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Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých ČR pobočka Chomutov
přijme do Střediska sociálních služeb pro nevidomé 

sociálního pracovníka/pracovnici 
na plný úvazek.

Bližší informace: p. Martinková
tel.: 221 462 437 nebo 775 722 784

Půjčky do 300 tisíc
bez poplatku, 
zaměstnanci, OSVČ s nulovým přiznáním, 
důchodci až do 75 let
731 112 064, 777 222 325

LOGO    FIRMY   AMP Chomutov a.s.,Pražská 720, 430 01 Chomutov  
          tel.: 474 651 734, 474 652 791 
         tel.: 474 332 116, 474 332 124 
         fax  474 652 965 
          e-mail:  sekretariat@amp-cv.cz            www.amp-cv.cz 

výroba ocelových konstrukcí    technologie erpacích stanic PHM 
výroba velkoobjemových kontejner   servis erpacích stanic 
výstavba pr myslových hal    servis mycích linek  
lakování práškovou technologií   vedení ú etnictví

n a b í z í
P R O S T O R Y     K    P O D N I K Á N Í 

•  pronájem  kancelá í
•  pronájem  skladových  prostor

• volné k nast hování ihned 
• umíst ní v blízkosti centra 
• kancelá e v p ízemí administrativní budovy 
• možnost p ipojení na telefonní úst ednu a internet
• nákladová rampa sou ástí skladových prostor 
• kompletní sociální zázemí 
• možnost využití pro skladování nebo pro výrobu  

Areál firmy je oplocen, uzav en a nep etržit  st ežen.  

Kontaktní osoba:   Kubicová  Ivana,  tel.  474 652 791 

Dále nabízíme  v o l n á   pracovní   m í s t a 

• Obsluha CNC stroj -  SPŠ/ÚSO strojní zam ení, praxe 3 roky, práce v AutoCadu
    svá ecí pr kaz   ZK 311  nebo ZP 311-2 W01  

• Servisní elektromechanik - SPŠ elektro, praxe min. 5 let,  vyhl. 50/1978 Sb.  § 6,  
    znalost práce na PC,  P sk. B 

• Záme ník - svá e -  vyu en v oboru, praxe min. 5 let, svá ecí pr kaz ZK135 W01, 
    (vaza ský a je ábnický pr kaz vítán), P sk. B,
Požadujeme asovou flexibilitu, komunikativnost a ochotu dále se vzd lávat.
Nabízíme zajímavou práci, odpovídající ohodnocení. 

Kontaktní osoba:  Mrázková Dana, e-mail: pam@amp-cv.cz, 

     tel.:  474 336 112  (8 - 9 hod.) 

Písemné nabídky s p ehledem dosavadní praxe zasílejte na adresu firmy nebo e-mailovou adresu. 
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Milí spoluobčané, blížící se Veli-
konoce nejsou jen svátky jara. Při-
pomínají nám také, jak důležitá je 
v životě lidí schopnost obětovat se 
pro druhé. Pomoc ostatním je vždy 
výrazem lásky a pochopení a já 
jsem ráda, že náš letošní první ma-
gazín Chomutovských novin může 
připomenout právě takové aktivity 
našeho města, které souvisejí s po-
mocí potřebným. Patří mezi ně třeba 
i reprezentační ples Chomutova. Vy-
brané vstupné jsme se rozhodli vě-

novat na podporu zařízení Klokánek, které u nás provozu-
je Fond ohrožených dětí. Jedná se o dům, v němž mohou 
v téměř rodinné péči vyrůstat děti, které měly tu životní 
smůlu, že nemohou žít ve vlastních rodinách. V magazínu 
se ale dočtete i o podpoře handicapovaných přímo v na-
šem magistrátu či o naší snaze pomoci vzniku kavárničky, 
kde vás budou obsluhovat mentálně postižení mladí lidé, 
kteří vám i sobě dokáží, že postižený člověk může být 
prospěšný a nemusí spoléhat jen na pomoc společnosti. 
Můžete si přečíst také o studentech, kteří díky finanční 
podpoře Chomutova měli možnost vydat se do Paříže, 
aby zde mohli studovat kořeny moderního umění a pozná-
vat svět. Kromě toho si můžete počíst také v článcích 
o rozvoji cestovního ruchu v našem regionu nebo o pů-
sobení jezuitů v našem městě. Mě osobně zaujaly také tipy 
na velikonoční výzdobu v bytě či o velikonoční výstavě. 
V magazínu ale najdete i tradiční rubriky o kultuře či 
o nedávných dějinách Chomutova. Nezapomněli jsme ani 
na oblíbenou křížovku. Věřím, že si každý z vás najde 
v našem magazínu něco, co ho zaujme a co mu zpříjemní 
nadcházející volné dny velikonočních svátků. A přeji vám, 
abyste si během těchto dní našli chvilku nejen pro odpoči-
nek, ale i k zamyšlení. Možná docela blízko ve vašem okolí 
najdete někoho, kdo by přivítal vaši podporu. Nejde zda-
leka jen o peníze. Někdy stačí jen pomoc do schodů, milé 
slovo a úsměv. I o tom jsou Velikonoce. 

Krásné jaro vám přeje vaše Ivana Řápková
Mediální partneři slavností:

 Změna programu vyhrazena.

22. dubna 10.00 h
 DEN ZEMĚ v areálu Podkrušnohorského zooparku – křtiny narozených zvířat,
 hudební a divadelní vystoupení, zábavné hry pro děti / PZOO 

24. dubna 8.00–17.00 h
DEN PLNÝ SPORTU sálová kopaná, atletika dívek, chlapců a plavání žáků ZŠ
  Sport. hala SSZ s.r.o., tělocvičny a hřiště ZŠ, městské lázně

25. dubna 9.00–10.00 h
MALOVÁNÍ PRO RADOST – malování dětí MŠ v městském parku u altánu

27.–29. dubna
Oslavy výročí udělení erbu a práva prodeje soli – městský park
27.4. 19.30 h  Večerní program s překvapením, lampionový průvod 

na náměstí 1. máje, ohňostroj

 28.4. 10.00–18.00 h  V průběhu celého dne program skupin historického šermu 
MEMENTO MORI a FICTUM, divadlo ŠTĚK, Pouliční 
divadlo THEATRUM CIRCUS DOMINUS, kejklíř VÍTEK, 
žonglér MILOŠ, hudební skupina ARCUS, POITIN, taneční 
skupina ROMANCE a dalš, bohatý středověký trh 

 10.00–14.00 h  Soutěžní klání dětí o pasování na pážata a panoše
 11.00 h Zahájení trhu 
 15.00 h  Pasování pážat a panošů primátorkou města, předání glejtů 

a privilegií, rytířská hostina pro pasované
29.4. 10.00–18.00 h   V průběhu celého dne program skupin historického šermu 

MEMENTO MORI a FICTUM, divadlo ŠTĚK, Pouliční 
divadlo THEATRUM CIRCUS DOMINUS, kejklíř VÍTEK, 
žonglér MILOŠ, hudební skupina ARCUS, POITIN, taneční 
skupina ROMANCE a dalš, bohatý středověký trh 

 10.00–13.00 h  Sůl nad zlato – pokus o zápis do České knihy rekordů 
ve sběru soli

 14.00 h  Příjezd poselstva od krále Ladislava Pohrobka v čele 
s Janem Caltou z Kamenné hory
Soutěž o strážce solné stezky 

28. dubna 11.00–13.00 h
SRAZ HISTORICKÝCH VOZIDEL – výstava historických vozidel
parkoviště za Delvitou

1. května 11.00 h
 PŘEHLÍDKA MAŽORETKOVÝCH SKUPIN TŠ M. ZELENKOVÉ STARDANCE 
CHOMUTOV / Náměstí 1. máje
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Návrh, aby Chomutov doplácel na finanč-
ní ztrátu  ambulantní pohotovostní péče, 
kterou zabezpečuje Nemocnice Chomutov, 
vyvolal na jednání rady města živou disku-
zi, ale nakonec ho radní smetli ze stolu.

„Krajský úřad se pokouší zbavit svého pro-
blému a přesouvá ho na město,“ objasňuje 
stanovisko, na němž se nakonec radní shod-
li, primátorka Chomutova Ivana Řápková. 
Vysvětluje, že kraj jako zřizovatel nemoc-
nice ambulanci, která je ztrátovou službou, 
financuje jistou částkou a přišel s návrhem, 
aby město ztrátu dorovnalo. „Podle tohoto 
návrhu my bychom zaplatili, aniž bychom 
jakýmkoli způsobem mohli ovlivňovat vyko-
návanou činnost. Město Chomutov nevlastní 
žádné zdravotnické zařízení ani nemá 
smlouvy s lékaři, na rozdíl od pojišťoven, 
takže bychom stáli mimo smluvní vztahy, 
pouze v roli oslíčka, který se má otřást, 
když se mu řekne, a vysypat peníze.“

Primátorka připomíná, že jedním z kritérií, 
jimiž se určuje vyspělost státu, je úroveň 
zdravotnictví. „O tom, jak vyspělý stát sku-
tečně jsme, svědčí to, že obce jsou vystavo-
vány tlaku, aby se podílely na financování 
zdravotnických zařízení, aniž by k tomu 
měly potřebné předpoklady. Neříkám, že 
se do toho nakonec nějakým způsobem 

nezapojíme, ostatně i tak nemocnici posky-
tujeme každoročně statisícové příspěvky, ale 
tento návrh spolufinancování lékařské po-
hotovosti považujeme za nesystémový. Proč 
by občané Chomutova měli doplácet z měst-
ského rozpočtu na občany z okolních obcí? 
A rozprostřít tyto platby plošně, na všechny 
obce? Je přece nesmysl, aby zdravotní péči 
dotovalo z obecního rozpočtu každé město 
a každá vesnice. Vždyť na to platí každý 
občan ze svých daní.“

Podobný názor má i starosta Otvic Pavel 
Ašenbrener. „Proč by finanční problémy 
ve zdravotnictví měly řešit obce? To je věcí 
tohoto rezortu a pojišťoven,“ míní. „Toto sa-
nování státního rozpočtu na úkor obecních, 
a netýká se to jen zdravotnictví, ale napří-
klad také školství, není možné. Myslím, že 
když si každý udělá pořádek u sebe, budou 
spokojeni všichni.“ 

Podle I. Řápkové má být nezastupitelnou roli 
státu garantovat stejně kvalitní a dostupnou 
zdravotní péči pro všechny své příslušníky, 
ať už žijí ve velkoměstě nebo v malé vísce. 
„Pokud ve zdravotnictví chybí peníze, je tře-
ba vytvořit správné vztahy mezi zřizovateli 
nemocnic a zdravotními pojišťovnami. Je ale 
nefér přesouvat to na města, která ‚mají tu 
smůlu‘, že v nich jsou nemocnice.“ (lm)(lm)

Smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi měs-
tem Chomutov a společností SPAR byla nejdel-
ším bodem březnového jednání chomutovské-
ho zastupitelstva a vyvolala dlouhou výměnu 
názorů mezi koalicí a opoziční KSČM. 

Smlouvou o smlouvě budoucí se obě strany 
zavazují, že po splnění podmínek ve smlou-
vě specifikovaných uzavřou do patnácti dnů 
od obdržení výzvy kupní smlouvu, kterou 
město Chomutov prodává společnosti SPAR 
budovu starého zimního stadionu a souvise-
jící pozemky. Celková kupní cena bude činit 
210 milionů korun. Prodejem získá město 
Chomutov peníze na výstavbu nového 
zimního stadionu. Společnost SPAR zamýšlí 
na místě starého zimního stadion postavit 
moderní obchodní centrum. 

Předseda klubu zastupitelů za KSČM Ladi-
slav Drlý poté, co do textu nebyly zapraco-
vány jejich připomínky, oznámil, že protože 
podle nich je smlouva špatná, obrátí se na 
soud, aby ten rozhodl, kdo má pravdu. To by 
mimo jiné znamenalo zdržení celého složi-
tého procesu, na jehož konci má být nový 
zimní stadion na Zadních Vinohradech.

Pro text smlouvy v předložené podobě bez 
jakýchkoli úprav hlasovali všichni přítomní 
zastupitelé za ODS, ČSSD a SZ (24), ze šesti 
komunistických zastupitelů bylo pět proti 
a jeden se hlasování zdržel. (lm)(lm)

Plesu města dodal lesk akt charity

Ambulance: Kraj se zbavuje svého 
problému, přesouvá ho na město

Výstavbu zimního stadionu 
možná zbrzdí soudní proces

Příchozí dámy obdarovávaly mažoretky 
květinami. 

K vrcholům plesové sezony v Chomutově 
patří už tradičně Reprezentační ples měs-
ta. Ten letošní se uskutečnil předposlední 
březnovou sobotu v prostorách městského 
divadla a opět se vydařil. Už poněkolikáté 
ho s přehledem moderoval bývalý televizní 
hlasatel Alexander Hemala. O předtančení 
se postaral Sportovní taneční klub Stardan-
ce. Pódium patřilo Orchestru Josefa Hlavsy 
a jeho sólistům, které v průběhu večera 
vystřídali i další umělci: Milan Drobný 
a Yvonne Přenosilová, Boney M Party Group, 
s pokročilým časem přítomné „rozpumpo-
val“ svým vystoupením plným energie 
a nezbytných efektů Dan Nekonečný. To vše 
bylo prokládáno tancem. Esenci elegance na 
parketu předvedli účastníci populární soutě-
že StarDance Mahulena Bočanová a Jaroslav 
Kuneš. Svůj um prokázali i žáci tanečních 
škol Beethoven D. C. a Stardance. Pro čtyři 
sta padesát návštěvníků byl zkrátka repre-
zentační ples města důstojnou tečkou za 
letošní plesovou sezonou.

Na lesku plesu tentokrát přidal i další 
rozměr, večer byl obohacen o charitativní 
počin. Část výtěžku ze vstupného byla 
předána Fondu ohrožených dětí. Šek na 
šedesát tisíc korun od představitelů měs-
ta převzala předsedkyně a zakladatelka 
FOD Marie Vodičková (na horním snímku 
vpravo, vlevo primátorka Chomutova Iva-
na Řápková, uprostřed její náměstek Jan 
Řehák). Fond ohrožených dětí otevřel kon-
cem minulého roku v Chomutově centrum 
Klokánek, v němž „tety“, které prošly ná-
ročným výběrovým řízením, vychovávají 
malé děti, jež nemohou vyrůstat v normál-
ní rodině. Už od počátku se chomutovský 
Klokánek těší přízni vedení města a chari-
tativní počin z plesu byl dalším vstřícným 
krokem vůči němu. A jak k tomu podotkla 
primátorka Chomutova Ivana Řápková, 
rozhodně nebude posledním.  (lm)(lm)

Předtančení v podání STK Stardance.
(foto: lm)
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