
č. 17

Město Chomutov je na jednom 
z prvních míst v počtu spáchaných 
trestných činů. Radnice se neustá-
le snaží tuto neblahou statistiku 
zvrátit. Přestože se město umístilo 
ve statistice nejnebezpečnějších 
měst o jednu příčku lépe než před 
rokem, radnici toto malé zlepšení 
nestačí. Jedním z mnoha dalších 
kroků na zlepšení situace je vytvo-
ření koncepce prevence kriminality 
pro roky 2009 až 2011. „Koncepce, 
kterou ještě musí schválit zastupi-
telstvo, by měla být startovním bo-
dem až k roku 2020, kdy bychom 
postupně chtěli naplnit vizi: Cho-
mutov je bezpečným městem pro 
své obyvatele i návštěvníky,“ řekl 
náměstek primátorky Jan Řehák.

V koncepci se počítá především 
s osvětovou prevencí. Radnice bude 
nadále pokračovat s přednáškami 
pro předškoláky, školáky, důchodce 
i handicapované spoluobčany. „Ti 
patří mezi velmi ohrožené skupi-
ny obyvatel a je nutné je neustále 
upozorňovat na rizika,“ řekl Řehák. 
Pokračovat bude osvěta pro různé 
věkové kategorie prezentovaná ces-
tou spotů vysílaných na LCD moni-
torech v MHD. „Rozšiřovat se bude 
projekt schránek důvěry na ZŠ, kte-
rý zjišťuje zárodky šikany a velice 
se osvědčil,“ dodal náměstek.

Speciálním projektem je projekt 
„Zadluženost“. Ten si klade za cíl 
zvýšení ekonomické gramotnosti 
obyvatel především ve vyloučených 

Slovo primátorky

Radnice chce i nadále snižovat kriminalitu 
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lokalitách města. „Terénní pra-
covníci vytipovávají lidi ohro-
žené bezhlavým zadlužováním. 
Těm potom lidé ze sdružení na 
ochranu spotřebitelů vysvětlují 
základní rozdíly mezi půjčkou 
a lichvou,“ doplnil Řehák. Členy 
mnohých domácností, které ne-
jsou schopné splácet, neřešitel-
ná situace dovedla až k trestné 
činnosti. Terénní pracovníci se 
snaží odbourat předluženost 
domácností tím, že obyvatelům 
pomáhají orientovat se na trhu 
úvěrových karet, půjček na coko-
liv z bankovního i nebankovního 
sektoru.

Další projekty se budou zamě-
řovat na zvyšování vzdělanosti 
obyvatel tak, aby se postupně 
měnila sociální skladba obyvatel. 
Především o prevenci šikany se 
starají také základní školy, kte-
rým město na tuto činnost při-
spělo přibližně 400 tisíc korun. 

Přímo na ulici v rámci prevence 
město téměř zdvojnásobí počet 
kamer. Nadále bude zkvalitňovat 
osvětlení rizikových parkovišť 
a ulic ve městě. „Vyjednáváme 
s Policií ČR o navýšení policis-
tů v ulicích města,“ informoval 
Řehák. 

Na projekty prevence radnice 
získala přibližně půl milionu ko-
run od ministerstva vnitra.

Město také připravuje prů-
zkum, který by měl upřesnit, 
v jakých částech města se lidé cítí 
bezpečně a naopak. Z výsledků 
vyplynou další opatření ke sníže-
ní kriminality a vnímání lepšího 
pocitu bezpečí pro občany.   (tb)
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Horský Pension – Restaurant – Jízda na koni – Vznášedlo
Hledáte restauraci s klidným prostředím?
Otevřeno denně kromě ponděl í , 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 .

Vážení spolu-
občané, v těchto 
dnech si připomí-
náme sedmdesáté 
výročí podepsání 
Mnichovské do-
hody. Na jejím 
základě byly z Cho-
mutova a dalších 

měst tehdejšího československého 
pohraničí donuceny tisíce českých 
obyvatel opustit své domovy. Hys-
terická nacistická propaganda proti 
sobě tehdy postavila Čechy a Něm-
ce, kteří zde žili stovky let pospolu. 
Uplynulo sedm strašných válečných 
let a jejich důsledkem byl mimo jiné 
i nucený odchod Němců z naší země 
i z našeho města. I dnes je třeba 
připomínat tyto historické událos-
ti a usilovat o to, aby se podobné 
hrůzy nemohly již nikdy opakovat. 
Dnes jsme my Češi i Němci součástí 
Evropské unie a hledáme možnosti, 
jak spolupracovat a společně řešit 
problémy, které tíží lidi na obou 
stranách Krušných hor. Spolupracu-
jí spolu různé instituce a organiza-
ce i města. Díky společným projek-
tům se nám daří nacházet i finanční 
podporu z různých fondů Evropské 
unie. Hlavním smyslem všech těch-
to projektů však není jen získávat 
finanční podporu, ale především 
navazovat kulturní, sportovní 
a třeba i podnikatelské kontakty na 
všech úrovních. Zkrátka budovat 
přátelské vztahy založené na rov-
noprávnosti a přátelství. Právě to je 
totiž cesta, jak naše národy smířit 
s historií a jak zamezit tomu, aby 
se to špatné a zlé někdy opakova-
lo. Abychom zkrátka byli dobrými 
sousedy. 

Hezký den Vám přeje                       
                          Vaše Ivana Řápková 

Veřejná
sbírka

na podporu pozůstalé přítel-
kyně zastřeleného policisty 

Romana Jedličky

Číslo konta: 
43–2950540237/0100.

Na sbírku lze přispět také pro-
střednictvím kasiček umístěných 
v marketech Globus a Kaufland 
v Chomutově a Tesco v Jirkově.

Dvě stě tisíc korun poskytne po 
schválení v zastupitelstvu město 
Chomutov římskokatolické církvi na 
opravu kostela Nanebevzetí Panny 
Marie na Husově náměstí. Finanční 
prostředky města pomohou církvi 
opravit kostelní okna a ostění, které 
jsou v havarijním stavu. 

Město Chomutov poskytlo řím-
skokatolické církvi v minulých le-
tech již 800 tisíc korun. Na opravy 
památek město za posledních deset 
let přispělo více jak padesáti milio-
ny korun. Největší investice šla do 
opravy budovy magistrátu na Hu-
sově náměstí. Významnou opravou 
byla také investice do zprovoznění 
sklepení a vybourání starého krytu 
v historické radnici a opravy kostela 
svaté Kateřiny.                                 (tb) 

Město přispěje
na opravu kostela

Rada města Chomutova rozhodla 
o slavnostním ocenění policisty 
Romana Jedličky in memoriam za 
mimořádnou občanskou statečnost. 
Ten se stal poslední obětí sériového 
vraha Romana Postla, když se ho 
snažil zadržet.

Stejné ocenění obdrží Miroslav 
Kouba, který oznámil střelbu ve 
Školní ulici na tísňovou linku přes-
to, že byl krátce předtím v bezpro-
středním ohrožení života, když mu 
několikanásobný vrah vystřelil těs-
ně u hlavy. Po oznámení pak vraha 

Radnice brzy ocení hrdiny
sledoval a přispěl svými informace-
mi k jeho dopadení.

Jejich činy budou zaznamenány 
do Pamětní knihy města Chomutova. 
„Město si nesmírně váží lidí, kteří ne-
váhají i s nasazením vlastního života 
bojovat proti násilí a chránit ostatní. 
Proto si zaslouží, aby se jejich jména 
stala součástí historie města,“ uvedla 
primátorka Ivana Řápková. Slavnostní 
obřad se zápisem do pamětní knihy 
a předáním věcných darů se usku-
teční po dohodě s pozůstalými po 
policistovi v říjnu.                              (tb)

Radnice začala s výstavbou cyk-
lostezky a in-line dráhy Bezručo-
vým údolím od prvního ke třetímu 
mlýnu. Jako první se postaví mosty 
a brody přes říčku Chomutovku. 
„Mosty budou součástí cyklostezky. 
Brody budujeme pro přejezd těžké 
techniky v průběhu stavby cyklos-
tezky a po dokončení pro její údrž-
bu,“ řekl Petr Chytra, vedoucí odbo-
ru rozvoje, investic a majetku města. 
První etapa bude ukončena do konce 
listopadu letošního roku.

Mosty jsou navrženy pro nosnost 
3,5 tuny. Budou mít železobetonové 
základy, ocelové nosníky a dřevěný 
mostový povrch. Nejdelší z mostů 
bude mít osmnáct metrů. Na vybudo-
vání mostů a brodů město získalo pě-
timilionovou dotaci od státního fondu 
dopravní infrastruktury. Další téměř 
čtyři miliony přidalo město z vlastní 
kasy. Celkem bude v první etapě pro-
investováno 9 milionů korun. 

Výstavba samotné cyklostezky je 
naplánována na příští dva roky. Měs-
to se bude snažit na výstavbu stezky 
získat dotace z Evropské unie. Cyk-
lostezka se postaví v šířce tří metrů 
s kvalitním živičným povrchem, kte-
rý bude vhodný i pro in-line bruslaře. 
Naváže na již existující cyklostezku 
vedoucí k Prvnímu mlýnu. Odtud až 
ke Třetímu mlýnu bude mít délku 

Do cyklostezky v Bezručově údolí město 
investuje prvních devět milionů korun

1,75 km během kterých několikrát 
přetne Chomutovku. Součástí stav-
by bude i vytvoření patnácti nových 
parkovacích míst a rozšíření mostu 
u Prvního mlýna. Celkové náklady 
na stavbu se odhadují na přibližně 
devět milionů korun. 

Zájem Chomutovanů o cyklostez-
ku je v letních měsících velmi vy-

soký. Po dobudování se cyklostezka 
Bezručovým údolím stane jednou 
z nejlepších v okolí. „Výstavbou 
stezky až ke Třetímu mlýnu se její 
kapacita značně rozšíří. Doufám, že 
zde najde místo pro relaxaci mno-
ho obyvatel Chomutova i širokého 
okolí,“ řekla primátorka města Ivana 
Řápková.                                             (tb)

Jako první se postaví mosty a brody přes říčku Chomutovku mezi Prvním a Třetím mlýnem

Před vlastní stavbou můstku je potřeba vyhloubit jámy pro základy, na sním-
ku při této činnosti Karel Listopad z firmy Nord Stav.                         (foto: stb)

Schránky důvěry městské policie se na školách osvědčily.                  (foto: tb) 
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Přemohl je alkoholPřemohl je alkohol
Strážníci museli zasahovat u ně-

kolika podnapilých občanů. Tak na-
příklad těsně po poledni ve středu 
města alkohol podťal nohy 58letému 
muži. Ten ulehl na chodník a tvrdě 
usnul. Další skalp si ohnivá voda při-
psala večer na Březenecké. Ke spán-
ku uložila 50letého pána. Jak dlouhý, 
tak široký se povaloval na chodníku. 
Alkoholu neunikly ani ženy. Napří-
klad mladá žena z Jirkovské ulice, 
která si ustlala přímo v zastávce 
MHD. Muže zákona k těmto přípa-
dům vždy přivolali všímaví občané. 
Oba opilce se podařilo zvednout 
a poté i rozchodit. Nakonec odešli 
po svých. Horší to bylo s alkoholem 
provoněnou dámou. Ta byla na tom 
tak, že se na nohou neudržela. Stráž-
níci ji raději odvezli domů, kde z ní 
měli radost.

Kamery nespíKamery nespí
O jedné půlnoci obsluha kamero-

vého systému spatřila skupinu osob, 
které pořádně řádí v Palackého ulici. 
Všichni si zlost vybíjeli na zaparko-
vaných vozidlech. Předháněli se, 
kdo kopne větší silou. Dokonce 
jeden z nich byl nejstatečnější, 
prokopl ještě vchodové dveře do 
domu. Velitel směny běsnění nahlá-
sil státním policistům i hlídkujícím 
strážníkům. Všichni byli nakonec 
lapeni a díky kameře byl identifiko-
ván i ten, který si se svou pravačkou 
troufl na dveře. Kamery se tedy opět 
osvědčily. 

Kamery opět zabodovalyKamery opět zabodovaly
Kamery zpozorovaly tři pode-

zřelé osoby, které se bavily tím, že 
vytrhávaly dřevěné plaňky vedoucí 
ke kruhovému objezdu u zimního 
stadionu, v ulici Kadaňská ničily 
dopravní značky a dělaly další ne-
pořádek. Poté zahnuly do ulice Pala-
chova. Měly velkou radost, když se 
jim podařilo ukopnout odpadkový 
koš, který byl připevněn na lampě 
veřejného osvětlení. To však byla 
poslední věc, protože, aniž by se 
nadály, už je držely silné paže stráž-
níků. Do svého počínání byli všichni 
hoši tak zabráni, že ani nepostřehli 
přítomnost hlídky. Vehementně 
však zapírali, že by to byli oni, kdo 
ničí městský majetek.                   (tb)

Podkrušnohorský zoopark i přes 
změnu vedení stále žije svým bo-
hatým životem. Ne jinak tomu bude 
i na podzim. Hned na první říjnový 
víkend připadá akce Den zvířat. 
Tento den bude ukončena v zoopar-
ku letošní kampaň k záchraně žab 
a obojživelníků, kteří se z naší 
planety pomalu ztrácejí, a zároveň 
bude vyhlášena nová kampaň na 
ochranu evropských šelem. Návštěv-
níci se pobaví při hudební produkci, 
divadelním vystoupení a soutěžích. 
Především jde o připomenutí a pod-
poru práce věnované ohroženým 
druhům. Dětem, které se zúčastnily 
výtvarné soutěže s tématikou žab 
a jejichž práce se dostaly mezi 
výherní, budou předány ceny. Den 
bude věnovaný jako poděkování 
všem dětem, které se soutěže zú-
častnily. Ukázaly, že jim osud ohro-
žených druhů zvířat není lhostejný. 

Jezdecký klub chystá na konec se-
zony podívanou pro diváky, tradič-
ní Hubertovu jízdu. Koně společně 
s jezdci se po slavnostním zahá-
jení u jízdárny jezdeckého klubu 
vydají na louku v Březenci u Cho-
mutova, kde předvedou svoje umění 
v parkurovém skákání. Hon na lišku 
a závěrečné halali se pak bude ko-
nat u Skanzenu Stará Ves, kde bude 
připraven i doprovodný program, 
takže nikdo nepřijde o krásnou 
podívanou.

Také uplynulá sezona v chomu-
tovském zooparku přinesla spoustu 
zajímavých akcí, mnoho krásných 
zážitků svým návštěvníkům a hod-
ně nových mláďat.

Celkem se letos v zooparku na-
rodilo nebo vylíhlo 182 mláďat. Na-
příklad u velbloudů, losů a takinů 

Během sezony se narodily téměř dvě stovky mláďat, parku stále stoupá návštěvnost 

O víkendu v zooparku oslaví Den zvířat

čínských. Narodila se mláďata jelena 
milu, skotského náhorního skotu, 
domácí plemena ovcí a koz, vodní 
buvoli, jeřábi panenští a mladé vy-
vedlo mnoho druhů vodních ptáků. 
Vybraná zvířata dostala dokonce 
jméno při slavnostním křtu. Nově 
byli jeleni milu umístěni v Eurosafa-
ri a mláďata kočky divoké putovala 
do Národního parku Velká Fatra na 
Slovensku, kde byla vypuštěna do 
volné přírody.

Za zmínku stojí Víkend dětí, na 
který si připravily program děti pro 
děti, zpívalo se, hrálo a soutěžilo. 
Všechny děti, které do zooparku 
přišly, se výborně bavily. Přede-
vším pro děti byla určena i další 
z akcí - Pohádkové safari. Konalo se 
jeden srpnový víkend a přilákalo do 
Chomutova návštěvníky i ze vzdále-

nějších měst a opravdu bylo na co se 
dívat. Les přilehlý ke skanzenu Stará 
Ves ožil pohádkovými postavičkami 
a kluci i holky, kteří jinak na stra-
šidla nevěří, se pevně a s obavami 
drželi rukou svých rodičů. Ale 
i přesto, nebo možná právě proto, 
že se děti trochu bály, se i s rodiči 
výborně bavily a všichni si zážitek 
pochvalovali.

Celé prázdniny platil také letní 
jízdní řád Lokálky Amálky a Safari 
Expresu a kdo chtěl vidět zvířata 
v době, kdy se v začíná stmívat, 
mohl se projet večerním Eurosafari.

Od ledna do konce srpna přišlo 
letos do zooparku 183 825 návštěv-
níků, což je téměř o 14 tisíc víc než 
například v roce 2006, kdy jich ve 
stejném období navštívilo zoopark 
169 857.                                             (mp)

Reportáž z pořadu České televi-
ze Reportéři ČT s názvem Poklad 
na Kamencovém jezeře odvysílaná 
v dubnu porušila několik článků 
Kodexu ČT. Rada České televize to 
uvedla v odpovědi městu Chomutov, 
které si na reportáž stěžovalo. Rada 
by měla doporučit Jiřímu Janečkovi, 
generálnímu řediteli ČT, aby vyšet-
řil, jak natáčení a přípravy reportáže 
probíhaly, a vyvodil z porušení ko-
dexu patřičné závěry. 

Reportáž se zabývá okolnostmi 
pronájmu rekreačního areálu Ka-
mencového jezera, na který bylo 
vyhlášeno standardní výběrové 
řízení. V pořadu bylo naprosto neo-
právněně podrobeno kritice vedení 
města v čele s primátorkou Ivanou 
Řápkovou. Areál radnice pronajala 
na 50 let firmě CV Relax za údajně 
velmi nízkých 250 000 korun ročně. 
Přitom areál byl v minulých letech 
vždy ztrátový a město jeho provoz 
dotovalo průměrně třemi miliony 
korun 

„Oceňuji, že městu bylo Radou ČT 
dáno za pravdu, že některá tvrzení 
a výroky obsažená v komentáři 
i spekulativní vyjádření některých 
respondentů byla jednostranně 
a tendenčně zaměřena,“ řekla primá-
torka Řápková.                                  (tb)

Reportáž Reportérů
byla mimo kodex ČT

Jeden ze čtenářů se ptal na par-Jeden ze čtenářů se ptal na par-
kovací automaty. Parkovací automat kovací automaty. Parkovací automat 
je placen od sedmi hodin a z práce je placen od sedmi hodin a z práce 
chodím v okolo páté. Musím čekat chodím v okolo páté. Musím čekat 
zbytečně dvě hodiny, abych si za-zbytečně dvě hodiny, abych si za-
platil listek. Jak mám situaci řešit? platil listek. Jak mám situaci řešit? 

Parkovací automaty jsou již několik 
měsíců v nonstop provozu a lze tedy 
parkovací lístek pořídit v kteroukoliv 
dobu. Nemusíte tedy čekat od páté 
hodiny ranní do sedmé hodiny ranní, 
než si zakoupíte parkovací lístek. Na-
příklad na odstavném parkovišti již 
v 5.00 hod zaplatíte 10 Kč na celou 
zpoplatněnou dobu, tj. od 7.00 do 
19.00 hod. Pokud nechcete chodit 
k parkovacímu automatu každý den, 

je dokonce naprogramován tak, že si 
můžete zaplatit třeba v neděli na celý 
následující pracovní týden. 

Se skeletem bývalého „armáďáku“ Se skeletem bývalého „armáďáku“ 
zřejmě není spokojen další ze čte-zřejmě není spokojen další ze čte-
nářů Chomutovských novin, a ptá nářů Chomutovských novin, a ptá 
se, co se s ním bude dít? se, co se s ním bude dít? 

Objekt není v majetku města. 
Bývalý Klub železničářů, respektive 
jeho nosné konstrukce, má být vlast-
níkem přestavěn na Dům služeb. 
Podle informací, které má stavební 
úřad k dispozici, projekční práce, 
respektive zapracování požadavků 
jiných orgánů státní správy do pro-
jektu neprobíhá zcela podle plánu, 
žádost o stavební povolení na sta-

Několik ulic pod nemocnicí bude 
zjednosměrněno. Město ke změně 
vedlo zvýšení bezpečnosti a zvý-
šení kapacity parkovacích míst. 
Dopravní značení bude změněno 
v průběhu listopadu.

Jednosměrný provoz bude nově 
v ulici Prokopova, Holečkova a čás-
ti ulic Pionýrů a Čechova. „Provoz 
v Čechově ulici je veden ve směru 
od Beethovenovy ulice do ulice Ing. 
Meisnera. Holečkova je zjednosměr-

Pod nemocnicí bude několik ulic zjednosměrněno
něna od Kochovy do Čechovy ulice 
a Prokopova od Čechovy ke Kochově 
ulici. Ulice Pionýrů je zjedosměrně-
na od Čechovy ke Kochově ulici,“ 
řekl tajemník magistrátu Theodor 
Sojka. Město Chomutov ke změně 
provozu vedl požadavek na zajiš-
tění bezpečného průjezdu vozidel 
ulicemi a současně řidičům nabízí 
možnost zlegalizovat parkování je-
jich aut. „Doprava v této části města 
je přetížená a parkující auta často 

Z deníku 
městské policie

Na Žižkově náměstí byl dokončen 
v měsíci srpnu 2008 archeologický 
průzkum a následně investor předal 
zhotoviteli firmě Metrostav staveniště. 

V současné době je dokončena 
vrtaná pilotáž, jako základní nosná 
základová konstrukce celého ob-
jektu, který bude sloužit k bydlení 
a jako obchody. 

„Nyní se pokládají základní in-
ženýrské sítě, to znamená rozvody 
kanalizace a následně vody, elek-
trorozvody s dokončením přeložky 
primárního topného kanálu. Dále 
bylo provedeno oplocení staveniš-
tě v rozsahu,který bude po celou 
dobu realizace, tedy až do prosince 
následujícího roku. Může se stát, že 
v průběhu stavby dojde k dočasným 
záborům pro výstavbu komunikací 
okolo budoucího objektu a napoje-
ní inženýrských sítí na napojovací 
body,“ řekl Petr Chytra, vedoucí 
odboru majetku, investic a rozvoje 
města.                                                 (tb)

vebním úřadě není, stavební řízení 
tedy ještě nezačalo. Areál je trvale 
hlídán proti vniku nepovolaných 
osob bezpečnostní službou.

Dalšího čtenáře zajímalo, kdy se Dalšího čtenáře zajímalo, kdy se 
začne stavět bytový dům na Lipské?začne stavět bytový dům na Lipské?

Na stavbu byla s budoucím inves-
torem uzavřena nájemní smlouva 
a smlouva o budoucí kupní smlouvě. 
Kupní smlouva bude s investorem 
podepsána až poté, co si zajistí 
z úvěru finanční prostředky na re-
alizaci výstavby. Podle posledního 
sdělení investora nyní jedná s ban-
kou a připravuje projektové práce. 
Zatím tedy nelze přesně říci, kdy se 
začne stavět.                                    (tb)

Na Žižkově náměstí se už pilně staví

Radnice bude pokračovat v před-
stavování Integrovaného plánu 
rozvoje města. Nyní se budou do-
podrobna prezentovat jednotlivé 
projekty. „Navážeme na dva mítinky 
s občany, které již proběhly. Chceme 
oslovit co nejvíce skupin obyvatel,“ 
řekla primátorka Ivana Řápková. 

Radnice proto oslovila střední 
školy, zda by neměly zájem o pre-
zentaci Integrovaného plánu rozvo-
je města. „Nabídla jsem ředitelům 
škol prezentace projektů a byla 
jsem překvapena velkým zájmem,“ 
řekla primátorka. Ředitelé škol 
podotkli, že problematika rozvoje 
města patří do občanské nauky 
a k základním znalostem o samot-
ném městě. Všechny termíny, které 
radnice nabídla, jsou již obsazeny. 
„Proto budeme termíny přidávat,“ 
dodala primátorka. 

„Je to vhodný doplněk do výu-
ky, především do občanské nauky. 
Z naší školy se prezentace zúčastní 
deset tříd,“ řekl Václav Seiler, ředitel 
Střední školy technické a automo-
bilní Chomutov. „Nabídku jsme při-
vítali, každá nová informace je pří-
nosem pro studenty, zvláště když se 

Město bude dále seznamovat 
občany s projekty IPRM

jedná o budoucnost města. Počítáme 
s účastí až čtyř stovek studentů naší 
školy,“ doplnil Karel Práger, ředitel 
Obchodní akademie, Střední odbor-
né školy gastronomie a Středního 
odborného učiliště Chomutov. 

Informování studentů o rozvoji 
města považuje město za prioritní, 
protože se jich poměrně hodně do-
týká. „Jsou to mladí lidé, kteří budou 
nově vybudovaný areál zřejmě nej-
více využívat pro sport a relaxaci. 
Kromě toho jsou plní kreativních 
nápadů a právě jejich reakce jsou 
pro nás důležité,“ řekla Řápková.  

Studenti středních škol nejenže 
se dozví vše o připravovaných pro-
jektech, ale mohou si také zasou-
těžit. „Vyhlásili jsme soutěž o nej-
lepší grafický návrh pláště budovy 
kulturně společenského centra. Tři 
nejlepší návrhy oceníme,“ řekla pro-
jektová manažerka Iva Josífková. 
Autor vítězného návrhu získá pět 
tisíc korun. Věcné dary dostanou 
autoři, kteří se umístí na druhém 
a třetím místě. Soutěž je otevřena 
i pro další občany Chomutova. Bližší 
informace jsou na www.chomutov-
-projekty.eu.                                      (tb)

brání v průjezdu ve dvou směrech. 
Nemluvě o průjezdu pohotovostních 
a hasičských vozů,“ řekl Miroslav 
Král z městské policie 

Změna byla předem projednána 
s dopravním inspektorátem Policie 
ČR v Chomutově. Realizací tohoto 
opatření dojde ke zklidnění dopravy 
v obytné zástavbě a k většímu zajiš-
tění bezpečnosti provozu. Mapku 
s vyznačením jednosměrek najdete 
na straně 4.                                       (tb)

Pojistit auto se vyplatíPojistit auto se vyplatí
Odbor dopravních a správních činností informuje své klienty, že novela 

zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel od 1. 1. 2009 zpřísní 
postihy pro majitele (provozovatele) vozidel, kteří nebudou mít sjednáno tzv. 
povinné ručení. Od nového roku tak za každý den nepojištění vozidla bude 
Česká kancelář pojistitelů (ČKP) vymáhat 20 – 300 Kč. Např. u osobního vozu 
s objemem válců do 1850 cm3 to za rok nepojištění činí 18 250 Kč. Povinnost 
pojištění přitom platí i pro vozidla ponechaná na pozemní komunikaci! Občan 
má tak obecně tyto možnosti. Vozidlo samozřejmě pojistit, popř. ho dočasně 
uložit do depozita nebo ho trvale vyřadit (odevzdat autorizované sběrně) 
z evidence. Od 14. 10. 2008 ČKP zřídí nové stránky: www.bezpojisteni.cz. 

Vedle integrovaného projektu Vedle integrovaného projektu 
revitalizace bývalých kasáren revitalizace bývalých kasáren 
připravuje město Chomutov také připravuje město Chomutov také 
IPRM IOP s názvem Sídliště místo IPRM IOP s názvem Sídliště místo 
pro život. pro život. Jeho smyslem je zlepšit 
prostředí problémových sídlišť 
Březenecká, Kamenná, Písečná 
a Zahradní. Právě obyvatelé této 
zóny a zástupci zde působících 
bytových družstev a dalších ne-
podnikatelských subjektů by si 
neměli nechat ujít veřejné projed-veřejné projed-
návání návání tohoto integrovaného pro-
jektu města. Dojde k němu 7. října 7. října 
od 16 hodin v Kulturním domě na od 16 hodin v Kulturním domě na 
ZahradníZahradní a bude mít především 
informativní charakter. Město 
Chomutov zde bude prezentovat 
nedávno vydanou příručku pro 
žadatele o dotace, představovat 
rozpracované projekty a vyzývat 
SVJ, družstva a ostatní subjekty 
k podávání dalších žádostí. Také 
vyhlásí základní harmonogram 
celého procesu, anketu k navr-
hovaným projektům a vysvětlí 
možnost podávání takzvaných 
projektů pod čarou.                   (sk)
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Růžový autobus, symbol boje 
proti rakovině prsu, zavítal do Cho-
mutova. V rámci podzimního turné 
zde jeho osádka podávala informa-
ce o tomto závažném onemocnění 
a rozdávala slevové poukázky na 
preventivní vyšetření. „Jedná se 
o osvětovou kampaň. Chceme do-
sáhnout toho, aby se o rakovině 
prsu mluvilo, aby přestala být 
tabuizovaným tématem,“ vysvětlil 
manažer projektu Ondřej Hlídek. 

Rakovina prsu je nejčastější for-
mou rakoviny. Během svého života jí 
onemocní každá devátá žena, vzác-
ně se vyskytuje i u mužů. V České 
republice je ročně nově diagnosti-
kováno více než pět tisíc případů 
a zhruba třetinový počet pacientek 
zemře. Aby tato alarmující čísla byla 
co nejnižší, vznikla Aliance českých 
organizací a žen s rakovinou prsu 
a s podporou Všeobecné zdravotní 
pojišťovny a kosmetické firmy AVON 
vyrazila do boje. Osádka autobusu 
je vyzbrojena nejen symbolickými 
růžovými boxerskými rukavicemi, 
ale především vědomostmi, zku-
šenostmi, kontakty a slevovými 
poukázkami na vyšetření prsou. 
Právě mamografický screening je 
významnou metodou včasného od-
halení nemoci. V Chomutově, kde 
působí jedno ze tří akreditovaných 
screeningových center v kraji, muse-
jí smutný výsledek vyšetření ozná-
mit průměrně dvěma ženám týdně. 
„Možnosti léčby jsou v současnosti 
ohromné. Když se nádor podchytí 
včas, a většinou to tak je, tak paci-
entka nejen přežije, ale ani nemusí 

Chomutovské akreditované screeningové centrum hlídá zdraví žen i z Mostecka a Lounska 

Růžový autobus přivezl osvětu i do Chomutova

o ňadro přijít,“ uvedla MUDr. Eva 
Džulová z mamografického centra 
chomutovské nemocnice.

Právě ona spolu s Marií Palkov-
skou ze spolku onkologických 
pacientů Ama Most poskytovaly 
v růžovém autobusu na náměstí 
1. máje praktické informace. Ptaly 
se zájemkyň, zda zvládají a prová-
dějí samovyšetření, a nabízely tré-

Poučit se do růžového autobusu přišla i Jitka Majznerová (v pozadí), které 
způsob samovyšetření na „fantomovi“ vysvětluje Marie Palkovská. (foto: sk)

nink na silikonovém modelu prsou, 
takzvaném fantomovi. Rozdávaly 
informační letáky a již zmíněné 
poukázky v hodnotě dvou set ko-
run. Zdarma mají od státu vyšetření 
ženy od 45 do 69 let, a to jednou za 
dva roky. Poukázky tak přišly vhod 
ženám z ostatních věkových skupin 
nebo těm, které mají zájem vyšetře-
ní absolvovat každý rok.              (sk)

Múza je inspirací pro umělce 
všech směrů. Oslovila i fotografa 
Josefa Loudu, který tuto „instituci“ 
použil jaksi „na druhou“. Vybral dva-
atřicet žen - múz, tu profesionálních 
fotografek, tu zapálených amatérek, 
a požádal je, aby vytvořily portrét 
třiatřicáté múzy, harfenistky a bás-
nířky Zdeňky Šolcové. Sám pak celý 
proces fotograficky dokumentoval. 
Výsledný soubor fotografií nazvaný 
Múza očima múz teď Josef Louda 
vystavuje v chomutovské galerii 
Špejchar.

Jednou z múz – fotografek je 
i regionální redaktorka jistého ce-
lostátního deníku Helena Lacinová. 
„Autor mě oslovil, když jsem fotila 
na jedné akci. Polichotilo mi to, 
protože být za šikovnou a hezkou je 
příjemné,“ směje se. Zadání dostala 

Špejchar poctí návštěvou múzy
a po dvou letech i Jan Saudek

Helena Lacinová stejné jako její 
kolegyně – vyfotit Zdeňku Šolcovou 
s harfou. Místo a způsob už záleže-
ly čistě na umu a invenci autorek. 
„Práce na fotografii byla spíš im-
provizace. Dostala jsem málo času, 
ale výsledek příjemně překvapil 
i zadavatele. Alespoň to říkal.“ Sní-
mek Heleny Lacinové je samozřejmě 
mezi vystavenými.

Vernisáž je dnes, tedy ve středu, 
od 17 hodin a vystoupí na ní hlav-
ní fotografický objekt, harfenistka 
a básnířka Zdeňka Šolcová. Úvodní 
slovo pronese patron projektu, svě-
toznámý fotograf Jan Saudek.

A aby té ženské krásy ve Špejcha-
ru nebylo málo, prezentuje zde Josef 
Louda také další fotografie ze své 
tvorby, často lehce eroticky laděné. 
Výstava potrvá do 18. října.        (sk)

Chomutov patřil v období mezi 
dvěma světovými válkami k měs-
tům, kde většinu místních obyvatel 
tvořili Němci. Ti se již v roce 1918 
stavěli proti tomu, aby pohraniční 
oblasti, zvané Sudety, byly součástí 
právě vznikajícího Československa. 
Situace se tehdy i díky zásahu ar-
mády uklidnila, ale nacionalistické 
vášně byly opětovně rozdmýchány 
po roce 1933, kdy se německým 
kancléřem stal Adolf Hitler. Jeho 
plamenné projevy o německém ži-
votním prostoru a o utlačování Něm-
ců v Československu padly u řady 
našich německých spoluobčanů na 
úrodnou půdu. Jejich politickým cí-
lem se stalo rozbití státu a připojení 
pohraničí k Německu. 

Krize vrcholila v roce 1938. 
V červenci toho roku se v Chomu-
tově konala slavnost Svazu Němců 
v Čechách za účasti Konrada Henlei-
na a K. H. Franka. Místní nacisté se 
netajili svými protistátními názory 
a v září dokonce zorganizovali na 
náměstí demonstraci, která musela 
být rozehnána vojáky místní posád-
ky. Českoslovenští vojáci byli při-
praveni celistvost republiky bránit, 
v pohraničí byl vybudován pevnostní 
systém, který by jim byl jistě důleži-
tým pomocníkem. Vždyť dokonalost 
tohoto opevnění překvapuje laiky 
i odborníky ještě i dnes. Nicméně 
29. září podepsali představitelé Ně-
mecka, Itálie, Velké Británie a Francie 
v Mnichově dohodu, podle níž byla 

Sedmdesát let od podpisu Mnichovské smlouvy

československá pohraniční území 
postoupena Německu. Naše tehdejší 
vláda se pod tlakem mocností roz-
hodla se tomuto diktátu podřídit. 

Většina chomutovských Čechů 
byla těmito okolnostmi donucena 
narychlo opustit město. Spolu s nimi 
prchali do vnitrozemí i Němci, kteří 
nesdíleli nacistickou ideologii. Na od-
chod ze Sudet měli tito lidé čas pou-
ze do 10. října. Do Chomutova přišla 
německá vojenská posádka, začaly 

zde platit takzvané norimberské zá-
kony, které diskriminovaly židovské 
obyvatelstvo. V noci z 9. na 10. lis-
topadu byla v rámci Křišťálové noci 
vypálena chomutovská synagoga. 
Těch pár Čechů, kteří zde z různých 
důvodů zůstali, nemělo žádná práva. 
Tak začala cesta k okupaci území 
republiky nacistickým Německem 
v březnu 1939 a k rokům války, která 
byla nejstrašnější událostí dvacátého 
století.                                            (pama) 

Chomutovské hudební večery 
vstoupí příští středu do své třinácté 
sezony. O pravidelný přísun kvalitní 
klasické hudby se po celou tuto dobu 
stará koncertní agentura MMMM 
v čele s Petrem Mackem. Jak ale tento 
manažer, producent, dramaturg, šéf 
orchestru a kontrabasista zdůrazňu-
je, jeho činnost by v takovém roz-
sahu nebyla možná bez sponzorů, 
mezi které patří i město Chomutov.

Jak by letošní sezona v chomutov-Jak by letošní sezona v chomutov-
ském divadle měla vypadat?ském divadle měla vypadat?

„Naváže na ty předchozí. Opět 
jsem se snažil, aby každý koncert 
promluvil v určitém stylu a aby 
uspokojil posluchače. Některé kon-
certy budou dokonce na přání.“

Na přání posluchačů?Na přání posluchačů?
„Ano. Někteří přátelé, pravidelní 

návštěvníci mých koncertů, projevi-
li přání slyšet své oblíbené skladby. 
Tak jsem jim vyhověl, ale tyto sklad-
by samozřejmě mají předpoklady 
zaujmout široké publikum.“

Do úvodního koncertu chomutov-Do úvodního koncertu chomutov-
ské sezony zbývá týden. Na co se ské sezony zbývá týden. Na co se 
mohou návštěvníci těšit?mohou návštěvníci těšit?

„Třeba na slavný Čajkovského 
klavírní koncert a na věhlasnou 
Rapsodii v modrém, jejímž prostřed-
nictvím si připomeneme 110. výročí 
narození George Gershwina. Při in-
terpretaci těchto skladeb dostanou 

DIVADLODIVADLO
• •     7. 10. ROZMARNÝ DUCH.7. 10. ROZMARNÝ DUCH. Komedie v rámci předplatného. Městské divadlo od 

19.00 hodin.
• •     12. 10. DOBRODRUŽSTVÍ ČMELÁKA BRUNDIBÁRA.12. 10. DOBRODRUŽSTVÍ ČMELÁKA BRUNDIBÁRA. Pohádka pro děti a jejich 

rodiče. Kulturní dům na Zahradní od 15.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY
• •     5. 10. PÍSŇOVAR. 5. 10. PÍSŇOVAR. Závěrečný koncert festivalu pěveckých sborů populární 

hudby. Kostel sv. Ignáce od 15.00 hodin. 
• •     8. 10. SLAVNÉ SVĚTOVÉ KLAVÍRNÍ LAHŮDKY. 8. 10. SLAVNÉ SVĚTOVÉ KLAVÍRNÍ LAHŮDKY. Zahajovací koncert cyklu Cho-

mutovské hudební večery. Městské divadlo od 19.00 hodin. 

VÝSTAVYVÝSTAVY
• •     MÚZA OČIMA MÚZ. MÚZA OČIMA MÚZ. Výstava fotografií. Galerie Špejchar, vernisáž 1. 10. 

v 17.00 hod. za účasti harfenistky Zbyňky Šolcové a fotografa Jana Saudka, 
výstava potrvá do 18. 10.

• •     ANTON GNIRS.ANTON GNIRS. Významný evropský politik a archeolog chomutovského 
původu. Muzeum na historické radnici, výstava potrvá do 8. 11.

• •     CHOMUTOV A VELKÁ VÁLKA. CHOMUTOV A VELKÁ VÁLKA. Chomutované na bojištích I. světové války. 
Oblastní muzeum na historické radnici, výstava potrvá do 1. 11.

• •     AFRIKA A ORIENT RAINERA KREISSLA. AFRIKA A ORIENT RAINERA KREISSLA. Výstava v muzeu na historické rad-
nici potrvá do 4. 10.

• •     PŘÍSEČNICE HUDEBNÍ. PŘÍSEČNICE HUDEBNÍ. Oblastní muzeum, areál bývalého jezuitského gymná-
zia na Palackého ulici, výstava potrvá do 25. 10.

• •     KLUB STARÝCH UMĚLECKÝCH ŘEMESEL. KLUB STARÝCH UMĚLECKÝCH ŘEMESEL. Přehlídka prací v galerii Na scho-
dech v SKKS potrvá do 31. 10.

• •     ŠTĚPÁN JIRÁK – ČESKÁ KRAJINA. ŠTĚPÁN JIRÁK – ČESKÁ KRAJINA. Galerie Lurago, vernisáž 6. 10. v 17.00 
hodin, výstava potrvá do 29. 10.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V JIRÁSKOVĚ ULICIDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V JIRÁSKOVĚ ULICI
•        KOLOBĚŽKIÁDA.KOLOBĚŽKIÁDA. Pro závodníky od MŠ po 3. třídu, disciplíny překážková 

dráha, slalom a rychlostní závod. Koloběžky s sebou! DDM od 16.00 hod.  
 Kompletní program na www.ddm.cz

KINO OKOKINO OKO                  začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinakzačátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak

příležitost mladí klavíristé Miroslav 
Sekera a Marie Al Ashab.“ 

Vaše programy jsou pro poslucha-Vaše programy jsou pro poslucha-
če přitažlivé i tím, že je interpretují če přitažlivé i tím, že je interpretují 
známí umělci. Na koho se mohou známí umělci. Na koho se mohou 
chomutovští diváci těšit?chomutovští diváci těšit?

„Třeba hned v následujícím listo-
padovém koncertě vystoupí houslo-
vý virtuos Václav Hudeček, z dalších 
renomovaných hudebníků pak třeba 
muzikálová, jazzová a šansonová 
zpěvačka Radka Fišarová, harfenist-
ka Kateřina Endlichová, houslový vir-
tuos Bohuslav Matoušek. Rozjednáno 
mám i účinkování Báry Basikové.“ 

Je známo, a naznačuje to i pro-Je známo, a naznačuje to i pro-
gram úvodního koncertu, že rád gram úvodního koncertu, že rád 
kombinujete vážnou hudbu s jinými kombinujete vážnou hudbu s jinými 
žánry. Budete v tom pokračovat?žánry. Budete v tom pokračovat?

„Ano, bude tomu tak i letos. 
Například v programu nazvaném 
Na zimní kolonádě zazní klasické 
skladby pro housle a poté bude Rad-
ka Fišarová zpívat šansony. Nebo 
již zmíněná Bára Basiková, která 
by měla zazpívat něco z klasického 
i populárnějšího repertoáru.“

I ve třinácté sezoně přesvědčuje-I ve třinácté sezoně přesvědčuje-
te, že nápady ani zajímavé osobnos-te, že nápady ani zajímavé osobnos-
ti vám nedocházejí.ti vám nedocházejí.

„Naprosto ne. Mám stále spoustu 
nápadů na muziku, tipy na zajímavé 
hudebníky a nápady, jak je chomu-
tovskému publiku prezentovat.“ (sk)

Chomutovské hudební večery 
vstupují do třinácté sezony

 1. 10. INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY. INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY. Akční/dobrodružný, USA.
 2. 10. ÚTĚK DO DIVOČINY. ÚTĚK DO DIVOČINY. Drama, USA.
 3. – 5. 10. RUDÝ BARON. RUDÝ BARON. Válečné drama, Německo, Velká Británie. V sobotu a neděli 

od 17.00 a 19.15 hod.
 6. 10. FUNNY GAMES USA.FUNNY GAMES USA. Thriller/horor, USA, Velká Británie, Německo, Rakous-

ko, Itálie.
 7. – 8. 10. SEZNAMTE SE S DAVEM.SEZNAMTE SE S DAVEM. Dětský film/komedie, USA.
 9. 10. ÚDOLÍ VČEL.ÚDOLÍ VČEL. Historický artfilm/drama, ČR.
 10. 10. KUNG FU PANDA.KUNG FU PANDA. Rodinný animovaný film, USA.
11. – 12. 10.  MAMMA MIA! MAMMA MIA! Muzikál, USA. V neděli také od 17.00 hod.
 13. – 15. 10. TOBRUK.TOBRUK. Válečné drama, ČR. Také od 17.00 hod.

Začátek podzimu je obdobím, kdy 
v přírodě, ale i na polích, v sadech 
a zahradách dozrává největší množ-
ství plodů. Město Chomutov ve 
spolupráci s několika dalšími orga-
nizacemi tento fakt podtrhlo uspo-
řádáním výstavy nazvané Plody 
naší přírody. Atrium Střediska kni-
hovnických a kulturních služeb se 
změnilo ve výstaviště i tržnici, kde 
si návštěvníci mohli koupit ovoc-
nářské výpěstky, produkty z bylin, 
odborné knihy či kalendáře, ale 
také se poradit s odborníky, podívat 
se, jak se vyrábějí květinové vazby 
i paličkované krajky nebo se poučit 
u výstavky aktuálně rostoucích hub. 
Pracovníci Domu dětí a mládeže zde 
otevřeli dílničku, ve které si děti 
vyráběly zvířátka z lesních plodů. 
Zahájení výstavy se zúčastnili také 
nejvyšší představitelé města, kteří 
si poté se zájmem prošli stánky 
vystavovatelů. Na snímku (zleva) 
primátorka Ivana Řápková a její 
náměstkyně Jana Vaňhová debatují 
s ředitelem Sadů a školek Jirkov 
Petrem Škutou.           (text a foto: sk)

Konrad Henlein přijíždí do Chomutova. Fotografii ze svého archivu poskytlo 
Oblastní muzeum v Chomutově.



Ceník plošné inzerce: 20 Kč/cm2 (str. 4 a 5) nebo 30 Kč/cm2 (str. 1 a 6)
Sídlo redakce: historická radnice, nově kancelář č. 29, přístup z nám. 1. máje.

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: 8. 10. v 10.00 hod.
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Stolní kalendář Rostliny Bezručova údolí je na světě.Stolní kalendář Rostliny Bezručova údolí je na světě. Fotografie a grafic-
kou úpravu má „na svědomí“ Eva Kotková, která v něm zúročila vášeň pro 
přírodu a fotografování. Její snímky zachycují rostliny a živočichy, které 
a kteří se v Bezručově údolí běžně vyskytují a při troše pozornosti se jimi 
in natura může potěšit každý návštěvník této lokality. Veřejnost si kalendá-
ře v ceně 65 korun poprvé mohla koupit v rámci výstavy Plody naší přírody, 
nyní jsou v prodeji v Knihkupectví DDD v Ruské ulici a v Městském infor-
mačním centru v Chelčického ulici. Vydání kalendáře finančně podpořilo 
město Chomutov.                                                                                                     (sk) 

ProdejProdej
• Prodám dětský šlapací traktůrek • Prodám dětský šlapací traktůrek 

s přívěsem, s přívěsem, rok starý, málo používaný. 
Původní cena 1 500 Kč, nyní 850 Kč. 
Tel. 728 345 385.

• Prodám sedací soupravu 3+2+1,• Prodám sedací soupravu 3+2+1, cena 
dohodou. Velmi hezká. Tel. 736 167 677.

• Prodám přívěsný vozík za osobní • Prodám přívěsný vozík za osobní 
auto,auto, š. 155, v. 98, d. 205 cm. Levně. 
Tel. 474 621 961.

• Prodám auto Škoda Felicia LXI,• Prodám auto Škoda Felicia LXI, najeto 
80 800 km, TK do 3/2010, cena 29 000 Kč. 
Tel. 602 454 494.

• Prodám televizi typ SEG, • Prodám televizi typ SEG, úhlopříčka 
55 cm, včetně videa typ SEG. Vše zánov-
ní, cena 1 400 Kč, možná sleva. Spěchá. 
Tel. 728 997 604.

• Prodám Peugeot 406 kombi 2LHDI, • Prodám Peugeot 406 kombi 2LHDI, 
nafta, r. v. 2001, nebouraný, koupený 
v ČR, servisní knížka, 160 000 km, světle 
modrá metal., plná výbava, STK 09, cena 
138 000 Kč. Tel. 777 096 620.

• Prodám autosedačku vajíčko 0 – 13 kg• Prodám autosedačku vajíčko 0 – 13 kg 
za 800 Kč, fusak sv. hnědý za 300 Kč, 
oblečení do 1 roku kus za 10 Kč. Tel. 607 
655 301.

• Prodám plynový sporák Mora Gaspo, • Prodám plynový sporák Mora Gaspo, 
bílý, s regulátorem, velmi zachovalý, cena 
700 Kč. Tel. 774 241 128.

• Prodám el. motory 380 V• Prodám el. motory 380 V 550 W 910 
ot. patky + příruba, 450 W 1 400 ot. patko-
vý, 1,5 kW 1 410 ot. patkový, 1,5 kW 2 870 
otáček patkový. Tel. 724 718 493. 

• Prodám Fiat Cinquecento,• Prodám Fiat Cinquecento, r. v. 1994, 
bílý, hezký, dobrý stav. Cena 20 000 Kč. 
Tel. 607 229 153.

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

• Prodám Opel Omega combi TD, 2,5 l,• Prodám Opel Omega combi TD, 2,5 l, 
r. v. 1996, TK 2/09, tmavě modrý, cena 
18 000 Kč. Tel. 607 229 153.

• Prodám čtyřkolku Loncin,• Prodám čtyřkolku Loncin, r. v. 2006, 
nejetá (400 km), se SPZ, cena 20 000 Kč. 
Tel. 607 229 153.

• Prodám klavír – krátké černé křídlo,• Prodám klavír – krátké černé křídlo, 
celopancéřové, vídeňská značka, zacho-
valé, naladěné. Tel. 776 335 440.

• Prodám kolo skládačku a kolo Favo-• Prodám kolo skládačku a kolo Favo-
rit.rit. Levně. Tel. 728 721 186.

• Prodám velmi pěknou kuchyňskou • Prodám velmi pěknou kuchyňskou 
linku linku hnědé barvy. Tel. 728 627 134.

BydleníBydlení
• Prodám parcelu ke stavbě rod. • Prodám parcelu ke stavbě rod. 

domu, domu, 1 480 m2, zpevněná cesta, rovný 
povrch, velmi lukrativní místo, částečně 
zastavěno novými domy, inženýrské sítě 
na hraně pozemku. Cena 1 650 000 Kč. 
Tel. 777 680 096.

• Koupím byt v Chomutově 3+1.• Koupím byt v Chomutově 3+1. 
Tel. 608 212 345.

• Hledám rodinný dům v Chomutově• Hledám rodinný dům v Chomutově 
a okolí do 15 km. Tel. 608 115 599.

• Prodám byt 3+1 v os. vl.,• Prodám byt 3+1 v os. vl., 74 m2, 
s balkonem, 4. patro, zateplený dům, 
plastová okna, slušný vchod, ul. Borová. 
Volný od 28. 2. 2009. Cena 850 000 Kč. 
Tel. 724 959 915.

• Prodám pěkný zařízený byt• Prodám pěkný zařízený byt v osob-
ním vlastnictví 3+1+2 balkony v Cho-
mutově na Březenecké, 2. patro, 80 m2. 
Nutno vidět. Tel. 739 500 601.

• Vyměním státní byt 1+1 v Praze 5• Vyměním státní byt 1+1 v Praze 5 za 
státní nebo družstevní byt v Chomutově. 
Tel. 607 673 680.

• Pronajmu byt 2+1 v Chomutově, • Pronajmu byt 2+1 v Chomutově, 
střed města. Solidní jednání. Ihned. 
Tel. 776 662 473.

• Pronajmu dlouhodobě byt u Kamen-• Pronajmu dlouhodobě byt u Kamen-
cového jezeracového jezera v Chomutově, 2+1 – 56 m2, 
2. patro bez výtahu, balkon, sklep, neza-
řízený. Cena 6 200 Kč + energie, vratná 
kauce 12 000 Kč. Tel. 736 684 174.

• Prodám byt 2+1 v os. vl.,• Prodám byt 2+1 v os. vl., 64 m2, na 
Dehtochemě, slunný, klidná lokalita. 
Cena 790 000 Kč. Tel. 737 835 859.

• Vyměním st. byt 2+1 v CV• Vyměním st. byt 2+1 v CV za byt 
3+1 s balkonem v CV, může být 2. kat. 
Tel. 731 116 868.

MagistrMagistrát města Chomutovaát města Chomutova
tajemník MMCH vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa tajemník MMCH vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

asistent/asistentkaasistent/asistentka
na odbor kancelář primátora, úsek vnějších vztahů na odbor kancelář primátora, úsek vnějších vztahů 
s místem výkonu práce Statutární město Chomutov

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 
 • Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, 

případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má 
v České republice trvalý pobyt, 

 • dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
 • ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon 

správních činností stanovené zvláštními právními předpisy.
Další požadavky:Další požadavky:
 • Vysokoškolské vzdělání,
 • aktivní znalost anglického jazyka slovem i písmem,
 • řidičský průkaz skupiny B.
Výhodou:Výhodou:
 • Znalost protokolárních předpisů,
 • aktivní znalost práce na PC (MS Office, Windows, Excel, Internet),
 • velmi dobré komunikativní schopnosti,
 • flexibilita, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostat-

nost v rozhodování,
 • zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení.
Písemná přihláška musí obsahovat:Písemná přihláška musí obsahovat:
 • Jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození, státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k poby-

tu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis zájemce.
Výčet požadovaných dokladů k přihlášce: Výčet požadovaných dokladů k přihlášce: 
 • Profesní životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, odbor-

né znalosti a dovednosti,
 • ověřená kopie nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů 

ne starší než 3 měsíce, 
 • ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost.

Platové zařazení: 8. pl. třída podle nař. vlády č. 564/2006 Sb., o plato-
vých poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Předpokládaný nástup: dle dohody
Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené a označené obálce 

„Neotvírat - výběrové řízení – asistent/asistentka - OKP“ zašlete do 6. října 
2008 na adresu Magistrát města Chomutova, kancelář tajemníka, Zborov-
ská 4602, 430 28 Chomutov nebo doručte osobně v téže lhůtě do podatel-
ny Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

• Pronajmu byt 3+1 v CV,• Pronajmu byt 3+1 v CV, klidné 
prostředí, bezpečné místo, dlouhodobě. 
Tel. 606 923 620.

• Pronajmu byty v CV.• Pronajmu byty v CV. Dlouhodobě. 
Tel. 606 923 620.

• Prodám byt 3+1 v osobním vlast-• Prodám byt 3+1 v osobním vlast-
nictvínictví v CV na Písečné, 76 m2 + balkon, 
překrásný výhled. Cena 880 000 Kč. 
Tel. 721 305 112.

• Podnikatelka koupí byt v Chomuto-• Podnikatelka koupí byt v Chomuto-
vě. vě. Nabídněte, seriózní jednání. Děkuji. 
Tel. 724 657 421.

• Prodám vilu z 30. let v Jirkově. • Prodám vilu z 30. let v Jirkově. 
Tel. 724 657 421.

• Prodám družstevní byt 3+1• Prodám družstevní byt 3+1 
v 5. patře, plovoucí podlahy, štuky, plas-
tová okna, zateplení, nová kuchyňská lin-
ka. Byt se nachází v centru Jirkova, čistý 
a klidný vchod. Tel. 602 136 783.

OstatníOstatní
• Dne 4. 9. jsem doprovodil na vlak • Dne 4. 9. jsem doprovodil na vlak 

paní z Chomutova,paní z Chomutova, jež seděla vedle mne 
ve Státní opeře Praha na Madame Butter-
fly. Prosím, ozvěte se. Tel. 737 764 844.

• Hledám spolužáky rok ukončení • Hledám spolužáky rok ukončení 
9. A 1965.9. A 1965. E-mail dastino1@seznam.cz.

• Zdarma odvezu• Zdarma odvezu váš nefunkční počí-
tač, TV a podobně. Tel. 724 902 854.

• Kdo daruje základní škole mixér• Kdo daruje základní škole mixér 
na výrobu ručního papíru? Tel. 605 454 
688.

• Koupím HAKI lešení,• Koupím HAKI lešení, i více jednotek. 
Děkuji za nabídku. Tel. 607 229 153.

• Koupím housle, violu, violoncello, • Koupím housle, violu, violoncello, 
kontrabas, vše i staré a poškozené. 
Tel. 604 737 990.

• Hledám pronájem garáže• Hledám pronájem garáže v oko-
lí Luny, nebo i koupě. Vážný zájem. 
Tel. 737 225 130.

• Jsem sám, a tak hledám štíhlejší • Jsem sám, a tak hledám štíhlejší 
ženu, ženu, které třeba své srdce dám. Je 
mi 28 a jsem štíhlý, 171 cm vysoký. 
Tel. 722 682 799.

• Opuštěné kočičky stále čekají• Opuštěné kočičky stále čekají na do-
mov plný lásky a něhy. Jsme nenároční, 
zábavní, milí, veselí a oddaní kamarádi. 
Tel. 737 087 781.

• Pronajmu garáž• Pronajmu garáž na sídlišti Kamenná. 
Tel. 731 049 276. 

• Pronajmu internetový obchod• Pronajmu internetový obchod s IT 
technikou (počítače a doplňky), vhodné 
pro studenty. Podmínka – dobrá znalost 
PC a internet. Tel. 777 137 081.

• Přenechám pronájem zahrady• Přenechám pronájem zahrady v za-
hrádkářské kolonii na Dukelské. Zah. do-
mek podsklepený, ovocné stromy, skalka. 
Za 80 000 Kč. Tel. 605 236 364.

Mapka s vyznačením zjednosměrněných Mapka s vyznačením zjednosměrněných 
ulic ke článku na straně 2.ulic ke článku na straně 2.
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PRO PRVNÍ SVÌTOVÝ
FITNESS KLUB

V CHOMUTOVÌ

Hledáme dynamické spolupracovníky
na následující pozice:

> obchodní zástupce

> recepèní na èásteèný úvazek

> osobní trenér fitness

> instruktor skupinových cvièení

   spinning, fitbox, power yoga, bosu a dalších

Své nabídky na jednotlivé pozice vèetnì strukturovaného životopisu

posílejte do 30.øíjna 2008 na e-mail: svetovefitness@seznam.cz



strana 6 SPORT  CHN středa 1. 10. 2008

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, Tomáš Branda

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

Kam v říjnu za sportem

FITNESS KLUB
svìtové úrovnì
poprvé v CHOMUTOVÌ

OTEVÍRÁME

JIŽ BRZY

 V Městské sportovní hale v Cho-
mutově se o víkendu 11. – 12. října 
uskuteční vrcholná soutěž podzim-
ní sezony Českého svazu aerobiku 
– Aquila Aerobic&Fitness Open Cup 
2008, který je kontrolním závodem 
před prosincovým mistrovstvím 
světa. Soutěž je vypsána pro kate-
gorie juniorů a dospělých. 

A co příznivci tohoto atraktivního 
sportu uvidí? V sobotu se představí 
nejlepší juniorští závodníci v katego-
rii 14 – 16 let, kde je přihlášeno téměř 
400 závodníků. Finále této kategorie 
pak proběhne v neděli dopoledne. 
Nejvíce obsazenou bude kategorie 
žen, kam se přihlásilo 25 závodnic. 
Semifinále dospělých proběhne 
v neděli od 9 hodin a závod vyvr-
cholí v 15 hodin, kdy se představí 
nejlepší reprezentanti nominovaní 
na letošní Mistrovství světa, které se 
koná začátkem prosince v Moskvě.

Chomutovský závod ukáže 
formu před MS v Moskvě

Chomutovští diváci se mohou 
těšit na vicemistra světa v katego-
rii mužů Jana Pochobradského, na 
třetí ženu světa z loňského roku 
Denisu Barešovou a neméně za-
jímavá bude kategorie týmů, kde 
se představí čerství mistři Evropy, 
tým ve složení Hana Babková, Miro-
slava Zímová a Jan Novosad, kteří 
získali zlatou medaili na nedávném 
evropském šampionátu ve finských 
Helsinkách. Atraktivní je též soutěž 
fitness šesti až osmičlenných týmů, 
která bude plně obsazena ve všech 
kategoriích. 

Finále budou moci sledovat 
i v přímém přenosu České televize 
i televizní diváci na sportovním ka-
nále ČT 4, a to v neděli od 15.30 do 
16.50 hodin. Podrobný časový har-
monogram lze nalézt na webových 
stránkách svazu www.ceskysvazae-
robiku.cz.                                         (sk)

V končící letošní sezoně se vodá-
kům SC 80 Chomutov velmi daří. 
Dosavadním vrcholem bylo srpnové 
Mistrovství České republiky na krát-
kých tratích v Račicích, kde chomuto-
vští závodníci změřili síly se soupeři 
z 36 oddílů z celé ČR. „Měl jsem před 
zahájením mistrovství mrazení 
v zádech, velké úsilí mých svěřenců 
v přípravě a zejména na závěrečném 
soustředění na Slapech dávalo tušit, 
že by se mohlo zadařit. Skutečnost 
ale předčila očekávání, byl jsem na 
naše závodníky neskonale pyšný. 
Kolegové trenéři nevěřícně kroutili 
hlavami, co se to v Chomutově děje,“ 
popisuje trenér Petr Doležal. Chomu-
tovský oddíl totiž získal osm zlatých, 
devět stříbrných a čtyři bronzové 
medaile! Jmenovitě první místa vy-
bojovali žák D. Pokorný 2x, žačka 
E. Kučerová 3x, dorostenky D. Bo-
lomská 2x a V. Hrbková 1x, druhá 
místa mladší žáci Jiří Nachtigal 2x, 
Jan Nachtigal 1x, K. Štejnar 1x, O. Bi-
šický 1x, dorostenky D. Bolomská 1x, 
V. Hrbková 1x a mezi ženami M. Krau-
zová 2x a třetí místa dorostenka V. Hrb-
ková 1x, M. Krauzová mezi ženami 2x 
a 1x také mužský čtyřkajak. Úspě-
chem je i dalších deset finálových 
umístění. Těmito výsledky si Pokorný, 
Kučerová a Bolomská zajistili zařaze-
ní do sportovního centra mládeže pro 
rok 2009, navíc posledně jmenovaná 
závodnice si vysloužila povolání do 
juniorské reprezentace, se kterou se 
v těchto dnech účastní mezinárodní 
regaty olympijských nadějí v Maďar-
sku. Úspěšní byli na MČR i veteráni, 
V. Legat ml. získal zlatou, jeho otec 
V. Legat st. a L. Hrbek stříbrné me-
daile.

Koncem srpna si Marcela Krau-
zová vybojovala nominaci na MS 
v maratonu. To proběhlo předminu-
lý víkend v Týně nad Vltavou a mla-
dá česká reprezentantka při svém 
prvním startu v seniorské kategorii 
dojela na deblu s novou partnerkou 
dvanáctá.

Trenéři soupeřů kroutili na mistrovství republiky nad výsledky chomutovského oddílu hlavami

Úspěšná sezona kanoistů vedla až na radnici

První zářijový víkend se chomu-
tovské vodácké naděje blýskly na 
celorepublikových závodech mlá-
deže v Kadani. Svoje kvality zde 
zástupci Chomutova opět vyjádřili 
množstvím medailových umístění. 
Letošní úspěšnost tak oddíl SC 80 
Chomutov posunula v hodnocení 
klubů do první desítky. „To, že jsme 
v žebříčku klubů do desátého místa, 
je fantastický úspěch. Před námi 
jsou jen vrcholová střediska nebo 
kluby s dlouhou a bohatou tradicí. 
Stali jsme se respektovaným oddí-
lem s vynikající mládežnickou zá-
kladnou,“ zdůrazňuje Petr Doležal. 
Při této příležitosti vzpomenul na 
specializované sportovní třídy, které 
pod patronací oddílu působí na ZŠ na 
Březenecké. Jan a Jiří Nachtigalovi, 
K. Štejnar, O. Bišický, T. Doláková 

a D. Jarabicová jsou prvními jejich 
žáky, kteří pravidelně závodí a přivá-
žejí medaile z významných soutěží.

Členové chomutovského oddílu 
proslavili oddíl i město v soutěžích 
dračích lodí, které jsou stále popu-
lárnější. V závěru srpna společně 
s představiteli radnice vyhráli 
v konkurenci sedmi měst Pohár 
hejtmana Ústeckého kraje. Trenér 
Doležal dodává: „Potěšitelná pro nás 
byla zejména přímá účast paní pri-
mátorky Řápkové a jejího náměstka 
Řeháka. Odpádlovali s námi všechny 
tři jízdy a mohli tak na vlastní kůži 
zažít tu pravou závodní atmosféru, 
protože vlastní soutěž jsme pojali 
velice prestižně.“

Týden poté chomutovské závodni-
ce B. Doležalová a J. Legatová coby 
reprezentantky ČR – veteránky při-
spěly k úspěchu na ME dračích lodí 
v italské Sabaudii, odkud přivezly 
tři stříbrné medaile z tratí 200, 500 
a 2 000 metrů. 

Zatím posledním závodem s cho-
mutovskou účastí byla tradiční me-
zinárodní regata v německém Hofu, 
kde se utkali zástupci 62 oddílů pře-
vážně z Německa, ale také z Česka 
a Maďarska. V této konkurenci skon-
čil oddíl SC 80 Chomutov desátý. 
Nejlepšími individuálními výsledky 
jsou první místo štafety v sestavě 
B. Tarkulič, M. Oslík, K. Videmann 
a V. Legat ml., stejně jako prvenství 
V. Legata staršího mezi veterány. Dru-
há místa ve finále obsadili nejmladší 
žáci K. Štejnar, Jan a Jiří Nachtigalovi 
a žáci D. Pokorný, J. Babovič a E. Ku-
čerová, třetí skončil T. Fridrych.

Letošní úspěchy oddílu kanoistiky 
SC 80 Chomutov zaujaly i představite-
le města. Nejlepší jednotlivce a jejich 
trenéry proto minulý týden v obřadní 
síni radnice přijal náměstek primátor-
ky Jan Řehák, který s nimi provedl 
i slavnostní zápis do Pamětní knihy 
města Chomutova.                               (sk)

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALAMĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
  11. 10. aerobik – Aquila Aerobic&Fitness Cup - 10.15 – 17.00
  12. 10. aerobik – Aquila Aerobic&Fitness Cup – 9.15 – 17.00
  25. 10. házená – 2. liga mužů: HK Chomutov – Bělá pod Bezdězem 12.30
  25. 10. basketbal – 1. liga mužů: BK Chomutov – BK Prostějov B 16.00
  26. 10. basketbal – 1. liga mužů: BK Chomutov – BK Pardubice B 10.30
  28. 10. házená – Český pohár mužů: HK Chomutov – Spartak Praha 4 18.00

ZIMNÍ STADIONZIMNÍ STADION
  1. 10. lední hokej – 1. liga: KLH Chomutov – HC Rebel Havlíčkův Brod 17.30 
  6. 10. lední hokej – 1. liga: KLH Chomutov – HC Chrudim 17.30 
  15. 10. lední hokej – 1. liga: KLH Chomutov – HC Vrchlabí 17.30 
  20. 10. lední hokej – 1. liga: KLH Chomutov – HC Dukla Jihlava 17.30 
  22. 10. lední hokej – 1. liga: KLH Chomutov – HC Beroun 17.30 
  29. 10. lední hokej – 1. liga: KLH Chomutov – HC Benátky nad Jizerou 17.30 

SPORTOVNÍ AREÁL V CIHLÁŘSKÉ ULICISPORTOVNÍ AREÁL V CIHLÁŘSKÉ ULICI
  4. 10. národní házená – 1. liga žen: SK Chomutov NH – Sokol Rokytnice 15.30 
  5. 10. národní házená – 1. liga žen: SK Chomutov NH – SK Studénka 11.00 
  12. 10. národní házená – 1. liga žen: SK Chomutov NH – Šroubárna Žatec 11.00 

LETNÍ STADIONLETNÍ STADION
  11. 10. fotbal - divize: FC Chomutov – SK Union Čelákovice 10.15
  25. 10. fotbal - divize: FC Chomutov – Spartak Chodov 10.15

SPORTOVNÍ AREÁL V MOSTECKÉ ULICISPORTOVNÍ AREÁL V MOSTECKÉ ULICI
  4. 10. hokejbal - obl. liga: HBC North Stars Chomutov - TJ Baník Meziboří 14.00
  18. 10. hokejbal - obl. liga: HBC North Stars Chomutov - HbC RONDO Teplice 14.00
  1. 11. hokejbal - obl. liga: HBC North Stars Chomutov - HBC Orlík Ústí n. L. 14.00

Kanoisté SC 80 Chomutov po vítězných závodech v Černožicích nad Labem, 
zleva dole K. Štejnar, D. Jarabicová, A. Jarabicová, Jan Nachtigal, D. Reiner, 
T. Fridrych, O. Bišický, T. Doláková, nahoře trenér P. Doležal, M. Fridrychová, 
V. Hrbková, D. Pokorný, D. Bolomská, M. Krauzová, E. Kučerová, L. Wiedner, 
M. Mihal, P. Doležal ml. a A. Doležalová.                              (foto: archiv oddílu)

Do Pamětní knihy města Chomutova se podepisuje šéftrenér oddílu Petr Do-
ležal, asistuje mu matrikářka magistrátu Marcela Pěničková.             (foto: sk)

Vrcholové taneční centrum Vrcholové taneční centrum 
Beethoven D.C. Exe Chomutov,Beethoven D.C. Exe Chomutov, 
držitel titulů mistrů ČR, Evropy 
a světa v disco dance 2007, 2008, 
otevírá pro velký zájem druhou 
třídu přípravky pro děti ročníků 
2003, 2004. Předmětem výuky 
bude správné držení těla, hudebně 
pohybová a rytmická průprava, 
základy gymnastiky. Pro další 
informace můžete volat na tel. 
č. 775 960 055 nebo psát na e-mail 
sarka.dc@centrum.cz. Taneční 
centrum trénuje na Základní škole 
v Beethovenově ulici vedle hasičár-
ny, lze přijít osobně mezi 15. a 18. 
hodinou, školu je potřeba obejít 
zprava.                                            (sk)

Finále bude vysílat Česká televize na ČT 4


