
č. 11

Sliby se prostě mají plnit. Bez 
ohledu na nejrůznější objektivní 
příčiny mají slibující své závazky 
dodržet. Právě v duchu těchto 
moudrých vět, se zachoval chomu-
tovský magistrát.

„Město provedlo v roce 2006 
v Palackého ulici rekonstrukci by-
tových jednotek, včetně výměny 
plastových oken a vchodových 
dveří v čp. 4090. Úpravy se usku-

tečnily pro potřeby firem v průmys-
lové zóně TRIANGL,“ uvedl vedoucí 
odboru rekonstrukce a investice 
majetku města Petr Chytra. „Na tuto 
skutečnost záporně reagovali oby-
vatelé navazujících vchodů čp. 4089, 
3993-7. Ti poukazovali též na hava-
rijní stav především oken,značné 
netěsnosti a úniky tepla v zimních 
měsících. Radnice pak přišla se 
slibem,že ve dvou etapách (v roce 

Slovo primátorky

Nájemníci mohou být spokojení
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Vážení spolu-
občané, když se 
zamyslím nad tím, 
co mi v posledních 
dnech udělalo 
opravdovou radost, 
tak to byla určitě 
letošní Bambiriáda. 
Tuto akci pořádá 

již tradičně Dům dětí a mládeže 
na Kamencovém jezeře pro všech-
ny děti z Chomutova a okolí i pro 
jejich rodiče. Cílem Bambiriády je 
nabídnout dětem a mladým lidem 
všechny možné aktivity, kterými 
se ve svém volném čase mohou za-
bývat nejen v DDM, ale také v řadě 
dalších zájmových a občanských 
sdruženích. Musím říct, že mě vždy 
velmi těší, když vidím, kolik lidí je 
ochotno se ve svém volném čase 
a bez ohledu na finanční ohodno-
cení věnovat dětem. A co všechno 
se naše děti mohou díky obětavosti 
svých vedoucích naučit! Každý, kdo 
tuto akci navštívil, si mohl uvědomit, 
jak je důležité, abychom nalezli pro 
naše děti smysluplné naplnění jejich 
volného času, abychom je přivedli 
ke sportu či jiné zájmové činnosti, 
aby děti netrávily svůj čas jen před 
televizí či u počítače nebo bezcílným 
bloumáním někde na sídlišti. A když 
jsem viděla tu spoustu nadšených 
dětí, které se na Bambiriádě dobře 
bavily, uvědomila jsem si, jak moc je 
tato akce prospěšná. Bohužel, najdou 
se také lidé, kteří dokážou pokazit 
i ten nejlepší nápad. Nevím, proč ně-
kdo během Bambiriády vhodil mezi 
její účastníky dýmovnici. Možná to 
byla jen hloupá legrace, možná zá-
měr pokazit celou akci. Ale naštěstí 
byla dobrá nálada návštěvníků sil-
nější než hloupé a zlomyslné gesto 
jednoho nezodpovědného jedince. 
A to je dobře. Vždyť lidé, kteří se dě-
tem věnují a mnohdy bez přílišného 
finančního ocenění, si opravdu za-
slouží náš obdiv. Těžko lze spočítat 
kolik školáků svoji činností odradí 
od nástrah, které na ně mnohdy 
číhají. Každé dítě uchráněné před 
drogami, hernami a alkoholovými 
dýchánky, by se mělo vyvažovat 
zlatem. Myslím, že většina čtenářů 
našich novin má děti nebo vnou-
čata. Ti jistě vědí o čem se snažím 
hovořit – psát. Věřím, že se mnou 
souhlasíte…

                          Vaše Ivana Řápková

2007, 2008) se realizuje také vý-
měna oken a vchodových dveří 
v dotčených objektech. 

V roce 2007 se provedly práce 
ve čtyřech vchodech (3995–7, 
4089) a výměna vchodových 
dveří v čp. 3993–4. „Letos měla 
závazek splnit Chomutovská 
bytová a.s., ale jelikož není do 
dnešní doby aktivní, rozhodla 
primátorka Ivana Řápková splnit 
daný slib,“ informoval Chytra.

V současné době už je vyhlá-
šeno výběrové řízení na zhoto-
vitele a jsou zajištěny finanční 
prostředky. „Uskuteční těchto 
prací a lze předpokládat, po do-
hodě s jednotlivými nájemníky 
bytových jednotek v letních mě-
sících. Akce si vyžádá přibližně 
tří milionovou investici,“ upřes-
nil Chytra.

„Právě dodržení daného slova, 
je pro představitele Chomutova 
daleko pozitivnější reklama, 
než všechny třeba i zajímavé 
mítinky,“ usmíval se spokojený 
nájemník z Palackého ulice. „Už 
jsem zažil dost slibující politiků, 
ale mnohokráte jsem se vyplně-
ní jejich slov nedočkal. Takové 
zkušenosti mám z období před 
rokem 1989 i z takzvaného pore-
volučního času. Ještě jednou mu-
sím vyzdvihnout přístup města 
Chomutov. Mnozí moji kamarádi, 
kteří k nám dojíždějí z jiného 
regionu, mi moje město a jeho 
přístup závidí.“                        (pav)
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5. – 7. června

Onkologii navštívil premiér Topolánek

Premiér Mirek Topolánek v chomutovské nemocnici obdivoval onkologické 
centrum.

Onkologické centrum v chomu-
tovské nemocnici sloužící zhruba 
pro 600 tisíc pacientů navštívil 
v úterý 20. května Předseda vlády 
České republiky Mirek Topolánek. 
Premiér neskrýval svůj obdiv 
k tomuto profesionálnímu praco-
višti. Doprovázeli ho hejtman Ús-
teckého kraje Jiří Šulc a primátorka 
statutárního města Chomutov Ivana 
Řápková. S odbornou částí oddělení 
premiéra seznámili primář radiační 
onkologie Milan Kůta a lékař Josef 
Čepl. Měli se čím chlubit - centrum 
je perlou krajského zdravotnictví, 
personálem i vybavením se může 
rovnat podobným zařízením na vel-
kých klinikách. Je to nejmodernější 
celek v celém Ústeckém kraji a kraj 
ho i nadále chce podporovat. Spádo-
vá oblast pro chomutovské Onkolo-
gické centrum jsou čtyři okresy.

„Naše zdravotnictví bohužel 
celkově není ve zrovna stopro-
centním stavu,“ neodpustil si jeden 
z pacientů, který návštěvu delegace 
v chomutovské nemocnici sledoval. 
„Toto onkologické centrum je ovšem 
vážně na první i laický pohled pro-
fesionální zařízení. Chci věřit tomu, 
že Ústecký kraj toto centrum nepře-
stane podporovat,“ dodal.

Oslavy důchodců chomutovského 
Domova pro seniory a další význam-
né události už mohou mít daleko 
větší lesk. 165 obyvatel tamního 
objektu se po letech dočkalo vytou-
žené společenské místnosti.

Podle ředitelky Městského ústavu 
sociálních služeb Chomutov (MÚSS) 
Aleny Tölgové už bylo zřízení 
takové místnosti nezbytné. Obyva-
telé neměli důstojné místo, kde se 
setkat. Dříve se totiž senioři schá-
zeli na chodbách a seděli tam jako 
v autobuse. V každém patře budovy 
je sice jakýsi společenský koutek, 
ale ten je jen pro pár lidí, nová klu-
bovna je určena tak pro osmdesát až 
devadesát osob.

Domov pro seniory, dříve domov 
důchodců, funguje v Chomutově od 
roku 1993. Jedná se o objekt pane-
lového typu. Jeho projektanti a ani 
stavitelé nikdy nepočítali se skuteč-
ností, že tu budou žít senioři. „Je 
naprosto logické, že starší občané, 
stejně jako ostatní, mají touhu se 
občas scházet, posedět a popovídat 
si, či se zúčastnit nějaké společen-
ské zábavy. Proto tady tato místnost 
scházela,“ uvedla ředitelka.

Senioři si užívají – mají novou společenskou místnost

Novou společenskou místnost chomutovského Domova pro seniory při sviž-
ném tanci otestovala také primátorka Chomutova Ivana Řápková.

Slavnostního otevření společenské 
místnosti se zúčastnila i primátorka 
Chomutova Ivana Řápková. Společně 
s ředitelkou MÚSS Alenou Tölgovou 
také přestřihla pomyslnou pásku 
a předala seniorům dar v podobě 

obrazu, který ztvárňuje obraz brány 
a nese název Naděje. „Každé zkva-
litnění života našich seniorů musí 
každého rozumného člověka z Cho-
mutova těšit,“ neskrývala při akci 
svou radost primátorka města.   (pav)

Centrum je nyní rozhodně perlou krajského zdravotnictví

Onkologické centrum nemocnice 
v Chomutově má už od září 2006 
nový lineární urychlovač pro ozařo-
vání zhoubných nádorů. I díky tomu-
to zařízení je chomutovská nemocni-

ce nejlépe vybaveným onkologickým 
pracovištěm v kraji, srovnatelným 
s klinikami. Ročně zde ošetřují více 
než jeden tisíc nových pacientů 
s nádorovým onemocněním.      (pav)

„Dané slovo musíme dodržet,“ uvedla primátorka Ivana Řápková

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
Hledáte restauraci s klidným prostředím?
Zveme Vás k pohodové re laxaci , dobře se naj í te a rádi se vrát íte ! WiFi zdarma .

Hledáte vhodné prostory pro fi remní akce?Hledáte vhodné prostory pro fi remní akce?  
Využ i j te sa lonek vybavený techn ikou , o přestávkách 
pobyt na čerstvém vzduchu .

Hledáte zpestření ve volném čase?Hledáte zpestření ve volném čase?  
Vyzkouše j te adrena l inové vznášed lo nebo j í zdu na kon i . 

Hledáte ubytování a odpočinek?Hledáte ubytování a odpočinek?  
Př i jeďte k nám, př í jemné , útu lně vybavené poko je v 
novém pens ionu .

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

Magistrát města Chomutova 
Vás zve na

2. veřejné projednání IPRM
klíčem k naplnění strategie 

rozvoje města

datum: 9. 6. 2008 od 17.00 hod.
místo: Městské divadlo v Chomutově

www.chomutov–projekty.eu

Multižánrový festival Otevřeno 
nabídne hostům nejrůznější 
kulturní žánry. Návštěvníci pro-
gramu se mohou těšit například 
na vystoupení pražské skupiny 
Support LesbiensSupport Lesbiens, známé kapely 
THE PLASTIC PEOPLE OF THE THE PLASTIC PEOPLE OF THE 
UNIVERSEUNIVERSE a třeba také Laury Laury 
a jejích tygrů s Ilonou Csákovoua jejích tygrů s Ilonou Csákovou. 
Chybět nebudou ani vystoupení 
dětí z umělecké školy. .
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RADA MĚSTA CHOMUTOVA
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

ředitele příspěvkové organizace
Statutárního města Chomutova

„Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p.o.“
Požadujeme:Požadujeme:

· Vysokoškolské vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouš-
kou a nejméně 3 roky praxe ve vedoucí funkci v organizaci s ob-
dobným předmětem činnosti, 

· odborné znalosti činností vykonávaných organizací, 
· organizační, řídící a komunikační schopnosti ověřené praxí ve ve-

doucí funkci, 
· zodpovědnost, schopnost vysokého pracovního nasazení, 
· dobrá znalost práce s výpočetní technikou, 
· znalost zákona č. 250/2000 Sb, . o rozpočtových pravidlech územ-

ních rozpočtů v platném znění, 
· bezúhonnost, 
· řidičský průkaz skupiny „B“.

Uchazeči dále předloží zpracovanou koncepci řízení organizace se zamě-
řením na efektivní a hospodárný výkon činnosti organizace.
Výhodou:Výhodou:

· Reference od předchozích zaměstnavatelů, 
· aktivní znalost cizích jazyků, 
· odborná způsobilost podle § 6 odst. 2 zákona č. 162/2003 Sb., 

o zoologických zahradách v platném znění, 
· členství v asociaci zoologických zahrad.

Informace potřebné ke zpracování návrhu koncepce si mohou zájemci 
vyžádat na odboru kancelář primátora u p. Březovské, tel. 474 637 190.
V přihlášce je třeba uvést název organizace a přiložit tyto přílohy:V přihlášce je třeba uvést název organizace a přiložit tyto přílohy:

· Strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, 
odborné znalosti a dovednosti, 

· kontaktní údaje – tel., e –mail, 
· zpracovaná koncepce řízení organizace, 
· ověřená kopie nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne 

starší než 3 měsíce, 
· čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.
Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené a označené obál-
ce „Neotvírat – VŘ – Podkrušnohorský zoopark“„Neotvírat – VŘ – Podkrušnohorský zoopark“ zašlete do 16. června do 16. června 
2008 do 12.00 hod.2008 do 12.00 hod. na odbor kancelář primátora Statutárního města 
Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov nebo doručte osobně v 
téže lhůtě do podatelny Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 
430 28 Chomutov.
Výběrové řízení za přítomnosti všech uchazečů proběhne dne 30. 6. 2008 Výběrové řízení za přítomnosti všech uchazečů proběhne dne 30. 6. 2008 
od 9.30 hod.od 9.30 hod.

Navštivte naše internetové stránky: www.chomutov–mesto.cz

Už po deváté se konala v Cho-
mutově Bambiriáda. Tu letošní 
navštívilo kolem patnácti tisíc lidí 
z celého Ústeckého kraje. Malým 
návštěvníkům i jejich doprovodu se 
tak představily organizace, které se 
starají o volný čas dětí. Nechyběla 
ale ani ukázka vojenské, hasičské 
a policejní techniky. S místní policií 
se tu již po několikáté prezentovali 
i policisté ze sousedního Saska. 

Právě chomutovská Bambiriáda 
se už dostala na vysokou úroveň. 
Přesto pořadatelé akce zažili ně-
kolik nepříjemných okamžiků. 
V areálu Kamencového jezera, pl-
ném hostů, bouchla v sobotu pat-
rona. Ředitel Domu dětí a mládeže 
Chomutov Milan Märc se vyjádřil, 
že všechny pořadatele nepříjemnost 
mrzí. Omlouval se všem, kteří zažili 
úlek. Organizátoři akce se snažili 
vypátrat původce rozruchu. Nebyli 
to však účinkující v programu čle-
nové klubu Vojenské historie Nord 
Severn a ani příslušníci Policie ČR. Je 
možné, že se střelivem manipuloval 
někdo z příchozích.

Bambiriáda je především o tom, 
že se prezentují neziskové organi-
zace starající se o volný čas školáků. 

Bambiriádu nepokazil ani výbuch patrony

A jaký je vůbec zájem dětí v Chomu-
tově o ty takzvané volnočasové ak-
tivity? V chomutovském domu dětí 
a mládeže mohou být spokojeni. 

Mají v zájmových útvarech přes ti-
síc zapsaných účastníků, což je ab-
solutní rekord, takže u nich zájem 
o činnost stoupá.                           (pav)

Při chomutovské Bambiriádě, která se odehrála v areálu Kamencového jezera, 
se spolu s dětmi vyřádila také primátorka města Ivana Řápková. 

Přihláška do soutěže 
„Za ještě krásnější Chomutov“
Přihlašuji se do soutěže v kategoriiPřihlašuji se do soutěže v kategorii (zakroužkujte nebo označte křížkem) 

1.1. Nejhezčí okno nebo balkon domu Nejhezčí okno nebo balkon domu (do této kategorie patří květinová 
výzdoba oken, balkonů, lodžií nebo teras domů viditelná z veřejných 
ploch města)

2.2. Nejhezčí předzahrádka domuNejhezčí předzahrádka domu (do této kategorie patří zahradnická či 
květinová výzdoba předzahrádek nebo částí zahrad před domy vidi-
telná z veřejných ploch města) 

3.3. Nejzajímavější nápadNejzajímavější nápad (do této kategorie patří jakýkoliv zajímavý, ne-
všední výtvor, který je součástí zahrad)

Jméno, příjmení ..................................................................................................................  

Datum nar.: ...........................................................................................................................

Adresa soutěžícího ...........................................................................................................

Tel. : .................................................  Adresa, č. patra nebo popis místa, kde je

umístěn předmět soutěže:..............................................................................................

Podmínky soutěže:Podmínky soutěže:                            

1. Do soutěže se může přihlásit pouze fyzická osoba užívající zahradu, 
byt, dům nebo jeho část nacházející se ve správním území města Cho-
mutova.

2. Přílohou přihlášky bude barevná fotografie předmětu soutěže 
o rozměru 13x18 cm opatřená na rubové straně jménem a příjmením 
soutěžícího a datem pořízení fotografie

3. Vítěz soutěže bude i se svým vítězným kouskem uveřejněn v Chomu-
tovských novinách. 

4. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci MMCh, členové hodnotící ko-
mise a jejich nejbližší příbuzní.

5. Soutěž probíhá v období od 1.6.2008 do 30.9.2008. Přihlášené objekty 
do soutěže musí být k vidění v tomto soutěžním období.

Přihláška musí být doručena v písemné podobě nejpozději do do 
30. 9. 200830. 9. 2008 prostřednictvím pošty nebo osobně podáním do podatelny 
vyhlašovatele na adrese Magistrát města Chomutova - ORIaMM, Zborov-
ská 4602, 430 28 Chomutov. Obálka musí být opatřena názvem soutěže 
„Za ještě krásnější Chomutov“.

V každé kategorii budou vyhodnoceny čtyři nejlepší objekty a vítězům 
budou předány tyto ceny:

1.1. místo:místo: přenosný barevný televizor + zahradnické potřeby
2.2. místo:místo: přenosný barevný televizor + zahradnické hnojivo
3.3. místo:místo: fotoaparát + ozdobné květináče
4.4. místo: místo: 3 kg sladkostí jako cena útěchy a květina v květináči
5.5. místo (cena útěchy): místo (cena útěchy): 2 kg sladkostí a řezaná kytice

Hodnotit zaslané objekty bude hodnotící komise v průběhu měsíce říj-
na 2008. Ceny osobně předá primátorka statutárního města Chomutova 
Ing. Mgr. Ivana Řápková.

Proč by měl IPRM zajímat i občany, 
kteří se ekonomikou, různými dota-
cemi a investicemi příliš nezabý-
vají? Tento soubor projektů by jim 
totiž měl být prospěšný. Napomohl 
by k vyřešení některých dlouhodo-
bých problémů s investicemi města 
na cizím majetku. Například v cen-
tru Chomutova by došlo k uvolnění 
lokalit vhodných pro další rozvoj 
a zlepšení nabídky služeb. Zvýšila 
by se podpora podnikání a zaměst-
nanost v Chomutově! 

Náš IPRM by se realizoval 
v areálu bývalých kasáren a Kamen-
cového jezera. Smyslem je vybu-
dování moderního multifunkčního 
centra sportu, oddychu a relaxace 
s celoročním využitím. Hovoříme 
především o zařízeních, která ve 
městě chybí nebo jsou již ve velmi 
špatném stavu. Tedy o letním sta-
dionu, zimním stadionu, oddycho-

Integrovaný plán rozvoje města Chomutova (IPRM)
vém relaxačním centru 
a kulturně společenském 
centru. Proč je všechno 
na jednom místě? IPRM 
je soubor projektů, kte-
rý město musí vytvořit, 
aby mohlo čerpat dotace 
z Evropské unie. Projekty 
musí být v jedné ucelené 
lokalitě. 

Klady souboru pro-Klady souboru pro-
jektů: jektů: 

• vznikla by nová 
lokalita města pro sport, oddych 
a relaxaci s využitím po celý rok

• nabídka celodenního programu 
pro celou rodinu

• pouze projekty v zóně IPRM 
mají šanci získat dotaci z Evropské 
unie až ve výši 92,5%

Důležité informace o IPRMDůležité informace o IPRM
• minimální objem IPRM musí být 

15 mil. 

• minimální hranice pro jeden 
projekt je 25 mil. Kč 

• projekty zahrnuté do IPRM 
musí být realizovány v období let 
2007 - 2013 

Návrh IPRM by mělo projednat 
a schválit Zastupitelstvo města Cho-
mutov, poté bude předložen k hod-
nocení řídícímu orgánu IPRM (Výbor 
regionální rady).                            (pav)

Předválečné soužití Čechů, Němců 
a Židů, pozdější vypálení a zpustošení 
pietního místa nacisty, jeho postupné 
chátrání za dob totality a nakonec 
jeho revitalizace ze začátku devade-
sátých let. To bylo hlavním tématem 
hovorů při znovuotevření židovského 
hřbitova v Chomutově. Tato slavnost 
se odehrála v úterý 20. května. 

Součástí aktu bylo odhalení pa-
mátníku, který má symbolizovat 
semknutí židovského lidu.

Chomutovák Petr Narwa, člen Ži-
dovské obce, se v proslovu vyjádřil, 
že Pynches Narwa, který se chtěl 
zasloužit o vystavení tohoto památ-
níku, byl jeho děda. Bohužel už to 
nemůže vidět, tak doufal, že je to 
pro něj dodatečně velká pocta.

 Samotnému slavnostnímu aktu 
předcházel zápis do pamětní knihy 

Židovský hřbitov zažil slávu
městské radnice. Mezi hosty byli 
například Vrchní zemský rabín v ČR 
Karol Efraim Sidon, náměstek hejtma-
na Ústeckého kraje Petr Fiala nebo ře-
ditel památníku Terezín Jan Munk. 

Za město se kromě primátorky Iva-
ny Řápkové akce zúčastnili a do pa-
mětní knihy podepsali také oba její 
náměstci Jan Řehák a Jana Vaňhová. 
Tento židovský hřbitov vznikl tepr-
ve v roce 1892. Do té doby sloužil 
židům hřbitov v Údlicích.

Po pravé straně chomutovského 
židovského hřbitova, podél plotu, 
stávala pohřební synagoga a na 
místě dnešního parkoviště byl dům 
správce hřbitova. V letech 1985 až 
1987 se snažily Technické služby 
města Chomutova hřbitov obnovit. 
„Byl zarostlý šípkem, náletovými 
rostlinami a vším možným, “ vzpo-

míná na zpustošený hřbitov vedoucí 
pohřební služby Stanislav Drexler. 
Během dvou let se zbourala téměř 
rozpadlá synagoga a dům správce, 
navezla se ornice, postavila se zeď 
a ze hřbitova vznikl nádherný piet-
ní park. Od roku 1987 byl hřbitov 
otevřen. „Pak ale začaly problémy. 
Začali tam chodit feťáci, tak jsme 
hřbitov zamkli. Nyní bude tedy opět 
brána otevřená, “ říká Drexler. Dnes 
původní hřbitov připomíná jen pa-
mětní deska a nyní nový pomník.

„Skrze toto místo k nám bude pro-
mlouvat naše vlastní historie, skrze 
znovu nalezenou vzpomínku budou 
lidé, kteří zde odpočívají, žít věčně“, 
uvedla před odhalením památníku 
Ivana Řápková. Závěrem pak mod-
litbu za zesnulé pronesl rabín Karel 
Efraim Sidon.                                (pav).

Nezávislá auditorská společnost 
ADaKa s.r.o. prověřila v minulých 
měsících hospodaření Statutárního 
města Chomutova za rok 2007. Kromě 
ověření účetní uzávěrky, rozpočtu 
města a výkaznictví se auditoři zabý-
vali i ověřením dodržování ustanove-
ní zákona o obcích, kde se zaměřili na 
nakládání s majetkem, prověření loň-
ských veřejných zakázek a kontrolou 
souhrnného dotačního vztahu. K hos-
podaření města za loňský rok vydal 
auditor výrok, že hospodaření města 
je prováděno v souladu se zákonem 

Hospodaření města opět prověřil auditor
o účetnictví a příslušnými předpisy 
ČR. Při přezkoumávání hospodaření 
za rok 2007 nebyly zjištěny nedo-
statky. S bezvýhradným výrokem au-
ditora bylo seznámeno vedení města 
a zpráva auditora byla včetně návrhu 
závěrečného účtu projednána ve fi-
nančním výboru zastupitelstva měs-
ta, který ji svým usnesením schválil. 
V měsíci červnu pak projedná výsle-
dek hospodaření a zprávu auditora 
rada města a následně schválí měst-
ské zastupitelstvo, čímž se loňský 
fiskální rok definitivně uzavře.     (jm)

N O V I N K A
Objednání na agendy Czech Point : 

SMS na tel. 736 695 600

ve tvaru např. CP REZ T 0605 1035

T  – rejstří k trestů 
Z – živnostenský rejstří k
N   – katastr
O  – obchodní rejstří k

Objednání na registr vozidel pomocí SMS :
OD H LP REZ

Výpis z karty řidiče – nový žák autoškoly:
EKR POZ č. autoškoly (viz web. stránky města) , 
jméno, rodné č.

Výpis z evid. počtu zapsaných bodů řidiči : 
BODY POZ jméno, číslo ŘP 

Č í s l o M M C h o m utov – 736 695 600

Policisté varují před kapsářiPolicisté varují před kapsáři
Protože se množí případy kapesních krádeží, policisté radí, jak se kapsá-
řům bránit. Doporučují hned několik dobrých rad:
• Nikdy nenechávat peněženku na vrchu kabelky nebo nákupní tašky!
• Nenechávat kabelku nebo tašku při nakupování bez dozoru. 
• Kabelku nosit těsně u těla s rukou na zapínání. 
• Kontrolovat uzavření zavazadel. 
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OPERÁTORŮOPERÁTORŮOPERÁTORŮOPERÁTORŮ A SKLADNÍKŮ A SKLADNÍKŮ A SKLADNÍKŮ A SKLADNÍKŮ    

ProdejProdej
• Prodám tiskárnu Hawlett-Packard • Prodám tiskárnu Hawlett-Packard 

3816 + instal. CD série 3810 za 200 Kč, 
třírámečkový ruční medomet za 150 
Kč, ruční loupač kukuřice ocelolitinový. 
Tel. 773 653 774.

• Prodám dvougaráž 220/380 V• Prodám dvougaráž 220/380 V 
v Otvicích u rybníčka. Cena dohodou. 
Tel. 608 158 639.

BydleníBydlení
• Vyměním městský byt 1+1• Vyměním městský byt 1+1 na Palac-

kého (v Podkově) za 1+1 kdekoliv. Tel. 
721 740 468.

• Prodám byt 3+1 (OV) v CV, • Prodám byt 3+1 (OV) v CV, 80 m2, 
plast. okna, nová elektr. + revize, nová 
vana, umyvadlo, WC, čistě vymalováno, 
dům po celk. rekonstrukci, zateplen. 
V dosahu MHD, zoopark, obcho-
dy, škola, školka. Cena 850 000 Kč. 
Tel. 732 317 786.

• Prodám byt 3+1 v osobním vlastnic-• Prodám byt 3+1 v osobním vlastnic-
tví, tví, 6. patro, před Hutnickou u lesa. Volný 
od června, plastová okna, nové celkové 
zateplení domu. Tel. 728 664 405.

• Mladá rodina koupí byt v Chomuto-• Mladá rodina koupí byt v Chomuto-
vě. vě. Rychlé jednání, platba hotově. Děkuji 
za nabídky na tel. 773 476 896.

• Prodám byt 2+1 v Chomutově, • Prodám byt 2+1 v Chomutově, 
osobní vlastnictví, 56 m2, balkon, sklep, 
2. patro v cihlovém domě, po částečné 
rekonstrukci. Klidná lokalita – Haško-
va ul. (u polikliniky), do centra města 
10 min. chůze. Byt je bez závad, udržo-
vaný, ihned k bydlení. Cena k jednání 
690 000 Kč – dohoda. Tel. 776 162 046.

• Pronajmu byt 2 + 1 v Chomutově, 
3. patro. Slušným lidem, do 3 osob. Cena 
6 000 Kč a měsíční kauce. Při jednání uká-
zat pracovní smlouvu. Tel. 723 798 475.

OstatníOstatní
• Hledám pronájem garáže• Hledám pronájem garáže v oko-

lí Luny, nebo i koupě. Vážný zájem. 
Tel. 737 225 130.

• Pronajmu chatu na Svahové, • Pronajmu chatu na Svahové, celoroč-
ně, až pro deset osob. Tel. 723 546 456, 
e-mail sulcovalenka@seznam.cz.

• Pronajmu garáž na Kamenné• Pronajmu garáž na Kamenné v Cho-
mutově. Tel. 604 651 090.

• Fousatej i bez, zpustlík 186/100/44• Fousatej i bez, zpustlík 186/100/44 
hledá holku kolem čtyřiceti, štíhlou až 
plnoštíhlou, která nemá bobky ze za-
hrádky, rodinného domku, jezdí na kole, 
má ráda přírodu. Netančím, nechlastám, 
kouřím, kutím se vším, uvnitř stále bl-
bej romantik. Brýle – neva, kouř – neva, 
malý zdr. handicap – neva. Jen vážně. 
Tel. 773 653 774.

• Je mi samotnému smutno, • Je mi samotnému smutno, a tak bych 
rád poznal štíhlejší hodnou dívku, co mě 
udělá opět šťastným. Já 28 let, 170 cm, 
65 kg, z Chomutova. Tel. 731 752 527.

• Koupím vchodové dveře• Koupím vchodové dveře do bytu. 
Tel. 607 531 770.

Hledáme nové obchodní  zástupce .

www.smartpujcka.cz

až 5 Kč
na dobu 7 až 12 měsíců

hotovost až do domu

nejvýhodnější podmínky v regionu

měsíční splátky

RPSN od 145,93 %

k03_inz_118x80_cmyk_SP.indd 1 25.2.2008 13:15:36

ČtrnáctideČtrnáctideník pro občany statutárního ník pro občany statutárního 
města Cho mu to va.města Cho mu to va.

Vydavatel: Vydavatel: 
Magistrát města Chomutova. Vy chá zí 
vždy prv ní a třetí středu v měsíci. 
V červenci a srpnu pouze první středu 
v měsíci. Zdar ma do kaž dé domácnosti 
v nákladu 22 300 kusů.

Povoleno: Povoleno: 
Okresním úřadem v Chomutově, re fe rá-
tem kultury pod čj. 4/1995.

Redakce: Redakce: 
Stanislav Král, Iva Josífková

Redakční rada:Redakční rada:
Ing. Theodor Sojka, Mgr. Pavel Markvart, 
Ing. Jan Mareš 

Sídlo redakce: Sídlo redakce: 
MM Cho mu tova, radnice nám. 1. máje, 
tel.: 474 637 433, 474 637 444, 
fax: 474 637 432.
E–mail: s.kral@chomutov–mesto.cz

Tiskne: Tiskne: 
Tiskárna AKORD Chomutov, s.r.o.

Distribuce: Distribuce: Česká pošta, st. p.
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. 

Chomutovské noviny

ZDE
JE MÍSTO
PRO VAŠI
INZERCI

20 Kč/cm2

Uzávěrka inzertní strany 
dalšího čísla CHN: 

28. 5. v 10.00 hod.



strana 4 INZERCE CHN středa 4. 6. 2008


