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Po loňském i letošním boomu 
v pořizování nových autobusů pro 
linkovou dopravu, zahájil chomu-
tovský a jirkovský dopravní pod-
nik i postupnou modernizaci vozů 
sloužících městské hromadné do-
pravě. Stáří a stav vozové techniky 
totiž vyžaduje razantní a rychlé 
řešení. „Stáří většiny kloubových 
trolejbusů dosáhuje patnáct let,“ 
řekl generální ředitel podniku Jiří 
Melničuk. Řada z nich má najeto 
více než 600 tisíc kilometrů, což 
je na hranici jejich životnosti. Do-
pravce i jeho akcionáře čeká velmi 
náročný úkol, zejména zajistit 

nemalé finanční prostředky na nut-
nou obměnu vozů. Také u autobusů 
dojde k výraznému zlepšení. Je to 
deklarováno investičním plánem 
dopravního podniku, který je zpra-
cován na nejbližších 5 let.

Dopravní podnik zakoupil nedáv-
no pro městskou hromadnou dopra-
vu dva nové nízkopodlažní autobu-
sy značky Solaris, jeden klasický 
a jeden kloubový. Jejich cena pře-
sáhla 12 miliónů korun. Obdobně se 
bude postupovat i v dalších letech. 
Snahou bude ročně zakoupit až 
tři nové nízkopodlažní autobusy, 
z nichž jeden bude kloubový. Do-

Slovo primátorky

Dopravní podnik čekají velké investice 
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pravce chce tímto opustit dosa-
vadní praxi, kterou je nakupová-
ní starších ojetých autobusů.

U kloubových trolejbusů bu-
dou  postupné vyměněny staré 
vozy za nové. Vzhledem k vyso-
ké finanční náročnosti se zkom-
binuje nákup nových s prove-
dením kompletních generálních 
oprav u části stávajících vozů. 
Generálky by měly prodloužit 
životnost trolejbusů o dalších 
6 let. „Předpokládá se, že takové 
opravy proběhnou u maximálně 
sedmi, z dvaceti kloubových 
trolejbusů. Jeden trolejbus je 
právě v těchto dnech odvážen ke 
generální opravě,“ řekl náměstek 
primátorky a předseda předsta-
venstva dopravního podniku Jan 
Řehák. V příštím roce se plánují 
dvě opravy a měl by být pořízen 
minimálně jeden nový trolejbus. 
Celkově se pak plánuje postupně 
zakoupit až 12 nových kloubo-
vých vozů. 

Náklady na uvedenou moderni-
zaci vozového parku pro chomu-
tovskou a jirkovskou MHD budou 
do roku 2013 nemalé. Předběžně 
se počítá s 210 milióny korun 
u trolejbusů a 92 milióny u au-
tobusů. „O financování se musí 
podělit všichni, kterých se měst-
ská hromadná doprava dotýká. 
Nejenom dopravní podnik a jeho 
akcionáři, ale i kraj, stát, pří-
padně Evropská unie. Nepatrnou 
částí přispějí i samotní cestující. 
Na oplátku budou využívat nové, 
bezpečné a moderní stroje,“ do-
dal Melničuk.                             (red)
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Vážení spoluob-
čané, stejně jako 
asi většina z vás 
jsem v době du-
šičkových svátků 
zašla na hřbitov. 
Bohužel jsem si ne-
mohla nevšimnout, 
že z mnoha starých 

i novějších hrobů postupně mizí 
různé kovové součásti. Je zřejmé, 
že zloději barevných kovů se neza-
staví vůbec před ničím. Kvůli pár 
korunám se tyto hyeny neštítí ničit 
hroby a okrádat zemřelé. Zejména 
starší lidé si mi občas stěžují, že 
se z jejich hrobů ztrácejí i vázy 
nebo květiny, různé ozdoby a třeba 
i sazenice. Městský hřbitov je bohu-
žel tak rozsáhlý a díky množství 
vzrostlých stromů natolik nepře-
hledný, že je jen velmi obtížné za-
jistit jeho ochranu před všemi těmi 
zloději a zlodějíčky, kteří si zvykli 
tam chodit krást. Nemyslím si, že 
bychom před nimi měli rezignovat 
a nesnažit se chránit hroby našich 
blízkých. Městská policie bude 
i dál hřbitov pravidelně kontrolovat 
a prověřovat sběrny surovin. Ale 
nejdůležitější snad je, aby se do 
naší společnosti navrátila alespoň 
ta nejzákladnější slušnost, která 
i tomu neotrlejšímu zloději kdysi 
v minulosti říkala, že krást na hřbito-
vě se prostě nemůže. Protože každý 
z nás se jednou vydá na cestu smrti 
a každý z nás bude jednou mít ně-
kde svůj hrob. A bude si přát, aby to 
bylo místo, kam jeho blízcí mohou 
klidně přijít a oživit si na nás vzpo-
mínky. Myslím, že až se jednoho 
dne přestane krást na našem hřbito-
vě, bude to znamenat, že žijeme ve 
slušné době a ve slušné společnosti. 
Snad to bude co nejdříve! 

A to Vám ze srdce přeje 

                         Vaše Ivana Řápková

Snaha města Chomutova o získání 
dotací z Evropské unie byla završe-
na. Primátorka Ivana Řápková na po-
čátku listopadu podepsala smlouvu 
o realizaci Integrovaného plánu roz-
voje města – Areál bývalých kasáren 
a přilehlého okolí s Regionální radou 
regionu soudržnosti Severozápad. 
Dnem podpisu má město Chomutov 
k dispozici 1,035 miliardy korun. „Je 
to vítězství celého týmu lidí, který se 
snažil získat pro chomutovské obča-
ny tyto obrovské finanční prostřed-
ky,“ řekla primátorka Ivana Řápková.

 Radnice za prostředky z pro-
jektu IPRM vystaví centrum sportu 
a volného času v prostoru bývalých 
kasáren a přilehlého okolí. Jako 
první se začne stavět zimní stadi-
on. Následovat bude letní stadion 
s tréninkovým zázemím, kulturně 
společenské centrum a oddychové 
a relaxační centrum. Město bude 
do areálu investovat půl miliardy 
korun z vlastních prostředků. „Vy-
budováním celého areálu občané 
získají moderní zónu pro odpočinek 
a sport. Bude to největší proměna 
Chomutova realizovaná v tak krátké 
době v celé historii města a lidem 
se podstatně zlepší komfort žití ve 
městě,“ dodala primátorka. 

Podpisem smlouvy práce na 
získávání peněz z dotačních titu-
lů Evropské unie nekončí. Město 
již usilovně pracuje na dalších 
projektech tak, aby získalo další 
prostředky pro rozvoj města. Nyní 
se projektoví specialisté zaměřují 
na získání dotací pro chomutovská 
sídliště. V současně době finišuje 

Chomutov má k dispozici jednu miliardu

Radnice chce podpořit rozvoj 
bydlení ve městě, proto připravi-
la k prodeji zasíťované pozemky 
v lokalitě Zadních Vinohrad. Ve vel-
mi klidné oddychové zóně na okraji 
města je k dispozici 41 parcel pro 
výstavbu rodinných domků, u nichž 
se dokončuje stavební povolení na 
pokládku sítí. Město předpokládá, 
že bude prodávat pozemky za 1 100 
korun za metr čtvereční, ale koneč-
né rozhodnutí je na zastupitelstvu. 

S výstavbou inženýrských sítí se 
začne na jaře příštího roku. Stejně 
tak budou vybudovány i příjezdo-
vé komunikace. „Pozemky jsou na 

Radnice prodává pozemky 
pro stavbu rodinných domů

velmi zajímavém a lákavém místě 
v blízkosti Kamencového jezera 
a zooparku,“ uvedla primátorka 
Ivana Řápková. Každá z parcel je 
o velikosti přibližně 700 až 800 m2. 

O pozemky začíná být velký zá-
jem. Již polovina z nich je předběž-
ně zamluvena. Prodej pozemků by 
měl proběhnout do podzimu příštího 
roku. „Město chce podpořit výstavbu 
rodinných domků. Je to jedna z cest, 
jak přilákat nové obyvatele do na-
šeho města. Podobný projekt město 
již realizovalo v lokalitě Filipových 
rybníků a také se setkal s velkým 
úspěchem,“ dodala primátorka.   (tb)

zpracování IPRM k projektu Sídliště, 
místo pro život, kdy dokument musí 
být odevzdán do konce tohoto roku. 
Soutěžíme zde mezi více než dvaceti 
městy. O tom, jestli jsme byli úspěš-
ní či nikoli, se dozvíme v dubnu 
2009. Plánovaný objem prostředků 
na revitalizaci veřejných prostran-

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

ství je více než 150 mil. Kč, z toho 
dotace je ve výši 91 % celkových 
způsobilých výdajů projektu. Roz-
pracovávají se ale i menší projekty, 
město se zapojilo do grantových 
programů několika společností, kde 
by chtělo získat finanční prostředky 
na dětská hřiště.                     (tb, mm)

Od středy, kdy byl slavnostně 
zprovozněn, je v provozu babybox, 
který je umístěn v areálu chomutov-
ské nemocnice. Primátorce Statutár-
ního města Chomutova Ivaně Řápko-
vé se podařilo vyjednat s Nadačním 
fondem pro odložené děti Statim 
a jeho sesterským občanským sdru-
žením Babybox pro odložené děti 
– Statim umístění boxu v chomutov-
ské nemocnici. 

„Podařilo se také sehnat finanční 
prostředky pro jeho výstavbu. V této 
otázce jsem našla velmi vstřícný pří-
stup u Severočeských dolů a.s., které 
přispěli částkou 250 tisíc korun,“ řek-
la primátorka Ivana Řápková. Dalších 
padesát tisíc poskytlo město.

Babybox bude provozovat Krajská 
zdravotní, a. s., jejíž součástí je 
i chomutovská nemocnice.           (tb)

V chomutovské nemocnici 
byl zprovozněn babybox
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Na babetě chtěl ujeNa babetě chtěl ujet t 
motohlídce strážníkmotohlídce strážníků

Všímavá obyvatelka Chomutova 
oznámila jízdu opilce v Kostelní 
ulici. Muž byl tak opilý, že neustále 
padal a opět nasedal na motocykl. 
Na ulici se okamžitě zaměřily oči 
kamer a sledovaly ho. Obsluha ka-
mer vyslané motohlídce hlásila, že 
mizí v Kostnické ulici. Muži zákona 
dotyčného dojeli a snažili se ho za-
stavit. Ten však na to nedbal a své 
„motokolo“ vyhnal do nejvyšších 
obrátek a uháněl směrem do cent-
ra města. Rovněž ho ani nezajímal 
puštěný maják na vozidle. Komic-
ká honička skončila v centrálním 
městském parku. Zde si totiž zá-
vodník myslel, že strážníky setřese. 
Z babety setřásl totiž jenom sebe. 
Čtyřiapadesátiletý muž z Kamenné 
byl pak předán republikovým po-
licistům.

Byl to pro ni šokByl to pro ni šok

Nedaleko Lidlu zažila šok jed-
na Chomutovanka. V pozdních 
večerních hodinách ji tu přepadl 
neznámý pachatel. Žena zavolala 
strážníky, kteří ihned za ní přijeli. 
Dvaačtyřicetiletá šokovaná žena 
jim barvitě vylíčila, jak se to stalo. 
Zezadu ji neznámý muž srazil na 
zem a snažil se jí odcizit batoh. Ta 
se bránila a muž snědé pleti naštěs-
tí vzal nohy na ramena. Po uvedení 
podrobného popisu se daly hlídky 
i kamery do hledání pachatele, 
avšak zatím bezvýsledně. Na místo 
se taktéž dostavila Policie ČR, která 
si případ převzala.

Chtěl spát pod autemChtěl spát pod autem

V prvním listopadovém týdnu 
strážníci přijali zajímavý telefonát. 
V ulici Blatenská si prý někdo ustlal 
pod osobním vozem, zalezl si pod 
něj a usnul. Když strážníci přijeli 
na místo, nestačili se divit. Pod vo-
zidlem skutečně kdosi spal. Dotyčný 
byl následně probuzen a dotázán, 
co že to má znamenat. Mladý muž 
uvedl, že se doma velmi pohádal se 
ženou a odešel z bytu. Protože ještě 
nemrzne, volil nocleh pod jeho vo-
zidlem. Muži zákona však nakonec 
dotyčného přece jen přesvědčili, že 
přenocovat ve vozidle je přece jen 
příjemnější než pod ním. Mladý muž 
si dal říci a změnil svou noclehárnu 
za střechu nad hlavou, i když jen na 
čtyřech kolech.                               (vv)

Z deníku 
městské policie

Magistrát se chystá investovat 
do obnovy a rekonstrukce památek 
necelých sto milionů korun. Tak vy-
sokou sumu však nemůže investovat 
najednou a hlavně nemůže všechny 
tyto prostředky vynaložit z vlastní 
kasy. Město chce částku postupně 
investovat v příštích deseti letech, 
podle harmonogramu regenerace 
památek, který schválila městská 
rada. „Z vlastních zdrojů město na 
obnovu postupně použije dvacet 
šest milionů korun,“ řekla primátor-
ka Ivana Řápková. Zbytek z devade-
sáti pěti milionů korun, které by se 
na památky měly vynaložit, tvoří 
dotace a soukromé zdroje vlastníků 
objektů a církví.

Program investic do regenerace 
památkové zóny byl schválen pod-
le připravenosti jednotlivých akcí. 
Nyní již probíhají opravy areálu 
bloku staré radnice č.p. 1, 99 a 150, 
kostela Nanebevzetí Panny Marie, 
průčelí budovy muzea a kostela 
svatého Ducha. Rekonstruují se 
hradby v Mánesově ulici a nábřeží 
Chomutovky na Žižkově náměstí 
a v Chelčického ulici. 

V přípravě je úprava okolí koste-
la svatého Ducha v Hálkově ulici, 
demolice ocelové tržnice a úprava 
parku a záchytného parkoviště pro 
centrum U Městských mlýnů, par-
kové úpravy nábřeží Chomutovky 
u jezuitského areálu. Rozpracovávají 
se projekty na opravu Vinohradské 
kaple v Mostecké ulici, kostela svaté 
Barbory v Horní Vsi a opravy domů 
v Klostermannově a Revoluční ulici. 

Výhledově se počítá s dostav-
bou proluk v Hálkově, v Revoluční 

Do památek půjde téměř sto milionů

a v Kostermannově ulici, přestavbou 
domu č.p. 4186 v Uličce. V budoucnu 
se dostaví plochy u parku u Okres-
ního soudu a rekonstruuje se starý 
obchodní dům v Ruské ulici.

 V rámci minulého programu 
pro roky 1992 až 2008 došlo k zá-
sadnímu obratu ve stavu městské 
památkové zóny Chomutov. Byly 
opraveny komunikace v zóně včet-
ně inženýrských sítí a nové žulové 
a křemencové dlažby s výsadbou 
vzrostlé zeleně. Dokončena byla roz-

sáhlá rekonstrukce jezuitského are-
álu včetně kostela svatého Ignáce. 
Na Husově náměstí byla upravena 
stará škola jako budova magistrátu. 
Opravou objektu č.p. 36 na Husově 
náměstí byla zřízena pobočka ČVUT 
Praha - fakulta strojní. Dále byla 
opravena velká část uličních průčelí 
domů v památkové zóně. Bylo zru-
šeno autobusové nádraží na Žižko-
vě náměstí a na jeho místě probíhá 
v současnosti nová výstavba, která 
doplní vybavenost centra.             (tb)

Chomutov hostil na počátku 
listopadu mezinárodní seminář 
s názvem „Jak přitáhnout vycházejí-
cí žáky základních škol do středních 
odborných škol, především technic-
kých“, na který se sjelo několik 
odborníků z Finska, Norska, Španěl-
ska, Portugalska, Turecka, Francie 
a Kypru. Mezi nimi byli ředitelé škol, 
zástupci ředitelů, výchovní a karié-
roví poradci středních škol.

Hlavním cílem semináře bylo 
představit způsoby prezentace pře-
devším technických školních oborů 
tak, aby se staly zajímavými pro 
žáky vycházejících ze základních 
škol. Problém nezájmu mládeže 
o technické obory je v celé Evropě 
podobný. Důsledkem je nedostatek 
kvalifikovaných technických ká-
drů na úrovni dělnických profesí 
i středního managementu – tedy 
techniků, průmyslováků či jak jsou 
tito pracovníci různě nazýváni. 
Příčiny nedostatku kvalifikovaných 
techniků se už v jednotlivých ze-
mích odlišují. „Účastníci se shodli, 
že hlavní příčinou je velká náročnost 
těchto oborů, jejich malá nebo skry-
tá prestiž ve společnosti. Mnohdy 
negativní reklama v médiích a špat-
ná představa o tom, co tato řemesla 

Odborníci z Evropy řešili, jak přilákat studenty na technické školy

či profese dnes reálně představují. 
V technických oborech se vydělávají 
peníze mnohem složitěji a s větším 
úsilím než těch ostatních. Zde pano-
vala shoda. Ale velmi zajímavá byla 
poznámka kolegyně z Finska, že je 
třeba hledat to, co si vlastně gene-
race žáků a studentů, kteří opouští 

základní školství a přechází na další 
stupeň, samotná přeje. A tady byly 
velké rozdíly. Zatímco v zemích jako 
Španělsko, Portugalsko či Turecko to 
je úspěch, postavení, kariéra a pení-
ze či další hmotné statky, tak ve 
Finsku a Norsku v odpovědích tee-
nagerů převládá klid, pohoda, relax 

a cestování a zábava. Peníze a s nimi 
spojené hmotné statky jsou považo-
vány jaksi za samozřejmé. Možná 
dokonce chybí i představa o vydě-
lávání peněz,“ řekl Miloslav Hons, 
ředitel Základní školy Na Příkopech, 
která seminář organizovala.

Odborníci se také setkali s vede-
ním města. Na setkání primátorka 
města podotkla to, že se podařilo 
do města přilákat vysokou školu. 
„Oslovili mě zástupci firem, že jim 
chybí střední odborný management 
a techničtí pracovníci, proto jsem se 
obrátila na vedení ČVUT a podařilo 
mi vyjednat, že v Chomutově bude 
sídlit pracoviště této vysoké školy,“ 
řekla primátorka města Ivana Řáp-
ková. Účastníci semináře se také 
seznámili s problematikou nezájmu 
školáků o technické obory na základ-
ních a středních školách přímo v Cho-
mutově. „Snažíme se o to, aby střední 
technické školy představily své 
obory již žákům sedmých a osmých 
tříd a ne až deváťákům před podáním 
přihlášek,“ řekl náměstek primátorky 
Jan Řehák s tím, že žáci tak mají vět-
ší možnosti seznámit se s nabídkou 
středních škol a odpovědněji spolu 
s rodiči rozhodnout o svém budou-
cím povolání.                                       (tb)

Nyní přeplněné parkoviště v Kos-
mově ulici se město bude snažit 
vyprázdnit. Chce tak vyjít vstříc 
zájemcům o parkování. 

Rada města se rozhodla odpustit 
parkovné na odstavném parkoviš-
ti a o bezplatném vydání vozidel 
jejich majitelům. Pro odpuštění 
parkovného hovoří především fakt, 
že majitelé aut o ně nemají zájem 
a výše parkovného mnohdy přesa-
huje hodnotu vozidla. V mnohých 
případech nedošlo při prodeji vozi-
dla k právnímu převodu na nového 
vlastníka a ten nemá právo si auto 
vyzvednout. „Podmínkou pro od-
puštění parkovného je, že auto bude 
ekologicky zlikvidováno. Město uvol-
něním parkoviště získá větší prostor 
pro odstavení kamionů a dalších aut 
a tím se zvednou i příjmy pro město. 
Z komunikací zmizí auta, která jsou 
na hranici životnosti a mohou být 
v provozu velice nebezpečná,“ řekl 
náměstek primátorky Jan Řehák. 

Město chce vyprázdnit parkoviště 
odpuštěním parkovného

O parkoviště je velký zájem 
a městská policie, která parkoviště 
provozuje, nemůže všem zájemcům 
vyhovět. 

Město vyzvalo majitele, aby si au-
tomobily zlikvidovali. Na výzvy vůči 
majitelům již dostalo první odpovědi 
s odezvou řešení dané problematiky. 
Problému současně nahrává i fakt, že 
od ledna příštího roku mají motoristé 
povinnost České kanceláři pojistitelů 
platit zákonné pojištění na vozidla, 
která nejsou dočasně, resp. trvale 
vyřazena z evidence. Občané tuto 
skutečnost již zaregistrovali a chtějí 
problém ve spolupráci s městem ře-
šit. V současné době je na parkovišti 
140 aut, což představuje dvě třetiny 
parkoviště. „V případě, že vozidlo ne-
bude vyzvednuto, bude po právních 
krocích prohlášeno za opuštěné. 
Město poté provede likvidaci na své 
náklady. Pohledávka však stále půjde 
za vlastníkem vozidla,“ dodal náměs-
tek Řehák.                                             (tb)

Město Chomutov patří dlouho-
době mezi města a obce s nejnižší 
sazbou místního poplatku za komu-
nální odpady. Většina obcí využívá 
horní hranice zákona a náklady na 
sběr a svoz odpadu zpoplatňují hor-
ní hranicí sazby ve výši 500 korun, 
Chomutov náklady na odpadové 
hospodářství, které činní 638 korun 
na osobu, z podstatné části dotuje 
z rozpočtu města a od občanů 
vybírá pouze 426 korun za osobu 
a kalendářní rok.

„Bohužel i přes tuto skutečnost 
meziročně roste počet obyvatel, kte-
ří si své povinnosti neplní, a výše 
nedoplatků závratně stoupá. Jen 
za letošní rok nezaplatilo poplatek 
téměř dvacet procent obyvatel měs-
ta,“ řekl Jan Mareš, vedoucí odboru 
ekonomiky magistrátu města. Odbor 
ekonomiky proto připravil a v těch-
to dnech rozeslal skoro deset tisíc 

Dluhy za odpady závratně rostou
platebních výměrů a poštovních 
poukázek.

Absolutní výše nedoplatků za po-
platek za odpady dosáhla ke konci 
měsíce října závratné částky téměř 
sedmnácti milionů korun, přičemž 
od konce předchozího roku narostla 
o 2,7 milionu korun. Bezmála de-
set tisíc poplatníků bylo vyzváno 
k zaplacení nedoplatku ve lhůtě do 
15 dnů. V případě nesplnění si této 
povinnosti ani v náhradním termínu 
může město přistoupit k penalizaci 
a poplatky navýšit až na trojnáso-
bek základní částky.

„Další vymáhání již procesně pro-
bíhá formou daňové exekuce nebo 
soukromých exekutorských úřadů. 
Na poplatku za odpady bylo v le-
tošním roce doposud vybráno 17,9 
milionu korun, přičemž náklady na 
odpadové hospodářství přesahují 27 
milionů korun,“ dodal Mareš.    (red)

Primnátorka Ivana Řápková a její náměstek Jan Řehák při diskuzi s odborní-
ky z celé Evropy.                                                                                                (foto: tb)

Město a zahrádkáři z kolonie 
Kamencové jezero sladili postup 
při ukončení nájemní smlouvy na 
pozemky kolonie. Zahrádkářům vy-
prší na konci příštího roku nájemní 
smlouva a město ji již nemůže ob-
novit, protože na místě kolonie bude 
stavět oddychově relaxační centrum, 
které je součástí Integrovaného plá-
nu rozvoje města – Areálu bývalých 
kasáren a přilehlého okolí, na který 
město získalo jednu miliardu korun 
z fondů Evropské unie. 

„Naprosto chápeme, že zahrád-
káři nechali na zahrádkách kus 
svého života a mají k nim citový 
vztah, proto jsme nabídli možnost 
pronájmu nových pozemků ve dvou 
lokalitách,“ řekla primátorka Ivana 
Řápková. Pracovníci magistrátu se 
zahrádkáři projdou obě lokality, kte-
ré přicházející v úvahu, tedy lokalitu 
Zadních Vinohrad a Nových Spořic. 
„Nejvíce nás zajímá lokalita Zadních 
Vinohrad,“ řekla Erika Jedličková ze 
zahrádkářského výboru. 

Radnice se předběžně se zahrád-
káři dohodla, že u nové zahrád-
kářské kolonie zajistí oplocení, 

Zahrádkáři z kolonie u jezera 
a město se dohodli na postupu 

vodovodní přípojku a základní re-
kultivace pozemku. 

Zahrádkáři městu předali seznam 
členů a obě strany se pokusí společ-
nými silami zjistit, zda členové za-
hrádkářské kolonie mají zájem spíše 
o koupi či pronájem pozemků v nové 
kolonii. Přesnější statistika by však 
měla být známa v prosinci. V případě, 
že by členové kolonie chtěli zůstat 
v nájmu, nebude se jim cena nijak 
měnit a pozemky jim budou prona-
jmuty za 2 Kč za m2 na rok. Zástupci 
radnice se zúčastní členské schůze 
kolonie v únoru, kde bude celý záměr 
projednán se všemi zahrádkáři.  (tb)

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 – rejstřík trestů 
Z – živnostenský rejstřík
N  – katastr
O – obchodní rejstřík

Kostel svaté Barbory.                                                                                         (foto: sk)
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Soutěžím krásy Chomutov rozhod-
ně má co nabídnout. Stačí se dívat 
okolo sebe nebo si vzpomenout na 
„skoromissky“ Michaelu Štoudkovou 
a Evu Martinovskou. Další kráskou, 
které budeme nejen z patriotismu 
držet palce, je Denisa Dolnáková. 

Jednatřicetiletá Chomutovačka se 
totiž spolu s dalšími třemi tisícovka-
mi uchazeček přihlásila do druhého 
ročníku celostátní soutěže Pretty 
Woman ČR, která je určena ženám 
a dámám ve věkovém rozpětí 27 až 
47 let. Prošla několika výběry a koly 
až pod samotný vrchol. Teď bude 
o co nejlepší umístění usilovat ve 
finálovém galavečeru 29. listopadu 
ve Státní opeře v Praze.

Informací o soutěži a výzvy k při-
hlášení si všimla ve společenském 
časopise. A protože podle vlastních 
slov nedokáže jen tak nečinně sedět 
a soutěž jí přišla zajímavá, rozhodla 
se zúčastnit. „Na rozdíl od klasic-
kých soutěží krásy tahle má za cíl 
vyzdvihnout i vnitřní krásu. Už 
nám není osmnáct, máme životní 
zkušenosti, děti, víme, co chceme, 
a nebojíme se projevit kouzlo osobnos-
ti,“ ztotožňuje se Denisa Dolnáková 
s mottem soutěže. Do ní nastoupila 
jako nevybroušený diamant. Nikdy 
předtím se žádné soutěže krásy 
nezúčastnila, nemá žádné zkuše-
nosti s modelingem, jen velmi malé 
s ateliérovým focením. Jedna z těchto 
zkušeností ovšem převyšuje ostatní, 
před rokem a půl stála před objekti-
vem samotnému Janu Saudkovi. 

A že je přirovnání k diamantu 
na místě, dokazuje Denisina cesta 
soutěží. Úvodním castingem v Kar-
lových Varech prošla bez problémů, 
v jednom z pěti semifinálových kol, 
které také proběhlo v Karlových Va-
rech, obsadila druhé místo. A proto-
že jen vítězky postupovaly přímo do 
finále, musela absolvovat takzvanou 
baráž v Praze. Skončila opět druhá 
a zařadila se tak mezi devět finalis-
tek, které si to 29. listopadu v pří-
mém přenosu České televize rozdají 
o korunku Pretty Woman ČR 2008. 
Při semifinále získala na základě 
hlasování veřejnosti titul Pretty Wo-
man Internet. 

Diváci se mohou těšit, temperamentní Denisa chce zůstat svá i ve finále Pretty Woman ČR 

Další kráska v celorepublikovém finále

Publikum si dokáže získat, o tom 
není pochyb, stačí ji zažít naživo. 
Pohledná, komunikativní, energická. 
„A taky maximálně bláznivá, tvo-
řivá, nedočkavá. Chci toho hodně 
stihnout a všechno chci hned,“ se 
smíchem pokračuje ve výčtu máma 
dvacetiměsíčních dvojčat, chlapeč-
ků Kryštofa a Radovana. „Nestydím 
se, jako pokojská jsem na zaoceán-
ských lodích projela půlku světa. 
Hrála jsem divadlo, například tady 
v Chomutově v Mirandolíně, třikrát 
jsem se pokoušela dostat na DAMU,“ 
říká absolventka ekonomické školy 
s praxí v obchodní sféře. Aktivní 
přístup k životu je její podstatou. 
Od malička sportuje, závodně plava-
la, hrála házenou, tancovala, dělala 
aerobik, v současnosti je trenérkou 
spinningu. Má pověst střely, nebojí 
se ani adrenalinových sportů, prý 
vyzkouší cokoliv. „Na světě je tolik 
krásných věcí, které chci poznat...,“ 
říká přesvědčivě. 

Nakažlivou pozitivní energií bodo-
vala na všech úrovních Pretty Woman 
a svá chce zůstat i ve finále. Soutěžící 
tam čeká nejprve monolog na dosud 
tajné téma, pak volná disciplína, poté 
disciplína „sex-appeal“ a nakonec 
disciplína „zlatíčka“, při které budou 

jejich odpovědi konfrontovány s 
odpověďmi některého člena rodiny. 
A jak se disciplína „sex-appeal“ dělá? 
„Už jsme ji měli v semifinále, tam jsem 
se stylizovala do role svůdné sekre-
tářky, s výstřihem a minisukní. Jakou 
taktiku zvolím teď, to ještě nevím, ale 
poradím se s chlapama,“ směje se. 
Naopak zcela jasno má Denisa Dolná-
ková v případě volné disciplíny. Zde je 
přirozenou volbou tanec. „Tančím celý 
život, tanec mám v krvi. Když se mě 
zeptáte, jak se cítím, tak líp než slovy 
to vyjádřím tancem. Tancovat se mnou 
bude Yemi a jeho skupina. Trénink je 
náročný, bude tam i poloakrobacie, ale 
jestli se to povede, tak se mají diváci 
na co těšit.“ Ve finále chce D. Dolná-
ková uspět, přestože si uvědomuje, 
že záležet bude na momentální formě 
i na řadě neovlivnitelných okolností. 
„Je pěkné zúčastnit se, ale ještě lepší 
je odejít s korunkou, ne?“ nastiňuje 
své ambice.                                             (sk)

Jekyll&Hyde v Denise Dolnákové – důstojná v K. Varech při přebírání titulu 
Pretty Woman Internet a rozjívená na Kanárských ostrovech.    (foto: archiv)

Denisu Dolnákovou můžete Denisu Dolnákovou můžete 
podpořitpodpořit už teď v hlasování na 
www.prettywomancr.czwww.prettywomancr.cz nebo bě-
hem finálového večera 29. 11. od 29. 11. od 
21.10 hod. 21.10 hod. posláním SMS. Rozho-
dovat totiž budou diváci! 

• Stálou expozici v Art galerii• Stálou expozici v Art galerii na historické radnici tento měsíc vystří-
dala prodejní výstava výtvorů dvou partnerských dvojic – Ivana Terše 
a Libuše Teršové a Františka Vlčka a Jitky Gavendové. Keramické plastiky 
a užitou keramiku prvních tří jmenovaných autorů vkusně doplňují po-
etické obrázky na dřevě Jitky Gavendové. O ty je také největší zájem, už 
v den vernisáže se ze čtrnácti vystavených prodalo dvanáct. Výstava potr-
vá do 29. listopadu a vstup na ni je bezplatný.                                            (sk)

Že bubny pouze neudávají rytmus, 
ale dají se jimi vykouzlit i působivé 
melodie, si už podruhé ověřili cho-
mutovští návštěvníci Sletu bubeníků. 
Hlavní postava projektu Pavel Fajt 
tentokrát show postavil na konfron-
taci evropské bubenické klasiky 
a japonské tradice. Evropskou školu 
spolu s ním zastupovali Miloš Vacík, 
Jim Meneses, Petr Zeman a Pavel Kou-
delka, „zemi vycházejícího slunce“ 
zase reprezentovali Yunko Honda, 
Steve Eto a zpěvačka Yumiko (tito tři 
na snímku zleva). Rytmy vycházející 
ze všemožných bicích nástrojů poslu-
chače duševně očišťovaly od každo-
denních stresů a vracely je do doby, 
kdy rituály byly základem společen-
ského života. Byť většina návštěvníků 
při srovnání obou ročníků hodnotila 
letošní vystoupení i jeho koncepci 
jako méně strhující, spokojeni snad 
byli všichni. Aspoň podhled na vlnící 
se a podupávající si dav před pódiem 
tomu nasvědčoval.      (text a foto: sk)

Předvánoční čas v Chomutově 
zpestří interpreti populární hudby, 
kteří ve své tvorbě kombinují prvky 
folku, rocku i klasiky.

Již 25. listopadu v divadle vystou-
pí skupina Čechomor, kterou si zdejší 
fanoušci naposledy užili při oslavách 
povýšení Chomutova na statutární 
město. Vzhledem k termínu konání 
koncertu budou repertoár částečně 
tvořit lidové koledy a vánoční písně 
z Čech, Moravy, Slovenska a Polska, 
které skupina loni vydala na CD Svá-
teční Čechomor. Hostem tour je ta-
lentovaná zpěvačka Eliška Ptáčková, 
která nazpívala v polštině skladbu 
Józef, mój kochany.

V polovině prosince pak do cho-
mutovského divadla přijedou Bratři 
Ebenové. Kryštof, Marek a David 
spolu soustavněji nekoncertují, a tak 
může být chomutovské vystoupení 
pro jejich fanoušky velkým svátkem. 
Také alba vydávají jen sporadicky, 
ovšem to zatím poslední s názvem 
Chlebíčky vyšlo letos.                     (sk)

Do Chomutova přijedou
Čechomor a Ebenové Producent a autor divadelních her 

Milan Kopecký, který před třemi lety 
v Chomutově ve „světové“ premiéře 
s úspěchem uvedl svou hru Dveře 
aneb Pane, vy jste vdova, míří do 
chomutovského divadla s dalším 
premiérovým kusem. 

Autorem Hříčky pozdního léta, 
která bude uvedena v úterý 2. pro-
since, je tentokrát překvapivě Jan 
Kačer, veřejnosti dobře známý re-
žisér a příležitostný herec. „Celých 
padesát let jsem pietně obdivoval 
divadelní hry a choval úctu k jejich 
autorům a nikdy bych si nepomys-
lel, že něco sám napíšu. Ale mám pár 
kamarádů herců a hledal jsem pro 
ně, jako pro konkrétní typy, hru. Tak 
jsem si řekl, že bych mohl sám něco 
zkusit napsat. A šlo to dobře, zdálo 
se mi, jako by mi někdo koukal přes 
rameno a diktoval mi text. Přišlo mi, 
že ty osudy už dávno znám a že je 
jen zapisuju,“ popsal genezi své au-
torské prvotiny Jan Kačer.

Podle jeho vlastních slov je výsled-
kem „příběh se zvláštní, tajemnou 

Hříčka pozdního léta: pozdní prvotina režiséra Jana Kačera

Zatím poslední konference Como-
tovia, na které se zhruba před rokem 
sešli historici při příležitosti 550. 
výročí udělení znaku městu Chomu-
tovu, je nyní zhmotněna. Všechny 
zde přednesené referáty totiž nyní 
vyšly ve sborníku s totožným ná-
zvem - Comotovia 2007. 

Regionální badatelé, ale i odbor-
níci z Akademie věd ČR, z českých 
univerzit a dokonce z univerzity 
v Lipsku zveřejňují výsledky svého 
bádání. Jednotlivé referáty se kro-
mě chomutovského městského zna-
ku věnují také například zdejším 
pozoruhodným sklípkovým klen-
bám, zemské výstavě v roce 1913, 
symbolice na chomutovských ma-
lovaných terčích, událostem z břez-

Střípky z chomutovské historie
ve sborníku Comotovia 2007

atmosférou a detektivní zápletkou“. 
Známý režisér ovšem šel ještě dál, 
nejenže hru také režíruje, ale ještě se 
obsadil do jedné z rolí. V těch dalších 
v Chomutově vystoupí Jan Vlasák, 
Táňa Fischerová, Jitka Smutná, Adéla 
Kubačáková a Radek Valenta.

Jak bylo naznačeno, to, že premi-
éra se bude konat zrovna v Chomu-
tově, je zásluhou zdejšího rodáka 
Milana Kopeckého. „Je to jednoduché, 
uděláme z Chomutova město, kde se 
odehraje většina významných světo-
vých premiér. A hotovo!“ zažertoval 
si producent, scénárista a divadelní 
tvůrce. Jen tak na okraj také prozra-
dil, že na jaro chystá do našeho měs-
ta další premiéru vlastní hry. Město 
Chomutov je k jeho počínání vstříc-
né, nastudování a realizaci Hříčky 
pozdního léta finančně podpořilo. 

Tvůrčí kolektiv zatím zkouší 
v Praze, do Chomutova se společně 
dostane až v den premiéry 2. pro-
since. Druhé představení pak hned 
následující den uvidí návštěvníci 
Bránického divadla.                        (sk)

Synopse k divadelnímu představení Hříčka pozdního léta:Synopse k divadelnímu představení Hříčka pozdního léta:
Do předměstského hotýlku přijíždí na pozvání dávné milenky muž žijící 

30 let v cizině. Ocitl se uprostřed příprav na slavnost a setkání s lidmi, kteří 
před mnoha lety znamenali v jeho životě mnoho. Čeká ho řada překvapení 
a i on mnohá překvapení připraví. 

Zajímavé příběhy šesti zdánlivě náhodně setkajících se lidí s mnoha ko-
mickými situacemi završí svatba, která všechny spojí v přátelskou rodinnou 
pospolitost. 

Hra je o hledání přátelství, o hledání a nalezení domova, o lásce.

na 1919 nebo postavě humanisty 
Matthaeuse Aurogalla. To, co bylo 
před rokem určeno především ko-
legům historikům, se nyní dostává 
k rukám všech zájemců o dějiny Cho-
mutova. Dvousetstránkový sborník 
je za 230 korun k zakoupení 
v knihkupectví DDD v Ruské ulici, 
v Městském informačním centru 
v Chelčického ulici a v muzeu na 
historické radnici. 

Konference Comotovia se konala 
již třikrát a vždy se vázala k ně-
jakému významnému datu z dějin 
města. Další se uskuteční příští rok 
a bude věnována především událos-
tem z roku 1809, kdy v době napo-
leonských válek Chomutov obsadila 
saská a westfálská vojska.           (sk)

DIVADLODIVADLO

• 20. 11. JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU. 20. 11. JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU. Divadelní představení v rámci předplat-
ného. Městské divadlo od 19.00 hodin.

• 2. 12. HŘÍČKA POZDNÍHO LÉTA. 2. 12. HŘÍČKA POZDNÍHO LÉTA. Premiéra divadelního představení mimo 
rámec předplatného. Městské divadlo od 19.00 hodin. 

KONCERTYKONCERTY

• 21. 11. KŘEST DESKY KUPINY G. L.21. 11. KŘEST DESKY KUPINY G. L. Jako host vystoupí Vladimír Mišík 
a ETC... Kulisárna u divadla od 20.00 hodin. 

• 23. 11. VÁNOČNÍ KONCERT S ORCHESTREM VÁCLAVA HYBŠE. 23. 11. VÁNOČNÍ KONCERT S ORCHESTREM VÁCLAVA HYBŠE. Účinkují 
Milan Drobný, Iren Koukalová, Lenka Šlaisová, Jan Smigmator, Hana Hlož-
ková. Městské divadlo od 19.00 hodin. 

• 25. 11. ČECHOMOR.25. 11. ČECHOMOR. Koncert pop. skupiny. Městské divadlo od 19.00 hodin. 
• 30. 11. PRVNÍ ADVENTNÍ KONCERT.30. 11. PRVNÍ ADVENTNÍ KONCERT. Trubkový koncert Bořivoje Čecha 

a hostů. Kostel sv. Ignáce od 19.00 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY

• 19. 11. a 3. 12. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. 19. 11. a 3. 12. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní 
dům na Zahradní od 17.00 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY

• VÁNOCE V MUZEU – BETLÉMY DOMÁCÍ I CIZOKRAJNÉ.VÁNOCE V MUZEU – BETLÉMY DOMÁCÍ I CIZOKRAJNÉ. Výstava v kostele 
sv. Kateřiny. Vernisáž 22. 11. v 10.00 hodin, výstava potrvá do 4. 1. 09. 

• BÁRA BUCHALOVÁ - ČAMBÁRA NEJEN DĚTEM.BÁRA BUCHALOVÁ - ČAMBÁRA NEJEN DĚTEM. Kresby, ilustrace a design. tex-
til. Vernisáž v galerii Lurago 1. 12. v 17.00 hodin, výstava potrvá do 20. 12.

• JIŘÍ JABŮREK – OBRAZY, SKLENĚNÉ PLASTIKY. JIŘÍ JABŮREK – OBRAZY, SKLENĚNÉ PLASTIKY. Výstava v galerii Špejchar, 
výstava potrvá do 6. 12.

• LADISLAV CHABR – FIGURÁLNÍ KRESBY. LADISLAV CHABR – FIGURÁLNÍ KRESBY. Galerie na schodech v SKKS, vý-
stava potrvá do 31. 12.

• FRANTIŠEK LINHART – PROCHÁZKA MOJÍ TVORBOU. FRANTIŠEK LINHART – PROCHÁZKA MOJÍ TVORBOU. Galerie Lurago, výsta-
va potrvá do 25. 11.

• VLASTA KMENTOVÁ–ZBUZEK – LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ. VLASTA KMENTOVÁ–ZBUZEK – LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ. Výstava fotografií 
v rámci adventních koncertů v kostele sv. Ignáce. Výstava potrvá do 31. 12.

• VÝSTAVA ČERTŮ.VÝSTAVA ČERTŮ. Sklepní prostory galerie Špejchar. Výstava potrvá od 
1. do 20. prosince, v odpoledních hodinách čerti živě. 

KINAKINA

Kino Oko (začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Oko (začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).
            19. 11.  POLOČAS ROZPADU.POLOČAS ROZPADU. Komedie/drama, Slovensko.
           20. 11.  ZÁPISKY O SKANDÁLU.ZÁPISKY O SKANDÁLU. Drama, Velká Británie. Od 17.00 hod.
            21. 11.  VESMÍRNÍ OPIČÁCI. VESMÍRNÍ OPIČÁCI. Komedie/pohádka/animovaný, USA. Od 17.00 hodin.
            21. 11.  ZRCADLA.ZRCADLA. Sci-fi/horor, USA.
 22. – 23. 11.  VESMÍRNÍ OPIČÁCI. VESMÍRNÍ OPIČÁCI. Komedie/pohádka/animovaný, USA. Také od 17.00 

hodin.
 24. – 26. 11.  DĚTI NOCI – OFKA.DĚTI NOCI – OFKA. Drama, ČR.
            27. 11.  CIKÁNI JDOU DO NEBE.CIKÁNI JDOU DO NEBE. Romantická balada/muzikál. Rusko.
           28. 11.  FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ.FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ. Komedie, ČR.
 29. – 30. 11.  PAN TAU A CESTA KOLEM SVĚTA.PAN TAU A CESTA KOLEM SVĚTA. Rodinná dobrodružná komedie, ČR, 

Německo. Od 17.00 hod.
 29. – 30. 11.  FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ.FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ. Komedie, ČR.
   1. –    2. 12.  SEX VE MĚSTĚ.SEX VE MĚSTĚ. Romantická komedie, USA.
              3. 12.  UKRUTNĚ ŠŤASTNI.UKRUTNĚ ŠŤASTNI. Drama, Dánsko.
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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: 26. 11. v 10.00 hod.

Poskytování bytů dle varianty C, DOPLN Ě N Í I NZE RÁTU ZE DN E 5. 11 .

BYTY NA SVÉPOMOC - oprava bytu na vlastní náklady
Domovn í s práva QAR K - u l . N a Běl id le - tel . :  474 651 1 62 , 474 624 1 24

ad resa Č. p. /č. b. vel i kost Vy vo lávac í ce na N á klady na op ravu

Beethovenova 3886/11 1 + 2 1 0 950 Kč 20 6 0 0 0 Kč

Palackého 39 93/17 1 + 2 12 4 50 Kč 171 0 0 0 Kč

Proh l íd ky na b ízenýc h by tů u možn í uvedená domovn í s p ráva .
Registrace zájemců o byt na svépomoc se koná dne 9. 12. 2008 v době od 13.00 hod. do 14.45 hod. v kanceláři OSMM, 2. patro, č. dv. 233.

Zá jemc i o z í s ká n í by tu formou veřej ného v ýběrového řízen í j sou povi n n i ,  ved l e povi n ností uvedenýc h v č l .  6 „ Pravi del 
p ro při dělová n í by tu v ma jetku města C hom utova“, při reg i strac i před ložit p latný obča n s ký p rů kaz a potvrzen í peněžn í -
ho ú stavu o za p lacen í d ražeb n í j i stoty ve v ýš i 1 0 % v y vo lávac í ceny by tu .

Číslo účtu - 6015 - 626441/0100 ( uvedení pomlčky N U T N É ! ! ! ) , var. symbol – 22220912 , specifický symbol – rodné číslo

ProdejProdej
• Prodám DVD přehrávač Toshiba, • Prodám DVD přehrávač Toshiba, 

SD-160SE, stříbrný, cena 900 Kč a DVD 
přehrávač Philips, DVP 5140, stříbrný, 
cena 900 Kč, oba s dálkovým ovládáním 
a manuálem, stáří 2 roky, nepoužívané. 
Dále kulatý kuchyňský stůl, průměr horní 
desky 90 cm, výška 75 cm, fólie – dekor 
buk, ke stolu dvě klasické dřevěné židle, 
celková cena 1 200 Kč. Tel. 773 977 796.

• Prodám chlapecké brusle• Prodám chlapecké brusle vel. 37. 
Tel. 723 466 676.

• Prodám Peugeot 405,• Prodám Peugeot 405, 1.6 benzín, 
dobrý stav, cena 13 000 Kč. Chomutov. 
Tel. 606 389 114

• Velké pravé vlašské ořechy• Velké pravé vlašské ořechy papíráky 
prodáme na telefonickou dohodu. Vylou-
pané i celé. Jsou kvalitní, velmi chutné, 
letošní. Tel. 731 957 218.

• Prodám 4x zimní pneu na Škodu • Prodám 4x zimní pneu na Škodu Octa-
via (VW), 1 rok jeté, obuté s disky, pův. cena 
12 000, nyní 5 500 Kč. Tel. 777 737 400.

• Prodám Mazdu 626,• Prodám Mazdu 626, r. v. 1995, dobrý 
tech. stav, letní i zimní kola, 2x airbag, 
centr. zamykání, klimatizace, tech. do 1. 11. 
2009. Cena 35 000 Kč. Tel. 737 146 147.

• Prodám dveře bytové,• Prodám dveře bytové, prosklené, 
levé, š. 85, v. 195 – 100 Kč, dveře byto-
vé, prosklené, pravé, š. 75, v. 198 – 100 
Kč, dveře plné, větr. otvory, pravé, š. 65, 
v. 195 – 50 Kč. Tel. 723 722 456.

• Prodám dveře vchodové bytové,• Prodám dveře vchodové bytové, 
š. 85, v. 193, pravé – 50 Kč, dveře bytové, 
prosklené, š. 75, v. 195, pravé – 50 Kč, dve-
ře bytové, prosklené, š. 75, v. 198, pravé 
– 20 Kč. Tel. 723 722 456.

• Prodám akvarijní rybičky• Prodám akvarijní rybičky paví očka 
a mečovky zelené, červené, lyrové, pancéř-
níčci rabauti, vše levně. Tel. 739 920 285.

• Prodám skříň zašoupávací, psací sto-• Prodám skříň zašoupávací, psací sto-
leklek přír. dřevo, houpací křeslo. Vše nové 
a velmi levně, stěhování. Tel. 777 779 937.

• Prodám sprchový kout,• Prodám sprchový kout, původní cena 
7 000, nyní 2 000 Kč. Málo používaný. Tel. 
474 652 757.

• Prodám dlouhé „maturitní“ tmavo-• Prodám dlouhé „maturitní“ tmavo-
modré sametové šatymodré sametové šaty s korálkovými ra-
mínky – velmi hezké na štíhlou, vysokou 
postavu (vel. 38 – 40). Tel. 605 720 020.

• Prodám zánovní vnitřní levé dveře • Prodám zánovní vnitřní levé dveře 
80, ze dvou třetin prosklené, třešeň – za 
1 800 Kč (pův. cena 2 150 Kč) nebo vymě-
ním za barve buk. Tel. 731 554 221.

• Prodám za rozumnou cenu dva pán-• Prodám za rozumnou cenu dva pán-
ské obleky, ské obleky, černý sametový a bordo, vel. 
asi 50, i jednotlivě. Vhodné do tanečních. 
Tel. 606 122 385.

• Prodám Seat Toledo 1.8 benzín• Prodám Seat Toledo 1.8 benzín, r. 
v. 1994, šedá metalíza, STK 7/2010. Cena 
10 000 Kč. Tel. 775 411 086.

• Prodám Fiat Cinquecento, r. v. 1994, • 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 čtyřkolku Loncin, r. v. 2006, • Prodám čtyřkolku Loncin, r. v. 2006, 
nejetá (400 km), se SPZ, cena 20 000 Kč. 
Tel. 607 229 153.

• Prodám indukční vařič, nový,• Prodám indukční vařič, nový, vhod-
ný na chatu, v domácnosti i na dovolenou. 
S 50% slevou, nyní 1 000 Kč, možná i do-
hoda. Tel. 606 648 644.

• Sedací souprava 3+2+1,• Sedací souprava 3+2+1, prodám tři 
roky starou, zánovní, tmavě modrou 
sedací soupravu, moderní stříbrné nohy. 
Cena 7 000, původní cena 17 000 Kč. 
Tel. 724 612 180.

• Obývací stěna + TV stolek + konfe-• Obývací stěna + TV stolek + konfe-
renční stolek. renční stolek. Tři roky staré, zánovní, 
barva buk + stříbrná pro celý komplet. 
Cena 6 000, původní cena 13 000 Kč. 
Tel. 724 612 180.

• Malou televizi úhlop. 40 cm• Malou televizi úhlop. 40 cm zn. Grun-
dig, stříbrná barva, prodám za 900 Kč. 
Prosím volat, děkuji. Tel. 605 704 239.

• Prodám zahradu s chatkou,• Prodám zahradu s chatkou, lokalita 
Doubí – Údlice, pitná voda, elektřina, 

s veškerým příslušenstvím, pozemek 
i stavba v OV. Tel. 723 604 441.

• Prodám zimní pneu s ráfky• Prodám zimní pneu s ráfky 165/13, 
najeto cca 800 km. Dále součástky na 
Škodu Octavie, r. v. 1970, obojí levně. 
Tel. 723 848 546.

BydleníBydlení
• Prodám byt 3+1 (velký) • Prodám byt 3+1 (velký) v osobním 

vlastnictví na sídlišti Zahradní, 2. patro, 
nově zrekonstruovaný dům, zateplený, vel-
mi slušný vchod, dobré parkování. V bytě 
vestavěné skříně, plastová okna, zasklená 
lodžie. Byt volný nejpozději od 04/2009. 
Cena 750 000 Kč. Tel. 723 519 945.

• Pronajmu byt 2+1 na sídl. Březenec-• Pronajmu byt 2+1 na sídl. Březenec-
ká, zařízený,ká, zařízený, slušnému zájemci. Vratná 
kauce ve výši dvou měsíčních nájmů. 
Tel. 606 507 434.

• Hledám garsonku nebo 1+1• Hledám garsonku nebo 1+1 v centru 
Chomutova. Tel. 605 927 238. 

• Pronajmu garáž na sídl. Březenecká. • Pronajmu garáž na sídl. Březenecká. 
Dohoda. Tel. 607 101 614

• 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 3+1 v centru Cho-• Pronajmu byt 3+1 v centru Cho-
mutova mutova slušným lidem. Měsíční kauce. 
Tel. 723 798 475, 739 368 922.

• Byt 4+1+B v Chomutově, • Byt 4+1+B v Chomutově, ul. Kostnic-
ká. Tel. 739 500 609.

• Pronajmu byt 2+1 na Březenecké • Pronajmu byt 2+1 na Březenecké 
u lávky, dlouhodobě. Za 6 800 Kč mě-
síčně, kauce 1x nájem. Od prosince. 
Tel. 604 183 446.

• Přenechám za úhradu pronájem• Přenechám za úhradu pronájem st. 
bytu 2+1 v centru CV. Úhrada bude umo-
řena částečně v nájmu. Tel. 602 287 615.

• Prodám byt 3+1 v OV.• Prodám byt 3+1 v OV. Plastová okna, 
částečná rekonstrukce, krásná lokalita. 
Volný, spěchá. Tel. 732 317 786.

• Mladá rodina koupí byt v Chomuto-• Mladá rodina koupí byt v Chomuto-
vě.vě. Slušné jednání. Tel. 724 657 425.

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

• Rod. dům 4+1 v Chomutově • Rod. dům 4+1 v Chomutově na Zátiší. 
Tel. 739 500 609.

• Koupím byt 1+1+L ve věžáku• Koupím byt 1+1+L ve věžáku 
v okolí Luny a Plusu. Platba hotově. 
Tel. 733 284 567.

• Pronajmu dlouhodobě byt• Pronajmu dlouhodobě byt u Kamen-
cového 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.

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

• Prodám byt 3+1 v soukromém vlast-• Prodám byt 3+1 v soukromém vlast-
nictví nictví na Písečné za 750 000 Kč. Podlahy, 
obklady. Tel. 721 305 112.

OstatníOstatní
• Daruji mourovatého kocourka, Daruji mourovatého kocourka, krás-

ný, 2 měsíce starý. Tel. 732 213 305.
• Koupím Jawa 555 (Pařez),• Koupím Jawa 555 (Pařez), pouze 

kompletní. Nabídky na tel. 777 737 400.
• 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.

• Pronajmu nebytové prostory v Cho-• Pronajmu nebytové prostory v Cho-
mutově mutově – Školní ulice, 60 m2 – kanceláře 
nebo prodejna (2 místnosti + zázemí). 
Nájem 7 000 Kč. Tel. 722 142 660.

• Hledáme paní na hlídání• Hledáme paní na hlídání dětí 2 a 3 
roky u Chomutova. Auto nutné. Minimálně 
tři odpoledne v týdnu. Tel. 603 276 454.

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

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

• Pronajmu internetový obchod.• Pronajmu internetový obchod. 
Podmínka dobrá znalost práce na PC. 
Tel. 777 137 081.

• Koupím garáž v centru CV• Koupím garáž v centru CV nebo oko-
lí. Platba hotově. Tel. 603 981 740.
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Pak Vám ryze eská spole nost KEBEK s.r.o. zabývající se spojovacím materiálem, kotevní technikou  

a komponenty pro výrobu a montáž vzduchotechnických za ízení, nabízí zajímavé pracovní p íležitosti. 

Pro dopln ní stávajících tým  v Chomutov  obsazujeme tyto pracovní pozice:

PRODAVA /PRODAVA KA

CNC OBRÁB

Ú ETNÍ

Nabízíme stabilní zam stnání, jistotu, r znorodou práci v p íjemném pracovním prost edí a sehra-

ném kolektivu, p íznivé finan ní podmínky, pracovní pom r na dobu neur itou, seriozní jednání 

v pracovním vztahu. 

HLEDÁME OSOBNOST DYNAMICKOU, AMBICIOZNÍ, SPOLEHLIVOU A 

KOMUNIKATIVNÍ, S CHUTÍ PRACOVAT. 

JSTE TO PRÁV VY?

KONTAKTY KEBEK s. r. o.:
Pražská 5382, Chomutov 

EMAIL: kariera@kebek.cz

TELEFON: 474 631 162 

Poskytujeme zázemí pro pořádání 

fi remních akcí
v salonku pro 35 osob

Objednávejte na www.drmalskamyslivna.cz,
nebo nás kontaktujte na telefonu +420 602 454 282.
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Chomutovské noviny

Kde jsou ty časy, kdy sportem 
číslo jedna byl fotbal! Alespoň mezi 
mládeží teď žezlo převzal florbal. 
Vládne školním tělocvičnám a mi-
mořádný zájem o něj je i v chomu-
tovském Domě dětí a mládeže.

„Těží z popularity hokeje v Česku. 
Podle mě tu má víc kluků vztah k ho-
kejce než k míči. A florbal má oproti 
hokeji tu výhodu, že je finančně 
dostupnější,“ soudí o oblibě lehkých 
hokejek a děrovaných plastových 
míčků ředitel DDM Milan Märc. Sám 
florbal hrával, a tak není divu, že 
jím řízená instituce podporuje nový 
sport už řadu let. 

V současnosti má DDM Chomu-
tov pět družstev s řádově stovkou 
hráčů. Dorost, starší a mladší žáky 
vede společně s florbalovým klubem 
FbC 98 Chomutov. Přípravka je plně 
v režii Domečku a dochází do ní čty-
řicet dětí včetně dvou dívek. „Zájem 
je velký, naplnili bychom ještě dva 
týmy. Jen kdyby je měl kdo vést,“ 
říká Milan Märc, který sám trénuje 
mladší žáky. Florbal už je částečně 
konkurencí pro hokej. K florbalu 
často sbíhají ti, kteří se na ledě 
nechytnou, jako doplňkový sport ho 
hrají i někteří kovaní hokejisté. Jiní 
na florbal přesedlají z pohodlnosti 
nebo z finančních důvodů. Kro-
mě dostupnosti láká florbal nové 
adepty i tím, že k jeho provozování 
nepotřebují mít žádné speciální vlo-
hy, snad vyjma vrozené rychlosti a 
obratnosti. „Přicházejí i takoví, kteří 
se, když to přeženu, zpočátku ani 
netrefí do míčku. Ale během dvou, 
tří nebo čtyř let se vypracují, hrají 

Zájem je velký, naplnili bychom ještě dvě družstva,“ říká ředitel DDM Milan Märc

Sportovním lákadlem pro dnešní děti je florbal

soutěže a těší je to. Důležitý je zá-
jem,“ zdůrazňuje Milan Märc.

Zatímco v přípravkách se chlapci 
florbal učí a hrají ho jen mezi sebou, 
tři družstva ve vyšších věkových ka-
tegoriích jsou zařazena do mistrov-
ských soutěží řízených Českou flor-
balovou unií. A názvu FbC 98 DDM 
Chomutov vesměs dělají čest. Pod 
vedením Martina Bociana, předsedy 
klubu, trenéra, vedoucího mužstev 

Mladší žáci FbC 98 DDM Chomutov (ve světlejších dresech) v utkání s vrstev-
níky Šuplíku Kadaň.                                                                                       (foto: duš) 

i organizačního pracovníka v jedné 
osobě, jsou dorostenci v 1. lize druzí, 
starší žáci v lize pátí a stejná příčka 
momentálně patří i mladším žákům. 
„Věřím, že florbal v Chomutově bude 
neustále nacházet novou kvalitu, 
nejenom díky FbC 98, DDM a Soko-
lu, ale také zásluhou trpělivé práce 
mnohých pedagogů na základních 
a středních školách Chomutovska,” 
dodává Milan Märc.                           (sk)

V plaveckém bazénu v Lounech se 
uskutečnily regionální plavecké 
závody sportovců s mentálním 
postižením Integrace, kterých se 
zúčastnili také žáci Základní školy 
speciální z chomutovské Palachovy 
ulice. Na svých prvních plaveckých 
závodech vůbec se chomutovští žáci 
mezi devadesáti závodníky a čtrnác-
ti družstvy neztratili a v disciplínách 
prsa, volný způsob a plavání s pod-
porou vybojovali pět medailí. Zlatou 
získala Aneta Patzeltová, stříbrnou 
Kateřina Babinčáková a bronzové 
si odvezli Michal Krajník, Jaroslav 
Kraus a Michaela Kučerová. Chomu-
tovskou sestavu doplňoval Tomáš 
Schejbal, pedagogický doprovod 
tvořily Marie Grimlová a Ida Skočila-
sová. „Každoročně jezdíme s dětmi k 
moři a do termálních lázní a učíme 
je tam plavat. Teď jsme to zúročili“ 
řekla ředitelka školy Marie Grimlo-
vá. Závody handicapovaných byly v 
Lounech pořádány již počtvrté, letos 
ale poprvé v pěkných podmínkách 
městské plavecké haly.  (sk, foto: gri)

Kuželkáři VTŽ Chomutov mohou 
být po třetině sezony spokojeni. Tři 
ze čtyř družstev se pohybují na čele 
svých soutěží a plní tak předsezon-
ní cíle, kterými byl u všech týmů 
pokus o postup.

Seniorskému A celku zatím ve sku-
pině A třetí ligy patří druhá příčka, 
oproti vedoucím Podbořanům má 
pouze horší skóre. Kádr v létě zkva-
litnily tři posily, Přemysl a Zdeněk 
Vytiskovi a Zdeněk Černý. A protože 
zde už hrál Martin Černý, jsou v 
osmičlenném kádru dvě bratrské 
dvojice. Spolu s nimi nastupují také 
Suchomel (překvapení podzimu, 
průběžně první v hodnocení jed-
notlivců soutěže), Havel (v tomtéž 
hodnocení devátý), Filo a Folta.

Také B tým těží z letního posílení 
o tři hráče. Krajský přebor zahájil 
čtyřmi vítězstvími, ale pak stejný 
počet utkání prohrál a z čela ta-
bulky se propadl do jejího středu. 
Oporami jsou Šmíd st. a Čaboun. 
V meziokresním přeboru působí 

C mužstvo. Jedna porážka a horší 
skóre ho zatím řadí na třetí místo. 
Lídrem týmu je zkušený Zdeněk 
Novák. Postupové ambice naplňují 
dorostenci VTŽ Chomutov. Družstvu 
ve složení Křížová, Valeš, Šmíd ml. a 
Kašpar patří první místo v krajském 
přeboru.

V nesoutěžní rovině se kužel-
kářský oddíl VTŽ Chomutov opět 
chystá na pořádání Vánočního kou-
lení pro klienty sociálních ústavů a 
dětských domovů, které proběhne 9. 
prosince. Akce připravovaná letos 
už poosmé svým záběrem přesáhla 
hranice okresu. Stále pro veřejnost 
platí možnost přihlásit se do ligy 
neregistrovaných, která je soutěží 
dvojic hráčů libovolné kombinace 
pohlaví. První kolo je na programu 
22. listopadu.                                   (sk)

Kuželkáři VTŽ v třetině sezony

Mimo tradičního vzdělávání se 
na Gymnáziu v Chomutově dává 
prostor i kulturním a sportovním 
akcím. Jednou z nich byl pod tak-
tovkou tělocvikářů noční volejbalo-
vý turnaj dvojic. 

Tato akce, volně navazující na loň-
ský noční badminton, se lišila přede-
vším tím, že se jí zúčastnili zástupci 
všech ročníků. Smíšené dvojice, volej-
balisti i ryzí amatéři, se sešli v pátek 
před devatenáctou hodinou. Deset 
týmů v každé ze tří skupin se nejprve 
utkalo systémem každý s každým o 
jediné postupové místo. Na postu-
pující čekaly další zápasy, ostatním 
se kolem půlnoci ještě spát nechtělo, 
proto povzbuzovali hrající, nebo hráli 
klasický volejbal. Semifinálové a finá-
lové zápasy byly často velice napínavé 
a o vítězství nebo prohře rozhodoval 
jediný bod. Kolem druhé hodiny bylo 
rozhodnuto. První místo a luxusní 
dort k tomu vyhrála Radka Vítová a 
profesor Petr Moule.                         (red)

Noční souboj o dort


