Jan Řehák. O oživení tříkrálové 
legendy se v Chomutově stará 
Podkrušnohorský zoopark, jehož 
zaměstnanci tvořili jádro průvo-
du. Na své cestě budili tři králové 
pozornost všude, kde se objevili, 
na náměstí 1. máje se na ně přišlo 
podívat okolo dvou stovek obyva-
tel města. Na snímku jede na koni 
v čele skupiny Melichar, v civilu 
ředitel PZOO Přemysl Rabas. 
                                  (text a foto: sk)

Na letošní rok se pracovníci Správy 
kulturních zařízení Chomutov připra-
vovali stejně jako v minulých letech 
s předstihem. Už dnes proto mají 
o většině kulturních akcí pro rok 2006 
jasno. Některé z nich se samozřejmě 
připravují až v průběhu sezony, ale 
z toho, co už je k dispozici, vyplývá, 
že kulturní nabídka pro občany i ná-
vštěvníky Chomutova je nejen bohatá, 
ale i pestrá. Zahrnuje široké žánrové 
spektrum. Více o tom v rozhovoru 
s jednatelkou SKZ Chomutov Věrou 
Flaškovou.
Co jste pro příznivce kultury na leto-Co jste pro příznivce kultury na leto-
šek připravili?šek připravili?

„Na tuto otázku nelze odpovědět 
stručně, naše organizace totiž zastře-
šuje řadu různých aktivit, lépe snad 
bude je představit postupně. Naším 
nejvýraznějším zařízením je městské 
divadlo, proto začnu právě jím. V rám-
ci cyklu abonentních představení se 
držíme osvědčené dramaturgie, na 
první pololetí je jich připraveno sedm, 
převážně komedií. Diváci budou moci 
zhlédnout například Davida Matáska, 
Valerii Zawadskou, Mahulenou Boča-
novou, Lucii Zedníčkovou, Ivanu An-
drlovou a řadu dalších známých tváří. 
Lahůdkou pak bude „rodinné“ předsta-
vení, v němž vystoupí Iva Janžurová 
se svým mužem a jednou z dcer. Paní 
Janžurová u nás nebyla už řadu let 
a těším se, že nám připraví mimořádný 
zážitek.“
Ale to je jen pro majitele abonentních Ale to je jen pro majitele abonentních 
vstupenek, kteří mají předplatné. A co vstupenek, kteří mají předplatné. A co 
ti ostatní?ti ostatní?

„To je bohužel zažitý omyl. Na kaž-
dé abonentní představení je k dispo-
zici určité množství vstupenek, takže 
může přijít každý a lístek si normálně 
koupit.“
Chystáte také něco mimo předplatné?Chystáte také něco mimo předplatné?

„Ano, stejně jako loni. Držitelé před-
platného jsou zvyklí na svůj styl di-

vadla, ale lehké konverzační komedie 
představují jen jednu žánrovou oblast 
divadelní tvorby. Pro ty, kteří mají zá-
jem o něco odlišnějšího, netradičního, 
máme připraveno několik specialitek: 
divadlo Sklep, Báru Hrzánovou, která 
tu po famózním loňském úspěchu 
zreprízuje své mimořádné představe-
ní Hrdý Budžes, a věřím, že se objeví 
i „Cimrmani“. A to pochopitelně není 
zdaleka všechno, protože divadelní 
sezona probíhá od podzimu do léta. 
Takže na tu příští se teprve začínáme 
připravovat, ale věříme, že i v druhém 
pololetí roku 2006 nabídneme divá-
kům zajímavé kousky.“
Co hudební nabídka?Co hudební nabídka?

„Ráda bych upozornila na jednu 
mimořádnou akci, jíž si připome-
neme nedožité 60. narozeniny cho-
mutovského rodáka Jiřího Bulise. 
Pamětníkům připomeneme spolu 
s herci Ha Divadla činnost divadla Pod 
Loubím, které vystupovalo v bývalém 
„Švermáku“ a koncem 60. let bylo roz-
puštěno. Jeho protagonisté odešli do 
Brna, kde se Jiří Bulis stal uznávaným 
skladatelem scénické hudby, pracoval 
především s HaDivadlem a divadlem 
Na provázku. Rovněž je autorem 
hudby k mnohým filmům, v nichž 
účinkuje Bolek Polívka. Dnes už bo-
hužel nežije, ale je škoda, že vlastně 
nikdo neví, že tato v uměleckém světě 
uznávaná osobnost, která byla v roce 
2004 uvedena během udílení cen 
Anděla do Síně slávy, pochází právě 
z našeho města.“ 
Zhruba před rokem jste začali s kon-Zhruba před rokem jste začali s kon-
certy v divadelní Kulisárně. Budete certy v divadelní Kulisárně. Budete 
v tom pokračovat?v tom pokračovat?

„Určitě. Kulisárna nabízí komorní 
prostředí vhodné pro písničkáře a hud-
bu takzvaných menšinových žánrů. 

Už v únoru tu vystoupí Karel Plíhal, 
Jiří Konvrzek a později i další osob-
nosti současné hudební scény.“ 
Při zmínce o písničkářích nelze Při zmínce o písničkářích nelze 
nevzpomenout vystoupení Jarka nevzpomenout vystoupení Jarka 
Nohavici ze sklonku minulého roku. Nohavici ze sklonku minulého roku. 
Uvidíme ho ještě, jak z jeviště divadla Uvidíme ho ještě, jak z jeviště divadla 
naznačil?naznačil?

„Přestože nyní hledíme dopředu, 
ráda se zmíním o tomto mimořádném 
kulturním zážitku. Už jen kvůli stov-
kám diváků, kterým se jeho koncert 
moc líbil. Snad je potěší, že stejné 
pocity měl i umělec. Obdivoval nejen 
krásu našeho divadla, ale pochvaloval 
si především atmosféru v sále. Jeho 
dotaz „Kde jste sehnala tak báječné 
publikum?“ snad hovoří za vše. A tím 
se vlastně dostáváme k vaší otázce: Pan 
Nohavica byl se svým chomutovským 
vystoupením mimořádně spokojený 
a přislíbil, že k nám rád zavítá znovu.“
Správa kulturních zařízení realizuje Správa kulturních zařízení realizuje 
už několik let samostatné projekty, už několik let samostatné projekty, 
které se těší stále vzrůstajícímu zájmu. které se těší stále vzrůstajícímu zájmu. 
Bude tomu tak i letos?Bude tomu tak i letos?

„Ano, jako vrcholy sezony bych 
označila dva projekty,  multižánrový 
festival Otevřeno a letní akci Kamen-
čák 2006. U obou z nich chystáme 
některé organizační změny. Otevřeno 
bude zaměřeno hlavně na večerní 
a noční představení, která nabízejí 
neobvyklé zážitky. Hudební scéna 
festivalu už nebude v letním kině, ale 
chceme hudbu přenést přímo do cen-
tra. Kromě řady kapel nejrůznějších 
stylů by se měla jako hvězda večera 
představit známá formace Monkey 
Business. Kamenčák 2006 – přislíbenu 
máme jednu  z nejúspěšnějších skupin 
posledních let, Čechomor. 
A co film?A co film?

„Opět se účastníme Projektu 100, 
v jehož rámci jsou promítána zajíma-
vá díla světové i naší kinematografie. 
Z těch nejznámějších bych jmenovala 
například americký film Na východ 
od ráje, legendární ruský Křižník Po-
těmkin Sergeje Ejzenštejna nebo český 
snímek Vojtěcha Jasného Až přijde 
kocour s nezapomenutelným Janem 
Werichem. Pro diváky atraktivní jsou 
premiéry filmů za účasti jejich tvůrců 
či účinkujících. Zatím je domluvena 
chomutovská premiéra veselohry 
Panic je na nic, v níž hraje mimo jiné 
Šárka Vaňková, která bude součástí 
této delegace. Z těch nejočekávaněj-
ších filmů se můžeme těšit na české 
snímky Rafťáci, Účastníci zájezdu, 
Obsluhoval jsem anglického krále či 
světové hity Letopisy Narnie a Šifra 
mistra Leonarda.“ 
Co byste závěrem vzkázala kulturní Co byste závěrem vzkázala kulturní 
veřejnosti Chomutovska?veřejnosti Chomutovska?

„Všechno, co se snažíme vymýšlet 
a připravit, děláme pro vás, příznivce 
kultury nejrůznějšího zaměření. Sou-
částí naší nabídky je i co nejširší míra 
informovanosti. Jsou tu pro vás i naše 
internetové stránky – www.skz-cho-
mutov.cz, na nichž se nejen dozvíte 
podrobné informace o všem, co dělá-
me nebo chystáme, ale formou soutěží 
můžete vyhrát i například vstupenky 
na různé akce. Informujte se o nás, ať 
víte, na co se můžete těšit. A pokud 
budete mít nějaké návrhy nebo připo-
mínky, určitě je přivítáme. 

Přeji vám všem mnoho příjemných 
kulturních zážitků v roce 2006. Dou-
fám, že k tomu přispěje i naše správa 
kulturních zařízení.“                           (lm)

Pro každého něco: Iva Janžurová i Sklep, Monkey Business i Čechomor, Karel Plíhal i Šárka Vaňková

SKZ: Kulturní nabídka na rok 2006 je bohatá a pestrá

Stěžejní akcí SKZ je multižánrový festival Otevřeno. Na snímku z loňska 
vystoupení členek nadace Rozkoš bez rizika.                                          (foto: sk)

DIVADLODIVADLO
• 26. 1. KDYŽ KOČKY NEJSOU DOMA26. 1. KDYŽ KOČKY NEJSOU DOMA. Městské divadlo od 19.00 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
• 25. 1.25. 1. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na Zahradní 

od 17.00 hodin.
• 29. 1.29. 1. DLOUHÝ, ŠIROKI A BYSTROOKÝ DLOUHÝ, ŠIROKI A BYSTROOKÝ. Nedělní pohádka pro děti a jejich rodiče v 

Kulturním domě na Zahradní od 15.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY
• 27. 1.27. 1. ACOUSTIC SESSION ACOUSTIC SESSION. Kuba Alexa uvádí Quite Quiet, Marka Dusila a JaKoDo-

Ma. Literární kavárna SKKS od 19.00 hodin.
• 31. 1.31. 1. SEVEROČESKÁ FILHARMONIE Teplice SEVEROČESKÁ FILHARMONIE Teplice, Pavel Šporcl, diriguje Tomáš koutník. 

Městské divadlo od 19.00 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY
• CVIČENÍ S KRUHY – JIŘÍ JANDACVIČENÍ S KRUHY – JIŘÍ JANDA. Galerie Špejchar do 28. 1.
• KŘÍDLA MOTÝLÍ – Jaroslav Pospíšil a Bára BuchalováKŘÍDLA MOTÝLÍ – Jaroslav Pospíšil a Bára Buchalová. Galerie Lurago do 31. 1.
• NA LOUCENA LOUCE. Výstavní síň knihovny SKKS, Palackého ul. Do 28. 2.

KINAKINA
Kino Praha (začátky představení v 19 hodin, není-li uvedeno jinak)Kino Praha (začátky představení v 19 hodin, není-li uvedeno jinak)
 19.19.     –    20. 1.20. 1.     KLETBA BRATŘÍ GRIMMŮ KLETBA BRATŘÍ GRIMMŮ – dobrodružný film USA/ČR.
               21. 1.21. 1.     STRAŠPYTLÍK STRAŠPYTLÍK – animovaný film USA. Od 17.00 hodin.
               21. 1.21. 1.     ZNÁ JI JAKO SVÝ BOTY ZNÁ JI JAKO SVÝ BOTY – komedie USA.
 26.26.     –      27. 1. 27. 1.  A CO KDYŽ JE TO PRAVDA A CO KDYŽ JE TO PRAVDA – romantická komedie USA.
              28. 1.28. 1.     MRTVÁ NEVĚSTA TIMA BURTONA MRTVÁ NEVĚSTA TIMA BURTONA – animovaný horor USA.

Kino Oko (začátky představení v 19 hodin, není-li uvedeno jinak)Kino Oko (začátky představení v 19 hodin, není-li uvedeno jinak)
               19. 1.19. 1.     ART KINO: FRIDA ART KINO: FRIDA – drama USA. Od 19.30 hodin.
              20. 1.20. 1.     STRAŠPYTLÍK STRAŠPYTLÍK – animovaný film USA. Od 17.00. hodin.
 21.21.     –      23. 1.23. 1.     SKLAPNI A ZASTŘEL MĚ SKLAPNI A ZASTŘEL MĚ – britská černá komedie.
 24.24.     –      25. 1. 25. 1.  A CO KDYŽ JE TO PRAVDA A CO KDYŽ JE TO PRAVDA – romantická komedie USA.
              26. 1.26. 1.     ART KINO: DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY ART KINO: DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY – francouzský film. Od 19.30 hodin.
  27.27.     –    28. 1. 28. 1.  PANIC JE NANIC PANIC JE NANIC – komedie ČR. V sobotu 28. promítání za přítomnosti 

delegace herců a tvůrců filmu, začátek v 19.00 hodin.
 29.29.     –    30. 1. 30. 1.  MRTVÁ NEVĚSTA TIMA BURTONA MRTVÁ NEVĚSTA TIMA BURTONA – animovaný horor USA.
 31.31.     –          1. 2. 1. 2.  KURÝR 2KURÝR 2 – akční thriller USA.

Štěstí výhercům zařídila stoletá jubilantka
Kupon s vyluštěnou tajenkou výnoční křížovky zaslalo do redakce 

Chomutovských novin 302 čtenářů. Šťastných deset vytáhla z osudí Věra 
Linhartová, která Barbora Linhartová, která v minulých dnech oslavila sté 
narozeniny (více o jubilantce na str. 1). První cenu (hudební věž) získá 
Z. Krajc z Chomutova druhou cenu (DVD přehrávač) T. Honická Jirkova; 
třetí cenu (discman) – J. Hennlichová z Chomutova; 4. – 10. cenu (rychlo-
varnou konvici) Z Šimeček z Jirkova, L. Šafránková, B. Nováková, L. Šimon, 
V. Janáková, St. Vacula a J. Holubčák z Chomutova.

Výherci, kteří obdrží oznámení o výhře poštou, si mohou cenu vyzved-
nout v redakci Chomutovských novin (starobylá radnice, dveře č. 46) od 
23. ledna do 3. února.                                                                                             (r)
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Příprava kvalifikovaných pracov-
níků musí být v souladu s potřebami 
podnikatelských subjektů a nelze 
ji realizovat na zastaralých strojích 
nebo nevyhovujícími technologiemi. 
SOU technické Chomutov na tuto po-
třebu reaguje neustálým zlepšováním 
podmínek pro výchovu budoucích 
pracovníků strojírenského nebo auto-
pravárenského zaměření.

To obnáší nejen přípravu kvalifiko-
vaného pedagogického sboru, ale také 
zajištění moderního vybavení pro 
výuku, které je velmi drahé. V tomto 
dlouhodobém procesu prochází škola 
největší modernizací právě v letošním 
školním roce, kdy realizuje dva vý-
znamné projekty. V rámci programu 
Phare 2003 - Certifikovaná PC gramot-
nost pro nezaměstnané se zdravotním 
omezením byla vybudována učebna 
pro výuku programování CNC obrábě-
cích strojů. Ta je vybavena moderními 
simulátory různých řídících systémů 
a napojena na produkční CNC obráběcí 
stroje pořízené školou v minulých le-
tech. Druhým probíhajícím projektem 
je realizace Společného regionálního 
operačního programu (SROP) – Rozvoj 
lidských zdrojů ve strojírenských obo-
rech, což je požadavek rozvíjejících 
se průmyslových zón. V rámci tohoto 
projektu, který je realizován za pod-
pory Evropské unie, státu a Ústeckého 
kraje, bude doplněno vybavení pro 
obory mechanik-seřizovač CNC obrá-
běcích strojů a obráběč kovů. 

Realizací zmíněných projektů se 
vytvoří velmi dobré podmínky pro 
studijní obory zakončené maturitní 

zkouškou nebo výučním listem. To se 
týká především mechaniků-seřizova-
čů, obráběčů kovů nebo zámečníků, 
jichž je na trhu značný nedostatek 
a škola při jejich přípravě spolupracuje 
s budoucími zaměstnavateli. Ti žákům 
umožňují placené odborné praxe ve 
svých závodech a po ukončení studia 
jim nabízejí zaměstnání. Pro přípravu 
budoucích odborníků autoservisů, au-
totroniků a automechaniků zase škola 
dlouhodobě spolupracuje s firmami 
Bosch a Škoda Auto, které ve svých za-

řízeních školí pedagogické pracovníky 
chomutovského učiliště. Zaměřují se 
přitom na nejmodernější techniku po-
užívanou v automobilech.

„Využívání prostředků z Evropské 
unie a úzká spolupráce s výrobci 
i zaměstnavateli je správným krokem 
směřujícím k přípravě nových, kva-
litních a s moderními technologiemi 
obeznámených pracovníků, o něž má 
trh práce zájem především,“ shrnul 
Václav Sailer, ředitel SOU technického 
v Chomutově.                                           (sk)

Letošní školní rok je pro školu stěžejní, realizuje v něm dva významné projekty

SOU technické vychází vstříc požadavkům trhu práceVandalové byli v dávných dobách 
na přelomu starověku a středověku 
germánským kmenem, který si vy-
budoval svou špatnou pověst tím, 
že dobyl a vyplenil centrum vyspělé 
antické civilizace – Řím. Tehdejší 
vandalští bojovníci se s typickou 
vervou necivilizovaných primitivů 
vrhali nejen na římské ženy a na 
zásoby jídla, ale bořili, vypalovali 
a ničili vše krásné, co pro obyva-
tele Říma představovalo symbol 
jejich vyspělé kultury. Ve stopách 
dávných Vandalů kráčely po staletí 
zástupy dalších a dalších primitivů, 
kteří jen tak pro radost a bez zvlášt-
ní příčiny ničí hodnoty vybudované 
jinými. Lidé žijící v blízkosti růz-
ných restaurací a klubů oblíbených 
mezi mládeží by mohli vyprávět 
o bezesných víkendových nocích, 
kdy se kolem jejich domovů že-
nou partičky posilněných mladíků, 
kteří si vytvářejí životní prostor 
odstraňováním všeho, co jim stojí 
v cestě. Popelnice, odpadkové koše, 
autobusové zastávky, plakátovací 
plochy a vůbec všechno. Fakt dob-
rou zábavou je chůze po střechách 
aut nebo močení do schránek. Taky 
ničení zeleně nebo psaní sprejem po 
nových fasádách je strašná sranda. 
Lidé, kteří potichu pozorují řádění 
novodobých vandalů zpoza záclon 
svých potemnělých bytů, se ani ne-
odvažují vyjít na ulici a zasáhnout 
na ochranu svého nebo obecního 
majetku. Příští týden nebo třeba již 
zítra by totiž mohli najít poničené 
své auto nebo svou fasádu. Na ce-
lém problému jsou zarážející dvě 

věci: 1) tito opilci jsou často velmi 
mladí, některým není určitě ještě 
ani osmnáct let, 2) je zjevné, že jim 
v některých restauracích nalévají 
alkohol. Nebojí se pokuty, protože 
kontroly jsou zřídkavé? A co asi mla-
dým opilcům říkají doma jejich ro-
diče? Některým snad alkoholismus 
jejich dětí ani nevadí a nebo nemají 
přehled o tom, co jejich děti dělají. 
Přitom bylo již dávno dokázáno, že 
alkohol má na zdraví nezletilých 
mnohem zhoubnější důsledky než 
třeba lehké drogy. Nejsmutnější je 
však přístup strážců pořádku. Ti 
státní i ti městští se totiž často po 
telefonu vymlouvají nešťastným 
volajícím, že s vandaly nemohou nic 
dělat. To už rušení nočního klidu, 
narušování veřejného pořádku či 
opilství nezletilých nikoho nezají-
má? Takový přístup může vést jen 
k jedinému: stále více naštvaní lidé 
vezmou jednoho dne spravedlnost 
do vlastních rukou a provedou něco 
fakt zlého. To už tak zoufalí lidé ně-
kdy dělávají.                                (pama)

Dávní Vandalové ožívají v ulicích města

PŮJČKY
pro zaměstnané, důchodce 

a podnikatele

SPLÁTKA JIŽ OD 350,- KČ/MĚS.
Kancelář: Chomutov, Čechova 1594

(pod hřbitovem)

Tel.: 603 819 888, 605 906 315

VÝZVA
Městský úřad Chomutov zveřejňuje následující výzvu

Nájemníci, kteří dluží na nájemném a službách, spojených s užíváním 
bytu, mají možnost, jak zaplatit svůj dluh a přitom ušetřit.

Zastupitelstvo města Chomutova usnesením 
č. 200/05 schválilo, že v době

od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2006
lze zaplatit plnou dlužnou částku s tím, že bude prominut 

poplatek z prodlení (penále) v plné výši.

Podotýkáme, že toto penále je mnohdy několikanásobně vyšší 
než samotná dlužná částka.

Ten, kdo této možnosti nevyužije, nebude již mít možnost 
později žádat o prominutí penále a celá záležitost s ním 

bude řešena soudní cestou i s rizikem vystěhování z bytu.

Pro žáky Technického učiliště je práce s moderní technikou běžná. 
                                                                                                                (foto: archiv SOU)


