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Radnice chce rázně bojovat proti neplatičům, prostitutkám a nepřizpůsobivým občanům

Radnice chce podat pomocnou 
ruku všem slušným lidem, kteří 
doplácejí na chování nepřizpů-
sobivých občanů. Město se proto 
rozhodlo nekompromisně a tvr-
dě postupovat proti neplatičům 
a prostitutkám, kteří svým chová-
ním obtěžují veřejnost. Akce pod 
názvem Záchranný kruh počítá 
se společným a koordinovaným 
postupem policie, města, sociál-
ních úřadů a exekutorů. „Chceme 
chránit všechny slušné občany, 

kteří se chovají řádně, platí nájmy 
a poplatky. Existuje zde ale bohužel 
skupina neplatičů, která je vůči spo-
řádaným občanům agresivní, neplatí 
nájmy, ničí městský majetek a svým 
nezodpovědným přístupem strhává 
do propasti další,“ informovala pri-
mátorka Ivana Řápková.

Proti notorickým neplatičům 
zvolí město nekompromisní a tvr-
dý přístup. Za asistence policie 
a sociálních pracovníků budou vystě-
hováni z obecních bytů a přesunuti 
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Město vyhlásilo akci Záchranný kruh
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do mobilních ubytoven na okraji 
města, kde již první neplatiči, 
a to i z řad neromských neplati-
čů, bydlí. V součinnosti se soudy 
a exekutory pak bude na dlužníky 
uvalena exekuce. Jejich sociální 
dávky budou odebírány exekuto-
rem přímo při jejich předávání 
ze strany úřadů. „Pravděpodobně 
dojde ke konfliktu s lichváři, kte-
ří mnohým sociálně slabým jejich 
dávky berou, ale není jiná cesta, 
jak tento začarovaný kruh roze-
tnout,“ podotkla Řápková.

Podobně tvrdě bude město 
postupovat proti prostitutkám. 
„Nastavíme nekompromisní pří-
stup, který bude využívat všech 
regulérních možností a v zájmu 
bezpečnosti slušných občanů 
půjdeme až na hranu zákona,“ 
zdůraznila. Policie bude neustále 
přítomna v místech, kde se pro-
stitutky a kuplíři shlukují. „Ať 
počítají s tím, že budou opako-
vaně kontrolovány, odváženy na 
služebny, budou s nimi sepisová-
ny protokoly, budou pokutovány 
a město jim bude v mezích zá-
kona maximálně ztěžovat jejich 
činnost,“ řekla Řápková. 

„Děláme to pro všechny sluš-
né občany Chomutova. Původně 
jsme čekali pomoc od zákono-
dárců, kteří slibovali posílení 
pravomoci policie a města v po-
tírání této kriminality. Té jsme se 
ale nedočkali, a proto se musíme 
iniciativy chopit sami,“ podotkla 
Řápková.

               (Pokračování na str. 2)

Příští číslo CHN vyjde

4. února 20094. února 2009
www.chomutov–mesto.cz

Vážení spoluob-
čané, v listopadu 
loňského roku jsme 
mohli ve všech 
sdělovacích pro-
středcích sledovat 
střety mezi policií 
a příslušníky stra-
ny, která je označo-

vána za radikální, v Litvínově. Lidé, 
kteří neznají situaci na některých 
sídlištích v severních Čechách, se 
podivovali především tomu, jak je 
možné, že se k radikálům, kteří se 
chystali na místní Romy, přidávali 
obyvatelé místního sídliště Janov. 
Proč se obyčejní slušní lidé, které 
potkáváme denně v obchodě nebo 
na autobusové zastávce, přidají 
k řádícím extrémistům? Protože se 
ocitli v pasti vlastního domova! Na 
jejich sídliště se stěhuje čím dál 
více lidí, kteří nedodržují ani nej-
běžnější pravidla slušného soužití, 
ničí společný majetek v domech, 
všude kolem sebe rozhazují odpad-
ky, zneužívají sociální dávky, poru-
šují zákony a terorizují své sousedy. 
Ti obyčejní lidé z litvínovského síd-
liště prostě jen využili demonstrace 
radikálů ve městě, aby dali najevo 
svou zlost a bezmocnost. Bohužel 
stejné nebezpečí hrozí i některým 
sídlištím v našem městě. A proto 
nesmíme čekat, až i u nás přeroste 
zoufalství lidí z nepřizpůsobivých 
sousedů v nějaké pouliční nepoko-
je. Musíme nalézt způsob, jak tyto 
nechtěné spoluobčany přinutit k do-
držování pravidel slušného soužití. 
Jsme připraveni i nadále pomáhat 
lidem, kteří si naši solidaritu za-
slouží. Naším úkolem ale musí být 
především ochrana slušných lidí! 
Věřím, že nás právě ti slušní lidé 
v této snaze podpoří. 

                          Vaše Ivana Řápková 

Chomutov se v tomto roce bude 
prezentovat na šesti veletrzích, 
a to nejen v rámci České republiky. 
„Prezentace na mezinárodních ve-
letrzích je jedna z několika aktivit 
města v oblasti cestovního ruchu, 
kterými se snažíme přilákat co 
nejvíce návštěvníků do Chomutova. 
Těm máme opravdu co nabídnout. 
Mezi hlavní atraktivity města patří 
Kamencové jezero, Bezručovo údolí, 

Město láká turisty na veletrzích

zoopark se skanzenem,“ řekla pri-
mátorka Ivana Řápková. 

Minulý týden se město prezento-
valo v nizozemském městě Utrecht 
se na veletrhu s názvem Vakantie 
Utrecht. Město Chomutov se tohoto 
veletrhu účastní potřetí. O tento 
veletrh je veliký zájem, jak ze stra-
ny laické veřejnosti, tak ze strany 
odborníků. 

                     (Pokračování na str. 2)

Veřejná sbírka pro přítelkyni 
zastřeleného policisty Romana Jed-
ličky, který v září loňského padl 
při pronásledování nebezpečné-
ho vraha Romana Postla, vynesla 
171 134 korun.

Peníze věnovali lidé do kasiček 
na čtyřech místech v Chomutově 
a prostřednictvím bankovního účtu. 
Po oficiálním otevření kasiček se 
v nich našlo přes 92 tisíc korun. 
Zbývající peníze dorazily na ban-
kovní konto. 

„Byla jsem velice mile překvapena 
reakcí obyvatel Chomutova, kteří 
mezi sebou vybrali takovou částku 
na pomoc přítelkyni zastřeleného 
Romana Jedličky,“ řekla primátorka 
Ivana Řápková. Vedení města po 
události okamžitě svolalo mimo-
řádné zasedání městské rady, která 
schválila vyhlášení sbírky. Rada 
využila své pravomoci a rozhodla, 
že město jako první vklad vloží do 
sbírky dar ve výši dvaceti tisíc ko-
run. Kromě toho každý z jedenácti 
radních do sbírky vložil osobní dar 
ve výši tří tisíc korun. 

Tragédie se odehrála v centru 
Chomutova na počátku září. Vrah 
Postl se pokusil vyloupit hernu 
Las Vegas ve Školní ulici. Zastřelil 
přitom dvacetiletého vietnamského 
barmana. Na útěku se pak střetl 
s policií. Romana Jedličku přitom 

Chomutované vybrali mezi sebou 170 tisíc

smrtelně postřelil. Vrah zemřel po 
několika dnech v nemocnici, kde 
podlehl zraněním z přestřelky. 

Zastřelení mladého policisty mělo 
velkou odezvu nejen v Chomutově, 
nejvíce rodině pomohli sami poli-

cisté z celé republiky. Peněžní dar 
poskytla také vietnamská komunita. 
Policista byl vyznamenán in me-
moriam za statečnost a tragickou 
událost v centru města připomíná 
pomníček.                                         (tb)

Primátorka Chomutova Ivana Řápková a její náměstkyně Marie Štáfková spo-
lečně s vedoucím odboru ekonomiky Janem Marešem počítají peníze vybrané 
ve veřejné sbírce.                                                                                               (foto: tb) 

Vedení měst Vedení měst 

Chomutova a Jirkova Chomutova a Jirkova 

zve občany obou měst na 
tématicky zaměřené 
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Téma: Téma: 
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v článku na str. 3)
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Strážník byl Strážník byl 
dvě hodiny pěstounemdvě hodiny pěstounem

Na služebnu městské policie se 
dostavila žena s dítětem ve věku asi 
tří let. Prý v ulici Táboritská pobíhalo 
zcela bezprizorně a plakalo. Veliteli 
směny tedy přibyla nevšední práce. 
Nejdříve bylo nutné plačícího chlap-
ce, s kterým nebyla žádná řeč, uklid-
nit. Po chvilce naštěstí pláč ustával, 
to se klučina začal pomalu zajímat o 
policejní čepici, terčík a kamery. Snad 
si myslel, že budou dávat nějakou 
pohádku. Samozřejmě, že ihned byla 
kontaktována sociální pracovnice 
i PČR. Synek se o dvě hodiny přece jen 
své matky dočkal. Ta si ho na služeb-
ně s velkou radostí vyzvedla. Kála se, 
že nakupovala, přičemž svého synka 
dala hlídat jeho ne o moc staršímu 
bratrovi. Na toho to byl bohužel příliš 
velký úkol. Nakonec ale vše dobře do-
padlo a dokonce při odchodu klučina 
veliteli mával a tím mu dal najevo, že 
se o něj hezky postaral.

Vysvobozena ze zajetíVysvobozena ze zajetí
V odpoledních hodinách přijal ve-

litel směny telefonické oznámení, že 
u jedné z vrátnic v Dukelské ulici je 
v železném plotě uvězněna srnka. 
Muži zákona tedy okamžitě vyrazili 
na místo, aby zjistili skutečný stav 
věci. Zde opravdu nalezli vyčerpané 
zvíře nepříjemně zaklíněné mezi 
plaňkami. Strážníci okamžitě přivo-
lali hasiče, kteří šetrně sympatické 
zvíře ze zajetí vysvobodili. Srnka 
byla bohužel v natolik špatném stavu, 
že musel být přivolán veterinář, aby jí 
poskytl lékařskou péči. Jistě se brzy 
mohla vrátit mezi své, zpět do lesa.

Strážníci zadrželi hledanéhoStrážníci zadrželi hledaného
Strážníci mají na služebně na ná-

stěnce vyvěšen seznam osob i s fo-
tografiemi, po kterých pátrají státní 
policisté. Než odejdou do terénu, 
fotografie si prohlédnou. A to se 
jim vyplatilo. Při rutinní kontrole na 
Kamenném Vrchu zde zahlédli tvář, 
která se podobala jedné z fotografií 
na nástěnce. Ztotožněním osoby 
zjistili, že se jedná o celostátně hle-
daného 28letého Chomutováka. Muž 
byl okamžitě zadržen a převezen na 
Policii ČR.                                          (vv)

Z deníku městské policie

Chomutovský magistrát přichází 
od února s novinkou. Každý občan, 
který si přijde vyřídit své záležitos-
ti, může ohodnotit práci úředníka, 
se kterým jednal. Kromě toho na 
anketní lístek může dopsat jakýko-
liv podnět, který chce magistrátu 
sdělit. „Chceme občanům nabídnout 
další formu spolupráce a komunika-
ce s úřadem,“ řekla primátorka Ivana 
Řápková. 

Od prvního únorového úředního 
dne bude ve všech budovách ma-
gistrátu umístěno na viditelných 
místech sedm sběrných schránek 
pro hodnocení zaměstnanců magis-
trátu a pro podněty, dotazy a stíž-
nosti občanů na činnost magistrátu. 
V přiloženém zásobníku u schránky 
nebo přímo u obslužné přepážky či 
v kanceláři úředníka bude k dispo-
zici jednoduchý formulář, pomocí 
kterého může klient ohodnotit úřed-
níka, se kterým jednal. Na formuláři 
je rovněž prostor pro podněty, dota-

Oznámkujte si svého úředníka
zy nebo stížnosti na činnost magis-
trátu. Vyplněné lístky budou vyhod-
nocovány pravidelně každý týden. 
„V případě, že klient vyplní i své kon-
taktní údaje, dostane na podnět také 
písemnou odpověď,“ řekl tajemník 
magistrátu Theodor Sojka. 

Vedení města tak hledá „zpět-
nou vazbu“ na činnost magistrátu. 
„Občan se může bezprostředně po 
návštěvě kanceláře nebo úřadu vy-
jádřit k problematice, která ho trápí, 
či práci úředníka,“ dodává primá-
torka. Pro obyvatele Chomutova je 
to další ze způsobů, jak sdělit své 
názory představitelům města. Mezi 
již zavedené a osvědčené způsoby 
patří pravidelná setkání vedení 
města s občany, která se uskutečňu-
jí každý poslední čtvrtek v měsíci. 
Občané mají také možnost domluvit 
si osobní schůzku s představiteli 
města. Samozřejmostí je vyřizování 
podnětů a stížností, které lidé za-
šlou poštou.                                     (tb)

(Dokončení ze str. 1)
Veletrh je charakterizován vyso-

kou návštěvností a je vhodný pro 
regionální prezentaci. Převažující 
individuální návštěvníci, kterých 
přišlo vloni přes 120 tisíc, preferují 
nabídky, týkající se v Nizozemí ob-
líbeného caravaningu a campingu 
v regionech se zachovalým pří-
rodním bohatstvím, ale současně 
s dostatečnou turistickou infrastruk-
turou a architektonickými památka-
mi. Jmenovitě o Prahu, Vysočinu, Kr-
konoše, jižní Čechy, severovýchodní 
Čechy, hory a západní Čechy. „Zde 
má Chomutov velkou šanci uspět 
s kempem u světově unikátního Ka-
mencového jezera,“ řekla pracovnice 
propagace města Lenka Vaňková. 
Dalším veletrhem, kterého se město 

zúčastnilo, je Regiontour pořádaný 
v Brně ve dnech 15. až 18. ledna. To-
hoto veletrhu se účastní Chomutov 
pravidelně již od roku 2003 v rámci 
expozice Ústeckého kraje. „Jedná se 
určitě o nejvýznamnější přehlídku 
turistických možností v regionech,“ 
dodává Vaňková.

Naopak novinkou je veletrh po-
řádaný na přelomu ledna a února 
v Drážďanech s příznačným názvem 
Reisemarkt. „Letos se ho poprvé zú-
častní agentura CzechTourism, v rámci 
jejíž expozice se ho také zúčastníme. 
Pro město má velký význam, protože 
Chomutovsko je blízkou příhraniční 
oblastí,“ sdělila Řápková.

Opět do Německa zavede repre-
zentanty Chomutova veletrh Reisen, 
tentokrát pořádaný v přístavním 

městě Hamburk. Celých 5 dní vele-
trhu konaného začátkem února je 
určeno jak odborníkům, tak laické 
veřejnosti. „Tohoto veletrhu bychom 
se zúčastnili úplně poprvé společně 
s Ústeckým krajem v rámci expozice 
CzechTourismu. Účast nám doporuči-
li po svých zkušenostech pracovníci 
Ústeckého kraje, kteří se veletrhu 
účastní pravidelně,“ nechala se slyšet 
primátorka města.

Nejdéle se město Chomutov zú-
častňuje pražského veletrhu Holiday 
World. V roce 2009 se na něm bude 
Chomutov prezentovat již popat-
nácté, a to opět v rámci expozice 
Ústeckého kraje.

V Praze se bude konat i následu-
jící listopadový jednodenní work-
shop regionů při veletrhu MADI, 

kde zástupci cestovních kanceláří 
a odborní návštěvníci zjišťují nabíze-
né novinky v jednotlivých městech 
a regionech. Workshopu se Chomu-
tov účastní od roku 2002.

Letošní rok uzavře Chomutov 
svou prezentací v listopadu na pě-
tidenním veletrhu TUC v německém 
Lipsku. „Tohoto veletrhu se účastní-
me již potřetí. Účast se osvědčila. 
Jedná se o největší veletrh východní 
části Německa a je po celou dobu 
určen jak odborníkům, tak laické 
veřejnosti. Pro nás má obrovský pří-
nos, protože návštěvníci ze soused-
ního Saska to k nám mají nejblíže. 
Jsou zvědaví na novinky a rádi se 
na ně přijedou podívat,“ vysvětluje 
účast na tomto veletrhu Vaňková. 
                    (mk, tb, foto na str. 1: lev)

Město láká turisty na zahraničních i tuzemských veletrzích

Městská policie společně s Ha-
sičským záchranným sborem pro-
jížděla v rámci speciální dopravně 
bezpečnostní akce chomutovská 
sídliště, aby zjistila kritická místa, 
kterými neprojede technika složek 
integrovaného záchranného systé-
mu, tedy především vozidla hasičů 
a záchranné služby. „S hasiči jsme 
vjeli do dvou ulic a ani jednou jsme 
neprojeli,“ řekl Petr Zálešák, velitel 
činnosti pro veřejný pořádek cho-
mutovské městské policie. 

Hasičská cisterna se nedostala ani 
z jedné strany na točnu v Hutnické 
ulici. K domům v této ulici se nedalo 
projet ani z ulice 17. listopadu. Ob-
dobná scéna, kdy hasiči projížděli 
krokem a měřili vzdálenost od aut 
sotva na milimetry, se odehrála také 
při vjezdu do Kyjické ulice. 

 „Řidiče, jejichž vozidla budou brá-
nit průjezdu hasičské cisterny, bude 
hlídka městské policie upozorňovat 
na to, že brání průjezdu záchranářů 
pomocí lístečků za stěrači,“ řekl ná-
městek primátorky a velitel městské 
policie Jan Řehák. 

Městská policie bude zjištěná 
místa monitorovat a pokračovat 
v upozorňování řidičů na to, že 
tvoří překážku pro záchranářské 
vozy. „Řidiči si musí uvědomit, že 
jich auto může být příčinou pozdní-
ho příjezdu k ohni nebo k člověku, 

Hasiči vyjeli do dvou ulic na sídlištích a neprojeli

který je ohrožen na životě,“ dodává 
náměstek. 

O kontrolu město požádali sami 
hasiči, kteří mají značné problémy 
v mnohých ulicích, hlavně na sídliš-
tích, projet. 

Chomutovští strážníci nyní jed-
nají s dobrovolnými hasiči z Jirkova 
a domlouvají spolupráci s jejich 
odtahovou službou tak, aby v bu-

doucnu mohli ovlivnit průjezdnost 
těchto kritických míst odtažením 
vozidla. „Uvědomujeme si, že situ-
ace s parkováním v sídlištích není 
dobrá, proto také nechceme řidiče 
šikanovat. Při této akci se budeme 
zabývat skutečně jen těmi nejkri-
tičtějšími místy, abychom zajistili 
průjezdnost záchranným složkám,“ 
podotýká Řehák.

Takto skončila snaha hasičů projet sídliště.                                       (foto: MěPo)

Tradiční průvod Tří králů vypra-
vený z Podkrušnohorského zoopar-
ku byl i letos v Chomutově tečkou 
za vánočními svátky. Bibličtí mudr-
ci na vznosných shireských koních 
a v historických kostýmech přivezli 
6. ledna na chomutovské náměstí ne-
jen krásnou atmosféru vytvořenou 
zpěvem tradiční koledy a křídou 
psaného požehnání K+M+B na dveře 
radnice, ale i kasičku pro charita-
tivní Tříkrálovou sbírku pořádanou 
neziskovou humanitární organizací 
Charita Česká republika, největším 
nestátním poskytovatelem sociálně 
zdravotních služeb ve státě.

Primátorka Ivana Řápková Tři krá-
le před „svou“ radnicí uvítala nejen 
slovy díků a pochvaly, ale i pohoš-
těním a přípitkem, který očividně 
přišel promrzlým koledníkům vhod. 
„Dobročinná akce Tříkrálová sbírka 
se koná již podeváté a já doufám, že 
i letos občané Chomutova nezapo-
menou na své bližní v nouzi,“ řekla 
Ing. Ivana Řápková v okamžiku, kdy 
sama přispívala do průhledného 
tubusu se sbírkou, který byl již 
povážlivě ztěžklý množstvím mincí 
i bankovek.

Primátorka opět přivítala Tři krále

K slavnostnímu otevření kasiček 
došlo v prostorách radnice před 
novináři a pod dohledem nové ná-
městkyně primátora  Marie Štáfkové. 
Ta nakonec mohla s radostí oznámit: 

„Díky štědrosti místních občanů le-
tošní chomutovští koledníci vybrali 
na charitativní projekty a humani-
tární pomoc přes osmadvacet tisíc 
korun.“                                              (mk)

Radnice by ráda získala více podnětů od občanů 

Na posledním setkání občanů 
s vedením města padl názor, dokonce 
od jednoho předsedy sdružení vlast-
níků bytových jednotek, že parkova-
cí dům není na sídlišti Březenecká 
zapotřebí. Z druhého integrovaného 
plánu rozvoje města, v němž se nyní 
radnice snaží získat přes sto padesát 
milionů korun, bohužel kvůli změně-
ným podmínkám poskytování par-
kovací dům vypadl. „Přesto se chci 
snažit získat peníze na parkovací 
dům z jiných zdrojů,“ řekla primá-
torka města Ivana Řápková. 

Parkovací dům podle původního 
záměru měl stát u tzv. experimen-
tů na stávajícím parkovišti. Měl se 
skládat ze dvou budov, které by 
byly provozně propojeny. Jedna 
budova měla být pěti a druhá čtyř-
podlažní. V obou by našlo místo 
262 automobilů. Mělo by se jednat 
o železobetonovou konstrukci. Pro-
jektanti parkovací dům začlenili do 
okolí tak, aby co nejvíce zapadal 

Napište si, jestli byste chtěli parkovací dům

mezi stávající zástavbu, proto výš-
ka vyšší z budov by byla necelých 
9 metrů nad okolním terénem. 

Vzhledem k některým záporným 
reakcím by radnice uvítala názory 
obyvatel Březenecké. „Určitě by nám 
pomohlo jako argument pro získá-
ní dalších finančních prostředků,“ 
dodala primátorka. Svoje náměty 
a názory na emailovou adresu: k.vra-
nova@chomutov-mesto.cz.           (tb)

(Dokončení ze str. 1)
Problémy se přitom nejčastěji ob-

jevují v některých částech chomu-
tovských sídlišť, kde bydlí romská 
menšina. Město jim již před časem 
podalo pomocnou ruku tím, že do 
ní vyslalo terénního pracovníka, 
který pomáhá občanům v nesná-
zích jejich problémy řešit. Situace 
se ale bohužel postupně vyhrocuje. 
Mezi starousedlíky se přistěhová-
vají noví Romové z celé republiky, 
z nichž někteří nehodlají respekto-
vat zákony. Město proto požádalo 
ministryni pro lidská práva Džamilu 
Stehlíkovou o finanční prostředky 
na činnost většího počtu terénních 
pracovníků. 

Problémy s neplatiči se týkají 
romského i neromského obyvatel-
stva. O pomoc v řešení této neutě-
šené situace přitom požádali sami 
Romové. Město si je vědomo této vý-
bušné situace, a tak chce aktivními 
kroky předejít negativním reakcím 
většinové populace a výstřelkům 
extremistů, které koncem loňského 
roku zažil například litvínovský 
Janov.                                                  (tb)

Město vyhlásilo akci 
Záchranný kruh

Získat informaci o počtu trest-
ných bodů může každý řidič něko-
lika způsoby. Záleží jakou námahu 
a kolik peněž chce za tuto službu 
vynaložit. „Chomutovský magistrát 
se neustále snaží zlepšovat své 
služby a klientům se je snaží nabíd-
nout co nejrychleji a nejpohodlněji ,“ 
řekl tajemník úřadu Theodor Sojka. 
Zvláště to platí o získání informace 
o počtu trestných bodů řidiče.

Ve státem provozované síti kon-
taktních míst CZECH POINT tato 
informace přijde na rovných sto 
korun. Za tuto částku občan získá 
informaci v podobě tištěného pro-

Stav bodů řidiče lze získat pohodlně přes SMS
tokolu na kontaktních informačních 
místech ve Zborovské ulici a na Hu-
sově náměstí. O něco levněji může 
občan počet bodů ověřit na hlavní 
chomutovské poště, kde sídlí také 
kontaktní místo CZECH POINTU. 
Tady klient zaplatí 69 korun. Nej-
levněji lze pořídit výpis u přepážek 
úseku evidence řidičů na odboru 
dopravních a správních činností Ma-
gistrátu města Chomutova. Správní 
poplatek je pouhých patnáct korun. 

V dnešní uspěchané době však 
magistrát jde se službami pro obyva-
tele ještě dál. Lidé mohou ušetřit za 
dopravu, mohou ušetřit i drahocen-

ný čas a informaci si zjistit klidně 
i z domova.  Magistrát města nabízí 
ten nejkomfortnější způsob, jak si 
zjistit stav bodů. Zcela bez úsilí, 
navíc bez ohledu na den v týdnu či 
denní i noční hodinu a jen za pěta-
dvacet korun. Stav konta lze zjistit 
pouhou SMS zprávou, kterou občan 
odešle ze svého mobilu na číslo 
9020925 ve tvaru: CV BODY POZ pří-
jmení žadatele číslo řidičského prů-
kazu. „V klidu pak čekáte například 
v teple svého domova na informaci, 
která vám zpět přijde opět v SMS 
zprávě do dvou pracovnících dnů,“ 
dodává tajemník.                             (tb)
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DIVADLODIVADLO

• 25. 1. ČERT A KÁČA.25. 1. ČERT A KÁČA. Pohádka pro děti a jejich rodiče. Kulturní dům na 
Zahradní od 15.00 hod.

• 26. a 27. 1. ČERT A KÁČA.26. a 27. 1. ČERT A KÁČA. Pohádka pro MŠ, ZŠ a veřejnost. Městské diva-
dlo vždy od 8.30 a 10.00 hod.

• 27. 1. SEXMISE. 27. 1. SEXMISE. Komedie v rámci předplatného. Městské divadlo od 19.00 
hod.

KONCERTYKONCERTY

• 29. 1. HLAS TICHA. 29. 1. HLAS TICHA. Poslechový večer etnické, meditační a duchovní hud-
by s výkladem Jiřího Mazánka, hudebníka, publicisty a etnomuzikologa. 
Velký sál SKKS od 17.00 hod.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY

• 28. 1. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. 28. 1. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na 
Zahradní od 17.00 hod.

VÝSTAVYVÝSTAVY

• JOSEF MŽYK - MALBA. JOSEF MŽYK - MALBA. Galerie Špejchar, vernisáž 2. 2. od 17.00 hod., 
výstava potrvá do 21. 2. 

• KAREL VAŠÁK, BRONISLAV PÍCKA, EMIL LAURENČÍK, MARCELA GUNÁZE-KAREL VAŠÁK, BRONISLAV PÍCKA, EMIL LAURENČÍK, MARCELA GUNÁZE-
ROVÁ - OBRAZY.ROVÁ - OBRAZY. Galerie Lurago, výstava potrvá do 28. 1.

• DANIEL ČERNÝ - AKTY. DANIEL ČERNÝ - AKTY. Výstava fotografií v galerii Lurago, vernisáž 2. 2. 
od 18.00 hod., výstava potrvá do 26. 2.

• SETKÁNÍ ČESKÝCH A NĚMECKÝCH MALÍŘŮ.SETKÁNÍ ČESKÝCH A NĚMECKÝCH MALÍŘŮ. Výtvarné práce v galerii na 
schodech v SKKS, výstava potrvá do 31. 3.

• ŽIVOT V NEPÁLU ANEB TREK POD HIMALÁJSKÝMI VELIKÁNY.ŽIVOT V NEPÁLU ANEB TREK POD HIMALÁJSKÝMI VELIKÁNY. Výstava 
fotografií ve výstavní síni knihovny SKKS potrvá do 31. 1.

• HALÓ, PANE KARNEVALE. HALÓ, PANE KARNEVALE. Výstava výtvarných prací dětí z MŠ Radost ve 
výstavní síni knihovny SKKS potrvá od 3. 2. do 28. 2.

• ADRIANA CAHOVÁ - CAHOŽENKY.ADRIANA CAHOVÁ - CAHOŽENKY. Výstava fotografií v salonku A divadla 
potrvá od 3. 2. do 27. 2.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V JIRÁSKOVĚ ULICIDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V JIRÁSKOVĚ ULICI

• 22. 1. HULA - HOP.22. 1. HULA - HOP. Soutěž o krále a královnu Hula - Hop. DDM od 16.00 
hod.

• 24. 1. MASOPUSŤÁČEK.24. 1. MASOPUSŤÁČEK. Dovádění, skotačení, tancování a soutěžení masek 
všeho druhu. DDM od 15.00 hod. Kompletní program na www.ddm.cz

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).
              21. 1.  NEBEZPEČNÝ CÍL. NEBEZPEČNÝ CÍL. Akční/thriller, USA.
              22. 1.  PRAVIDLA LŽI.PRAVIDLA LŽI. Drama/krimi/detektivka, ČR.
 23. –    25. 1.  HLÍDAČ 47.HLÍDAČ 47. Drama, ČR. V sobotu a neděli také od 17.00 hod.
 26. –   28. 1.  LABYRINT LŽÍ.LABYRINT LŽÍ. Drama, USA. 
              29. 1.  NÁVRAT ČÁPŮ.NÁVRAT ČÁPŮ. Drama/romatický film, Slovensko, Německo.
 30. –    31. 1.  SOBÍK NIKO.SOBÍK NIKO. Animovaný rodinný film, Finsko, Dánsko, Německo, Ir-

sko. Od 17.00 hod.
 30. –    31. 1.  MEZI ZDMI.MEZI ZDMI. Drama, Francie.
   1. –      3. 2.  ŽENY.ŽENY. Komedie, USA.

Do budovy historické radnice se 
nechodí pouze za politiky a úřed-
níky, ale i za kulturou. V přízemí, 
hned vedle muzea, je každý všední 
den a v sobotu otevřena Art galerie 
Radnice.

V roce 2006 ji zřídilo město, 
aby dalo umělcům z Chomutovska 
možnost prezentovat a prodávat své 
výtvory a na druhé straně obyva-
telům města tyto umělce poznávat 
a jejich díla si případně zakoupit. 
Art galerie přitom není prodejní 
galerií v pravém slova smyslu, roz-
hodně zde nejsou obrazy navěšeny 
v několika řadách nad sebou. Spíš 
jde o reprezentativní prostor, 
v němž vystavená díla jen vkusně 
podtrhují jeho úroveň. Samotnou 
expozici i náplň depozitáře pro-
vozovatel čas od času mění, takže 
i těm, kteří Art galerii už navštívili, 
se vyplatí přijít znovu. 

Nabízený sortiment občas rozšíří 
i díla známých mimochomutovských 
umělců, většinou v souvislosti s je-
jich výstavou ve Špejcharu. Návštěv-
níci si tak mohou koupit například 
plakáty Jana Saudka, grafické listy 
Jana Kavana nebo obrazy výtvar-
níka tvořícího pod pseudonymem 
J. S. Podle kurátorky galerie Marie 
Hipské je největší zájem o drobná 

V reprezentativních sálech jsou díla výtvarníků z Chomutovska představována od roku 2006

Do Art galerie se vyplatí přijít znovu

dílka. „Souvisí to s koupěschopností 
obyvatel, takže se nejvíc prodávají 
śtovkové´ záležitosti, především 

ty, které mají chomutovské motivy. 
Například grafiky Vojtěcha Krau-
se nebo obrázky Jitky Gavendové 

či Sylvy Prchlíkové,“ uvádí Marie 
Hipská. Art galerie Radnice je ote-
vřena od pondělí do pátku mezi 
9.30 – 12.00 a 12.30 – 17.00, v sobotu 
pak od 9.00 do 14.00 hodin, vstup je 
zdarma.                        (text a foto: sk)

Děti ve věku jednoho, dvou nebo 
tří let potřebují rozvíjet sociální 
vazby, motorické schopnosti a další 
dovednosti nejlépe mezi svými vrs-
tevníky. Jenže kde takový kolektiv 
vzít?

Rodiče v Chomutově už tento pro-
blém řešit nemusejí. Mohou se svým 
potomkem navštěvovat Mateřské 
centrum Kolibřík, kde si se svými 
dětmi pohrají, zadovádí, naučí je 
novým dovednostem a navíc si 
s ostatními maminkami, zpravidla 
totiž docházejí právě ženy, pohovoří 
na společná témata. 

Kolibřík funguje již třetím rokem 
v prostorách zdravotního střediska 
ve Václavské ulici a od loňského léta 
navíc i v bývalé mateřské školce 
v Dřínovské ulici. V obou „hníz-
dech“, jak se jim říká „podnikovou 
terminologií“, je dobré zázemí 
a k dispozici herna s hračkami. 
Jinak má ale každé svá specifika. 
Pro návštěvu malého hnízda ve 
Václavské ulici je nutná rezervace. 
Návštěvníci se znají, vědí, na koho 
se mohou těšit, a panuje tu spíše 
klubová atmosféra. Do velkého 
hnízda v Dřínovské ulici se dá přijít 
bez objednání. 

Jako každý rok se i letos blíží 
udílení Ceny Jiřího Popela z Lob-
kovic. Tato cena je určena živým či 
již zemřelým osobnostem, které se 
svým životem a prací významným 
způsobem zapsaly do dějin Chomu-
tova, a to v nejrůznějších oborech 
lidské činnosti. 

Pokud chcete sami někoho na 
tuto cenu navrhnout, zašlete nej-
později do 15. března 2009 svoji 

Nominace na Cenu Jiřího Popela z Lobkovic

Středisko knihovnických a kultur-
ních služeb připravilo jako svůj 
první letošní výstavnický počin 
v galerii Lurago expozici obrazů 
a koláží čtyř výtvarníků z regionu. 
Emil Laurenčík z Chomutova vysta-
vuje oleje a kresby tužkou se zamě-
řením na detail, Marcela Gunázerová 
z Kadaně zase fotografické koláže. 
Další dva kadaňští výtvarníci před-
stavují své obrazy. Malby Karla Va-
šáka zaujmou výraznou barevností, 
díla Bronislava Pícky zase kombina-
cí techniky monotypu a malby. Přes-
tože jednotlivé členy čtveřice, co se 
věku týká, dělí od sebe nějaký ten 
pátek, výtvarné cítění mají podobné 
a také jejich díla k sobě pasují, pro-
tože mají převážně surrealistický 
ráz. Na snímku si vystavená díla 
prohlížejí Miluše Šmitová s dcerou 
Markétou. Výstava je prodejní a po-
trvá do 28. ledna. V galerii Lurago ji 
pak 2. února vystřídají akty fotogra-
fa Daniela Černého.  (text a foto: sk)

Základní škola na Kadaňské ulici 
uspořádala 2. ročník projektu Ukliď-
me svět. Do učebního plánu ho po-
prvé zakomponovala v předchozím 
školním roce.

Projektu se účastní všechny roč-
níky školy včetně prvňáčků. Každý 
ročník v jeho rámci absolvuje různé 
akce, například přednášku, návštěvu 
třeba přehrady či podniku v blízkém 
okolí, 7. ročníky navštěvují skládku 
odpadu, místo pro běžné občany 
nedostupné, menší žáci tráví chvíle 
v zooparku nebo na úřadě. Součástí 
projektu je i řada zajímavých besed. 
V závěru těchto aktivit pak jednot-
livé třídy vytvoří prostorovou pre-
zentaci, jež je následně vystavena 
v prostorách školy.

V letošním školním roce zejména 
9. třídy vytvořily podivuhodná díl-
ka. V rámci projektu totiž deváťáci 
pracovali na tématu Alternativní 
zdroje energie. V praktické části 
absolvovali exkurzi k větrným 
elektrárnám v Rusové, kde se jim 
po celou dobu věnoval technik 
a konstruktér p. Janovský. V teo-
retické části vyslechli přednášku 
o jaderné energii, ve skupinách pak 
vyplnili vědomostní test. Žákům se 
nejvíc líbilo, že mohli vidět vnitřek 
sloupu elektrárny, navíc měřili ob-
vod sloupu vlastními těly, krokovali 

Projekt přivedl žáky až do vnitřku větrné elektrárny

a obíhali větrnou elektrárnu, takže 
si i užili pohybu na čerstvém hor-
ském vzduchu a užili si legrace. Po 
návratu vytvořili výukové a pracov-
ní listy pro žáky 1. až 9. tříd, také 
prezentaci na dané téma. Dokonce 

Deváťáci u paty větrné elektrárny.                                            (foto: archiv školy)

Zřizovatel mateřského centra, 
občanské sdružení Na Louce zde ve 
spolupráci s Úřadem práce v Chomu-
tově vytvořil pracovní místo. „Našli 
jsme hrozně šikovnou paní, a proto-
že se přidalo několik maminek – dob-
rovolnic, daří se nám provoz udržet,“ 
hlásí předsedkyně občanského sdru-
žení Petra Bělohlavá. Program je 
do značné míry závislý na dohodě 
a iniciativě maminek, třeba úterní 
odpoledne je vyhrazeno hudební vý-
chově, páteční pak výtvarné činnos-
ti. S MC Kolibřík také spolupracuje 
porodní asistentka, dětská sestra, 
laktační poradkyně, ale i caniste-
rapeutka nebo třeba odbornice na 
znakovou řeč pro batolata.

Na adresu uplynulého roku Petra 
Bělohlavá říká, že byl náročný, ale 
úspěšný. „Jsem ráda, že vše fun-
guje, že se vždy našly maminky 
– organizátorky, schopné a ochotné 
dělat něco pro druhé. Těší mě, že se 
k nám hlásí maminky, které u nás 
v počátcích už jednoho ´Kolibříká  
měly a teď se k nám vracejí s dru-
hým potomkem.“ Do nového roku 
startuje Mateřské centrum Kolibřík 
s novými webovými stránkami 
www.kolibrik.estranky.cz.            (sk)

písemnou nominaci na adresu: 
Magistrát města Chomutova, od-
bor školství, Zuzana Horáková, 
Zborovská 4602, 430 28 Chomu-
tov. Nominace by měla obsahovat 
kontaktní údaje o nominovaném 
a zdůvodnění, proč by měl být 
oceněn. Všechny návrhy posoudí 
Komise pro výchovu a vzdělávání 
a nakonec z nich vybere oceněné 
Rada města Chomutova.      (pama)

Ve Václavské a Dřínovské ulici 
mají hnízda malí Kolibříci

někteří kluci vyrobili dva modely 
větrných elektráren, z nichž jeden 
je funkční, lze jej zapnout i vy-
pnout, točí se. Všechny prezentace 
tříd jsou k vidění ve 2. patře školní 
budovy.                                            (fie)

Stejně jako ve všech základních 
školách v Chomutově, proběhl 
i v té na Kadaňské ulici minulý čtvr-
tek a pátek zápis budoucích prvňáč-
ků. Letos přišli opravdu v hojném 
počtu. Paní učitelky si pro ně při-
chystaly již tradičně krásnou pohád-
kovou tělocvičnu, kde nechyběl hrad 
pro Šípkovou Růženku, perníková 
chaloupka, les a v něm schovaný vlk 
číhající na Červenou karkulku, pej-
sek s kočičkou sušící se jako prádlo 
a celá řada různých pohádkových 
postaviček. Budoucí prvňáčci tedy 
neabsolvovali jen zkoušení ve třídě, 
kde se jich učitelky ptaly na základ-
ní znalostí a museli jim předvést 
i nějakou dovednost, ale i procház-
ku pohádkovou cestou v tělocvičně, 
při níž plnili různé úkoly. Navíc se 
žáci druhého stupně převlékli za 
princezny, hastrmany, víly, hejkaly 

Pohádkový zápis do prvních tříd 

a další pohádkové bytosti a stali 
se tak průvodci příchozích rodičů 
a jejich dětí. Na ty se učitelé na ZŠ na 
Kadaňské ulici 1. září moc těší.  (fie) 

Středisko knihovnických Středisko knihovnických 
a kulturních služeba kulturních služeb 

na Palackého ulici vyhlašuje už
19. ročník19. ročník soutěže soutěže 

interpretů populárních písní 

Mladá píseň 2009. Mladá píseň 2009. 
Přihlásit se může kdokoliv od 

čtrnácti let věku výše. 
Uzávěrka Uzávěrka příjmu přihlášek 

je 31. března 2009.31. března 2009.
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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: 28. 1. v 10.00 hod.

Zima je v plné síle a řidičům tak 
občas přidělává starosti sjízdnost sil-
nic. Kritika Technických služeb města 
Chomutova však není vždy na místě, 
protože zdaleka ne všechny silnice 
v katastru města patří do jejich sprá-
vy. V následujícím seznamu zveřejňu-
jeme komunikace ve vlastnictví státu 
a Ústeckého kraje, které mají k jejich 
údržbě vlastní organizace.

Jedná se o ulice a silnice:Jedná se o ulice a silnice:
• DukelskáDukelská
• MosteckáMostecká
• Otvická Otvická podél nádrže „Banda“ až k 

zrcadlům v Otvicích
• Zborovská Zborovská od Palackého po Bla-

tenskou
• Blatenská Blatenská od Zborovské směr 

Blatno

• RiegrovaRiegrova
• oba směry ulice Na PříkopechNa Příkopech
• Spořická až po jihozápadní ob-

chvat
• Jihozápadní obchvat od Pražské od Pražské 

po komunikaci I/13
• Komunikace I/7Komunikace I/7 v celé délce od 

Droužkovic po Křimov (Pražská, 
část Beethovenovy, Školní, Lipská) 
včetně nájezdů a sjezdů

• Komunikace I/13Komunikace I/13 od Černého 
mostu na Písečné po obalovnu 
SSŽ v Černovicích včetně nájezdů 
a sjezdů, sjezd z I/13 na Kamenné 
až do Starého Březence

• BezručovaBezručova od Roosweltovy směr 
Třetí mlýn

• KostelníKostelní
• KadaňskáKadaňská

Technické služby se starají 
jen o část silnic ve městě

ProdejProdej
• Prodám akvarijní rybičky, • Prodám akvarijní rybičky, me-

čovky červené a lyrové, panceřníčci, 
rabouti, paví očka, telefon Siemens za 
300 Kč, vše levně. Tel. 724 289 796.

• Prodám knihy obor kadeřník• Prodám knihy obor kadeřník od 
1. až 3. roč., psací stůl se zámečkem, 
skříň zašoupávací, vše nové, levně, 
stěhování. Tel. 777 779 937.

• Prodám 2 ks reprobeden,• Prodám 2 ks reprobeden, 
třipásm., dřevěné, velmi zacho-
valé, 49x32x24 cm, 300 Kč kus. 
Tel. 474 557 299.

• Prodám náhradní díly Fiat Tipo  Prodám náhradní díly Fiat Tipo 
1.4 1.4 z celého vozu + motor 1.6, velmi 
levně, nebo vyměním za přívěs za 
osobní auto. Tel. 775 977 684.

• Prodám konferenční stolek• Prodám konferenční stolek zla-
to-černý, deska sklo, kamna plyn, 
elektrická trouba, stříbrné, příbor-

ník z 50. let, skříň ornament. Levně, 
stěhování. Tel. 777 779 937.

• Prodám lyže běžky• Prodám lyže běžky 205 a 190 
cm s vázáním a holemi. Přidám 
vosky. Běžecké boty 43-44, levně. 
Tel. 604 412 749.

• Prodám sjezdové lyže Kästle • Prodám sjezdové lyže Kästle 
200 cm a Elan 200 cm a Elan 190 cm, s vázáním 
a holemi, perfektní stav. Přidám 
sjezdové vosky TOKO nebo Holmen-
koll. Sjezdové boty 44, vše levně. 
Tel. 737 306 496.

• Prodám katalitická kamna na • Prodám katalitická kamna na 
10kg PB bombu.10kg PB bombu. Piezoel. zapalování, 
3 st. regulace výkonu, hřejí ihned, 
vhodné na zahrad. chatu. Výdrž na 
sporo cca 180 hod. Cena 1 000 Kč, 
včetně regulátoru a bomby. Barva 
hnědá/béžová. Tel. 606 756 208.

• Prodám BT, úhlopříčka 70 cm,• Prodám BT, úhlopříčka 70 cm, 
knihy, převážně beletrie, drobné ná-
řadí a materiál z kutilské dílny. Vše 
velmi levně. Tel. 474 626 425.

• 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.

BydleníBydlení

• Prodám byt 4+1 v Chomutově • Prodám byt 4+1 v Chomutově 
Horní Ves, pěkné prostředí, plasto-
vá okna, zateplení. Cena 850 tis. Kč. 
Tel. 721 677 527.

• Mladá rodina hledá byt• Mladá rodina hledá byt 
v Chomutově, slušné jednání. Tel. 
724 657 425.

• Hledám dům v okolí Chomutova, • Hledám dům v okolí Chomutova, 
slušné jednání. Tel. 724 657 425.

• Prodám RD v Chomutově• Prodám RD v Chomutově 2x 3+1, 
velká garáž, zahrada, bazén, odhad 
2 860 000 Kč. Možnost podnikání, 
dohoda jistá. Byt + doplatek možný. 
Tel. 775 977 684.

• Byt 1+1 v Jirkově.• Byt 1+1 v Jirkově. Cena dohodou. 
Tel. 731 122 731.

• Prodám byt v OV 2+1,• Prodám byt v OV 2+1, 64 m2, 
na Dehtochemě, cena 730 000 Kč. 
Tel. 737 835 859.

• Horský penzion• Horský penzion v Českých 
Hamrech, po celkové rekonstrukci, 
ihned volný. Tel. 731 122 731.

• Pronajmu částečně zařízený • Pronajmu částečně zařízený 
byt byt 2+1 u Luny. Nejraději pro dvě 
osoby. Podmínka: nekuřáci, bez psa. 
Tel. 731 236 873.

• Byt 2+1 v Chomutově. • Byt 2+1 v Chomutově. Cena do-
hodou. Tel. 731 122 731.

• Pronajmu byt 2+1• Pronajmu byt 2+1 u Luny. Po re-
konstrukci. Nekuřákům a bez zvířat. 
Nájem + inkaso 8 000 Kč, vratná kau-
ce 20 000 Kč. Tel. 606 638 215.

• Pronajmu byt 3+1• Pronajmu byt 3+1 v Jirkově, 
slušným lidem. Tel. 607 121 134, 
723 798 475.

• Pronajmu větší byt 1+1• Pronajmu větší byt 1+1 v Jir-
kově na Borku, částečně zařízený, 
po rekonstrukci. Klidný vchod. 
Tel. 607 646 099.

• Pronajmu byty• Pronajmu byty v CV. Dlouhodo-
bě. Tel. 606 923 620.

• Prodám stavební parcelu• Prodám stavební parcelu 
v Chomutově ke stavbě rod. domu, 
rozloha 1 480 m2. Cena 820 Kč/m2. 
Tel. 777 680 096. 

• Pronajmu byt 3+1• Pronajmu byt 3+1 v centru 
města v rodinném domě. Nájemné 
7 000 Kč + energie, vratná kau-
ce 2 nájmy. Možno i pro firmy. 
Tel. 777 741 371, 608 403 565.

• Pronajmu byt 1+kk,• Pronajmu byt 1+kk, klidná část 
města, nájem 2 900 Kč + energie, 
3měsíční kauce. Tel. 607 100 783.

• Byt 3+1 v Jirkově,• Byt 3+1 v Jirkově, po rekonstruk-
ci. Tel. 731 122 731.

OstatníOstatní

• Hledám paní,• Hledám paní, která má v rod-
ném listě za otce Václava Kozá-
ka, mohla by to být moje sestra. 
Tel. 774 890 108.

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

• Dlouhodobě pronajmu vel-• Dlouhodobě pronajmu vel-
kou garážkou garáž s elektřinou (3,5 x 5 m) 
v Chomutově u hřbitova, zastáv-
ka MHD Kordy, od 1. 2. 2009. 
Tel. 721 038 042.

• Pronajmu chatu na Svahové, • Pronajmu chatu na Svahové, až 
pro deset osob, víkend 3 500 Kč, tý-
den 6 500 Kč. Lyže, běžky, procházky. 
Tel. 723 546 456, e-mail bclenkahor-
nikova&seznam.cz. 

Každý původce a oprávněná oso-
ba, která produkuje nebo nakládá za 
kalendářní rok s více než 50 kilogra-
my nebezpečných odpadů nebo s 
více než 50 tunami ostatních odpa-
dů, je povinna zasílat každoročně do 
15. února následujícího roku prav-
divé a úplné hlášení o nakládání 
s odpady obecnímu úřadu obce s 
rozšířenou působností příslušné-
mu podle místa provozovny (tzn. 
Magistrátu města Chomutova, OSÚ-
aŽP, oddělení životního prostředí, 
Zborovská 4602, Chomutov). Vy-

Upozornění podnikatelským subjektům na ohlašování odpadů
plývá to ze zákona č. 185/2001 Sb, 
o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů. Hlášení se podává 
za jednotlivé provozovny a obsahu-
je údaje o druzích, množství odpadu 
a způsobech nakládání s nimi. For-
mulář hlášení je uveden jako Příloha 
č. 20 ve vyhlášce č. 351/2008 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s od-
pady, ve znění pozdějších předpisů, 
případně je dostupný na interneto-
vých stránkách magistrátu. Stejnou 
povinnost mají ze zákona i obce, 

které podávají hlášení taktéž na 
výše citovaném formuláři.

Původci a obce zasílají hlášení 
v listinné podobě nebo elektronic-
ky v přenosovém standardu dat 
o odpadech, oprávněné osoby elek-
tronicky v přenosovém standardu 
dat o odpadech na elektronickou 
adresu magistrátu, tj. podatel-
na@chomutov-mesto.cz. Případné 
dotazy budou zodpovězeny pracov-
nicemi odpadového hospodářství 
magistrátu na telefonních číslech 
474 637 937 nebo 474 637 938.     (r)

Od března 2008 funguje projekt 
třídění textilu a kontejnery na jeho 
sběr je možno nalézt i v Chomuto-
vě. Za prvních osm měsíců od spuš-
tění projektu KOUTEX bylo svezeno 
a vytříděno celkem 87 tun textilu. 
V Chomutově se od zahájení projek-
tu do konce října vytřídilo 4 885 kg 
textilu.

Objevují se však i první problé-
my, a sice v některých případech 
špatné ukládání textilního odpadu 
do speciálních nádob. Při svozech 
bylo zjištěno, že většina textilu je 
vkládána volně, bez předepsaných 
obalů. „Žádáme tímto občany, aby 
textilie byly vždy zabalené do PE-
-tašek či pytlů a zavázané, klidně 
i přelepené izolepou. Tím, že textil 
není zabalen, dochází k jeho znečiš-
tění a následně ke znehodnocení,“ 
vzkazuje vedoucí projektu Pavel 
Koutecký všem, kteří zodpovědně 
třídí svůj odpad.

Dalším problémem, který stojí 
v cestě při rozmisťování dalších 
sběrných nádob na textilní odpad, 
je fakt, že se v kontejnerech obje-
vují i zcela jiné suroviny – papír, 
sklo, plasty, běžný komunální od-
pad, mokrý a špinavý textil, který je 
bohužel pro projekt KOUTEX nepo-
užitelný. „Sběrné nádoby na textilní 

Projekt třídění textilu funguje, 
ale potýká se s problémy

odpad jsou určeny výhradně na tex-
til, a to suchý a čistý,“ upozorňuje 
vedení projektu. 

Aktuální sběrná místa v Chomu-
tově, která lze využít: Tesco, Penny 
market a Červený kříž v Cihlářské 
ulici.                                                       (r)

Motoristé, kteří od 1. ledna 2009 
nemají pro své vozidlo sjednáno po-
vinné ručení, dostanou „pokutu“ již 
v únoru. Česká kancelář pojistitelů 
od uvedeného data začala za kaž-
dý den nepojištění vozidla účtovat 
podle druhu vozidla tzv. příspěvek 
do garančního fondu ve výši 20 
až 300 Kč. Tento „příspěvek“ při-
tom nenahrazuje vlastní pojištění. 
A pokud bude nepojištěným vozi-
dlem způsobena škoda, zaplatí ji 
osoba za škodu odpovědná.

Zjišťovat neplatiče bude Česká 
kancelář pojistitelů pravidelně kaž-
dý měsíc srovnáváním údajů z cent-
rálního registru motorových vozidel 
a databází pojišťoven. Stav pojištění 
jakéhokoliv vozidla si lze ověřit po 
zadání SPZ (registrační značky) na 
stránkách www.bezpojisteni.cz.    (r) 

Neplatiči povinného 
ručení zapláčou

Řidiči ,  
chcete zj i st it počet trestných 

bod ů z pohod l í domova ?

S M S  ve tvaru :  CV BO DY POZ
pří j men í žadatele    č ís lo Ř P

zašlete na č ís lo

902 09 25

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU 
CHOMUTOV – JIRKOV

Oznámení o podávání návrhů požadovaných změn územního plánuOznámení o podávání návrhů požadovaných změn územního plánu

Magistrát města Chomutova, odbor rozvoje, investic a majetku města 
jako pověřený orgán územního plánování připravuje pořízení nového 
Územního plánu Chomutova, a proto vyzývá občany k podávání návrhů 
požadovaných změn stávajícího územního plánu.

Návrhy změn je třeba podat písemně na adresu Magistrát města 
Chomutova, odbor rozvoje, investic a majetku města, Zborovská 4602, 
430 28 Chomutov v termínu do 31. 1. 2009. Návrh musí obsahovat nále-
žitosti dle § 46 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Formulář je zveřejněn 
na webových stránkách města. Dokumentace platného Územního plánu 
sídelního útvaru Chomutov – Jirkov je uložena k nahlédnutí v kanceláři 
č. 29A v budově historické radnice MM Chomutov na náměstí 1. máje, 
v úřední dny pondělí a středa vždy od 8.00 hod do 17.00 hod, v úterý 
a ve čtvrtek od 8.00 do 15.00 hod, v pátek po předchozí domluvě na tele-
fonním čísle 474 637 427 (Ing. Petříková) nebo e-mailové adrese: l.petri-
kova@chomutov-mesto.cz. Hlavní výkres územního plánu a závazná část 
Územního plánu sídelního útvaru Chomutov – Jirkov jsou zveřejněny na 
webových stránkách města Chomutova.
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Pro prodej kalhot, 
hledáme zkušené obchodní zástupce.

kojenecké pot eby l zimní fusaky l

ko árky pro dvoj átka, hluboké, 

sportovní, kombinované l golfky l

l l l

hra ky zam ené na vývoj d tského intelektuPo–Pá: 9–12, 13–17

Pod bradova 897, Chomutov

T: 774 897 774

chickocarky.estranky.cz pro velký zájem BAZAR OP T OTEV EN

PRODEJNA l P J OVNA l BAZAR

postýlky  autoseda ky  jídelní židle  

Statutátní město CHOMUTOV

Únavné dojíždění, přeplněné neútulné koleje,
obtížné hledání práce po absolutoriu…

Chceš se tomuto vyhnout?

Chceš se dozvědět víc?
Přijď na Den otevřených dveří 27. 1. 2009 od 10:00 h v budově Detašovaného pracoviště 

FS ČVUT, Klostermannova ul. Chomutov.
Podrobnější informace na http://www.cvut.cz/zajemci-o-studium/dny-otevrenych-dveri

Co nabízíme našim studentům?
• individuální studijní plány •

• zahraniční stáže studentů mezinárodní spolupráce •
• možnost studovat v anglickém jazyce •

A co naši absolventi?
• uplatnění v řadě odvětví – informatika, ochrana životního prostředí, mechatronika apod. •

• strojní inženýři jsou na trhu práce stále žádanější a rozhodně se nemusejí obávat, že by nenašli práci •
• místní fi rmy hodlají nabídnout absolventům studia příslib budoucího zaměstnání •

Tak pojď studovat do Chomutova!
FS ČVUT v Chomutově přijímá studenty k dennímu studiu

bakalářského oboru STROJÍRENSTVÍ

OZNÁ MENÍ
Oznamujeme tímto, že ode dne 29. 12. 2008 

je uzavřen úsek bytového hospodářství, který se odstěhoval 
do sídla společnosti 

CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a. s., 

Křižíkova 1098/6, Chomutov 
(za Střední průmyslovou školou).

Od ledna 2009 vyřizují veškeré záležitosti související s bytovou 
problematikou pracovnice výše uvedené společnosti.

Kontakty jsou následující:
telefonní spojení: 474 721 232 – 5

e-mail: info@chomutovska-bytova.cz 
webové stránky: www.chomutovska-bytova.cz

Blatenská 873
430 01 Chomutov

Czech Republic
 +420 777 983 965

www.vistan.cz
info@vistan.cz
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DOMY - BYTY - POZEMKY
REALITNÍ PORADENSTVÍ

HYPOTEČNÍ ÚVĚRY
PRÁVNÍ SERVIS
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ČtrnáctideČtrnáctideník pro občany statutárního ník pro občany statutárního 
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Chomutovské noviny

Atleti TJ VTŽ Chomutov se ohlíže-
jí za činností a výsledky roku 2008. 
S potěšením mohou konstatovat, že 
výsledkově se jim loňský rok vydařil 
více než několik předchozích.

Vzhledem ke specifikům jednotli-
vých disciplín se chomutovští atleti 
připravují ve třech tréninkových 
skupinách. V každé z nich mají větší 
část tréninku společnou, menší pak 
individuální. Nejlepších výsledků 
loni dosáhli závodníci připravující 
se ve skupině vedené trenéry Jiřím 
Hyjánkem a Janou Hyjánkovou, kde 
se sdružují zástupci vrhačských 
a technických disciplín a také běžci 
na krátkých tratích. 

A právě juniorská běžkyně Lucie 
Weitzová je za loňský rok nejú-
spěšnější chomutovskou závodnicí, 
přestože nebojovala pouze na atle-
tickém oválu. Před halovou sezonou 
a krajskými přebory své kategorie 
totiž dala přednost přípravě na ma-
turitu, a teprve po jejím úspěšném 
zvládnutí se znovu vrhla na atleti-
ku. Stala se dvojnásobnou krajskou 
přebornicí mezi dospělými, když 
zvítězila na tratích 100 a 200 metrů, 
čímž potvrdila pozici nejlepší sprin-
terky v kraji. Na seniorském MČR 
skončila na dvoustovce sedmá, zato 
v osobním rekordu 25,00 sec. Na ná-
rodních závodech v Ústí n. L. se po 
delší době odhodlala běžet čtyřstov-
ku a čas 56,85 sec. ji katapultoval na 
třetí místo českého žebříčku mezi 
juniorkami. Tutéž disciplínu pak na 
MČR atletů do 22 let vyhrála časem 
56,54, čímž se nominovala na me-
zinárodní utkání Česko - Maďarsko 
– Slovinsko. Zde stejnou trať znovu 
zaběhla nejrychleji, a to dokonce 
v osobním rekordu 56,38 sec. Proto-
že však začala studovat v Ústí nad 
Labem, přestoupí do zdejšího klubu 
VŠEM, ve kterém v uplynulé sezoně 
už hostovala. Chomutovský oddíl 
ale neopustí, zůstane jeho členkou 
a bude se zde i nadále pod vedením 
Jiřího Hyjánka připravovat. 

Vzestupem výkonnosti i pozicí 
nejlepšího sprintera kraje se v loň-
ském roce mohl chlubit také junior 
Martin Lecjaks. V krajském přeboru 
vyhrál 100 m a 200 metrů v časech 
11,11 a 22,17 mezi juniory a v ča-
sech 11,19 a 22,20 i mezi dospělými. 
Podílel se na 1. místě TJ VTŽ ve šta-
fetě 4 x 100 m v krajském přeboru 
juniorů. Na MČR juniorů obsadil ve 
dvoustovce 4. místo. 

Na krajské úrovni zazářil také 
dorostenec Martin Faifer, který se 
stal čtyřnásobným přeborníkem 
kraje (v hale i venku) na tratích 100, 
200 a 400 metrů. Juniorský skokan 
do výšky Michal Bečvář naopak 
loni stagnoval. Počátkem roku byl 
ještě třetí na halovém MČR juniorů, 
později na venkovním MČR juniorů 
byl už „jen“ šestý. V podzimní části 
sezony se neprosadil vůbec, přesto 
zůstává příslibem chomutovské at-
letiky do budoucna. Ve stopách své 
starší sestry jde Kateřina Weitzová, 

Lucie Weitzová část sezony vynechala, přesto to dotáhla do české špičky i reprezentace 

Přes špatné podmínky se atletům dařilo

Nové černé dresy s logem sponzo-
ra se osvědčily mladším žákům 
florbalového oddílu Fbc 98 DDM 
Chomutov, kteří nečekaně vyhráli 
další turnaj Ligy mladších žáků. 
Překvapení se začalo rodit hned 
v jeho úvodu, kdy chomutovští kluci 
nastoupili proti zatím neporažené-
mu týmu Slavie Ústí nad Labem. Po 
taktickém a bojovném výkonu zví-
tězili 2:1. Nové dresy přinesly také 
potřebnou dávku štěstí. Další zápas 
byl totiž také vyrovnanou partií, 
ale nakonec chomutovští florbalisté 
porazili mostecký tým 6:5. Svěřenci 
Martina Bociana pak svoji spanilou 
jízdu dokončili vítězstvím ve finále 
nad družstvem Litvínova 6:4.   (mm)

Nové dresy přinesly 
Chomutovu vítězství

která vyhrála žákovské krajské pře-
bory v disciplínách 100 m překážek, 
200 m překážek a sedmiboj. Mezi 
výkonnostně se rozvíjející členy 
skupiny ještě patří Marek Franta, 
Luboš a Petr Čmudovi, Martin Ku-
bišta, Veronika Matošková a Patrika 
Bartošová.

Zmínit je potřeba i bilanci samot-
né trenérky Jany Hyjánkové. Ta tre-
nérskou a funkcionářskou činnost 
vykonává v Chomutově, ale závodí 
za Pardubice, kterým svými výkony 
pomohla ke čtvrtému místu v ex-
tralize. Jedna z nejlepších českých 
kladivářek se loni zlepšila o 1,75 m 
a výkonem 62,95 m vybojovala na 
MČR bronz.

Ve druhé tréninkové skupině se 
pod vedením dlouholetého závod-
níka, trenéra a funkcionáře Zdeňka 
Brůžka sdružují běžci vytrvalci. Vý-
konnostně zde na sebe loni nejvíce 
upozornila Michaela Kočkovská, kte-
rá vyhrála běh na 5 000 m na MČR 
do 22 let a díky tomu se nominovala 
a absolvovala mezinárodní utkání 
Česko - Maďarsko – Slovinsko. Jana 
Ruse loni sužovala zranění, přesto 
vyhrál v disciplíně 400 m halový 
i venkovní krajský přebor. Koncem 
roku se ale odstěhoval do Českých 
Budějovic a přestoupil. Dva tituly 
krajského přeborníka získala i Jitka 
Bělohlávková, která v hale i venku 
vyhrála běh na 1 500 m. Dřívější ju-
niorská reprezentantka drží nejlep-
ší český ženský výkon v hodinovce. 
Jinak běžci vytrvalci v posledních 
sezonách nedosahují předchozích 
úspěchů.

Poslední tréninkovou skupinou je 
přípravka vedená trenéry Fiskovou 
a Brůžkem. Loni se v ní scházelo 
v průměru patnáct mladých atletů, 

Atleti TJ VTŽ Chomutov v tomto období trénují ve sportovní hale, na snímku 
při úvodních protahovacích cvicích. Na okrajích snímku trenéři Jiří Hyjánek 
a Jana Hyjánková, v popředí v bílém tričku nejúspěšnější závodnice loňského 
roku Lucie Weitzová.                                                                                        (foto: sk)

Reprezentant ve windsurfingu, 
olympionik z Atén Tomáš Malina 
zahájil novou závodní sezonu 
oproti předchozím velmi brzy, a to 
účastí na IFCA Mistrovství světa ve 
slalomu. To se konalo v první polo-
vině ledna v jihoafrickém Kapském 
Městě, které je již tradičně zimním 
domovem chomutovského surfaře. 
V průběhu pěti dnů se tu o titul 
mistra světa utkalo více než dvacet 
jezdců ze třinácti států. Jak už to 
při podobných závodech bývá, vítr 
účastníkům moc nepřál, a tak odjeli 
pouhých pět rozjížděk. Tomáš Ma-
lina s novými prkny Fanatic v cel-
kovém hodnocení obsadil 9. místo. 
„Je to docela dobrý vstup do nové 
sezony. I když vím, že na tomto zá-
vodě chybělo několik velice dobrých 
závodníků, mám z výsledku radost 
a doufám, že v tomto pozitivním du-
chu bude probíhat celý letošní rok,“ 
zhodnotil úvod sezony Tomáš Mali-
na, který se z Jihoafrické republiky 
do Česka vrátí až v únoru.          (sk)

z nich ti nejlepší si už připisují 
první závodní úspěchy. V září na 
národních běžeckých závodech 
v Ústí n. L. za účasti všech oddílů 
z Ústeckého kraje vyhrála Tereza 
Fisková v kategorii elévů ročníků 
1997 a 98 sprinterský trojboj.

V soutěžích družstev atleti TJ VTŽ 
Chomutov obsadili jen krajské pře-
bory mužů a žen a v obou katego-
riích skončili třetí, přestože patnáct 
závodníků oddíl z ekonomických 
důvodů pustil na hostování do ji-
ných oddílů. V anketě o nejlepší at-
lety Ústeckého kraje obsadila Lucie 
Weitzová druhé a Michaela Kočkov-
ská osmé místo.                               (sk) 

Taneční škola Stardance v závěru 
loňského roku výborně reprezento-
vala Chomutov i Českou republiku 
na evropském a světovém šampio-
nátu v disciplíně show dance.

Mistrovství Evropy proběhlo 
v maďarském městě Dunajvárosz. 
V dětské věkové kategorii zde malá 
skupina s choreografií Malíři ob-
sadila 13. místo, mezi juniorkami 
pak malá skupina s názvem Profíci 
skončila devatenáctá a duo Andrea 
Pilíková a Karolína Pánková ob-
sadilo patnáctou příčku. Největší 
úspěch pro chomutovskou taneční 
školu ovšem vybojovala Natálka 
Moskvitinová (na snímku), která po 
čtyřech soutěžních kolech postou-
pila až do finále a nakonec ze 48 
soutěžících dětí získala neuvěřitelné 
čtvrté místo.

Devítiletá chomutovská závod-
nice byla mimořádně úspěšná 
i na následném Mistrovství světa 
v německé Riese. V konkurenci 
jedenapadesáti účastníků z USA, 
Kanady, Rumunska, Maďarska, 
Slovinska, Polska, Ruska, Ukrajiny 
a dalších zemí se Natálka probojo-
vala až do finále, což se už mnoho 
let žádné české reprezentantce 
nepodařilo. Nakonec obsadila šes-
té místo. „Za za svou show Maska 

Natálie Moskvitinová hvězdou mistrovství Evropy i světa

sklidila obrovský potlesk. Byla zde 
nejmladší účastnicí, proto obdivně 
vzhlížela k soupeřkám o dva roky 
starším a hrdě při vyhlašování dr-
žela českou vlajku,“ doplnila Milada 

Zelenková, ředitelka TŠ Stardance 
Chomutov. Další příjemné překva-
pení pro české barvy přišlo v dra-
matickém souboji velkých formací 
v dětské kategorii. V konkurenci 
skupin z dvaceti států postoupila 
chomutovská formace Jedenadva-
cet Karkulek opět do finále, kde za 
bouřlivého potlesku diváků obsa-
dila 4. místo. I malá skupina Malíři 
v sestavě Natálie Moskvitinová, 
Gábina Chytrá, Dominika Andreso-
vá, Tereza Husinecká, Jana Inne-
mannová, Kristýna Opatová a Alice 
Ouředníková se oproti evropskému 
šampionátu posunula na výborné 
8. místo. Malá skupina juniorek Pro-
fíci si vybojovala účast v semifinále, 
přestože Hance Drexlerové sundali 
lékaři sádru ze zlomené nohy těsně 
před termínem mistrovství světa. 

Velkou radost měla choreografka 
a trenérka Jana Zelenková, která 
kromě tréninků a kreativity v ná-
padech a provedeních měla na svě-
domí i líčení a účesy všech soutě-
žících. „Velký dík patří sponzorům, 
kteří nám svou podporou umožnili 
zúčastnit se obou akcí, i všem rodi-
čům za podporu a poctivý přístup 
k mimořádným tréninkům a skvělou 
atmosférou na soutěžích,“ vzkázala 
Milada Zelenková.                           (sk)

Po vánočních svátcích opět soko-
lovna chomutovského Sokola ožila 
obvyklým ruchem. Střídají se v ní 
všechny oddíly i věkové kategorie. 

Proběhnout se, zacvičit si nebo si 
zahrát pohybové hry sem chodí jak 
děti do pěti let s rodiči, tak předškol-
ní a nejmenší školní děti. Chlapci 
školního věku zde trénují florbal, ti 
mladší jsou v Ústecké lize florbalu 
druzí, starší, kteří v této věkové 
kategorii teprve sbírají zkušenosti, 
zatím desátí. Jejich dívčí protějšky 
zase v sokolovně dělají aerobik 
a gymnastiku. Současně nacvičují 
pódiovou skladbu, se kterou se 
přihlásily na dubnový přebor České 
obce sokolské v Praze. Doma ji pak 

Sokolovna slouží sportovcům 
všech věkových kategorií

předvedou na sokolských šibřinkách 
4. dubna. Chlapci i děvčata také 
chomutovskou jednotu reprezentují 
na různých sokolských soutěžích, 
i mimo svou sportovní specializaci, 
například na branných závodech 
nebo závodech v atletice.

Dorostenky se v sokolovně schá-
zejí, aby si zahrály volejbal. Jako 
družstvo se soutěží neúčastní, větši-
na z nich jsou současně členkami ji-
ných volejbalových oddílů. Řadu ak-
tivit v sokolovně provozují i dospělí. 
Mladší muži hrají sálovou kopanou, 
starší preferují nohejbal. Ženy zase 
podle věku nebo chuti provozují 
taneční aerobik, step aerobik nebo 
zdravotní cvičení s prvky jógy.  (sk)

Jezdecký klub při Podkrušno-
horském zooparku ve spolupráci 
s městem Chomutovem uspořádaly 
už pošesté Cenu města Chomutova 
v disciplíně skoky ve volnosti. Na 
závody, při nichž koně bez jezdců 
přeskakují překážku, bylo přihlášeno 
25 koní z celých severních Čech. Sou-
těžilo se ve dvou kategoriích. První 
byla určena mladým koním ve věku 
tři až pět let, a ti skákali na styl, dru-
há kategorie nebyla věkem omezena 
a koně v ní skákali na výšku. 

Soutěž probíhala od samého 
začátku dramaticky, favorizovaný 
Luwex Adolph MM skončil nakonec 
na druhém místě. Nejvyšší překáž-
ka měřila 190 cm a překonal ji kůň 
Kumano Jiřího Hochmana z Děčína. 
V kategorii mladých koní rozhod-
čí Jan Šíma, Martin Vávra a Karel 
Kašpárek určili vítězem Francise 

Unikátní soutěž koní v zooparku 
vyhráli Kumano a Francis MM

MM mosteckého Martina Matějky. 
Přestože byla velká zima, závody 
sledovalo několik desítek diváků 
včetně čestných hostů - ředitelky 
zooparku Ivety Rabasové a poslance 
parlamentu Jiřího Polanského, kteří 
předali vítězům ceny.

Pořadí nejlepších - soutěž pro mla-Pořadí nejlepších - soutěž pro mla-
dé koně na styl:dé koně na styl: 1. kůň FRANCIS MM 
(majitel Martin Matějka), 2. kůň KAR 
KAR MM (majitel Martin Matějka), 
3. kůň KUMANO (majitel Jiří Hoch-
man), 4. kůň CARTIER (majitelka 
Hana Vaškovská), 5. kůň VIOLETTE 
(majitelka Pavla Švábíková); soutěž soutěž 
skok mohutnosti:skok mohutnosti: 1. kůň KUMANO 
(majitel Jiří Hochman), 2. kůň LUWEX 
ADOLPH MM (majitel Martin Matěj-
ka), 3. kůň BALDINI (majitel Jaromír 
Paluska), 4. kůň LEA (majitel PZOO 
Chomutov), 5. kůň SHEEN (majitelka 
Denisa Roušarová).               (sk, map)


