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Radnice nepochybila, když vyu-
žila k vymáhání dluhů za pokuty 
a místní poplatky exekutora, který 
pohledávky vymáhal ve chvíli, kdy 
se sociální dávky staly finanční 
hotovostí. Okresní soud v Chomu-
tově totiž zamítl tři návrhy na po-
zastavení exekuce. V podstatě tím 
potvrdil, že postup města je v po-
řádku. Jasně se ukázalo, že město 
jde správným a zákonným směrem. 
Veškerá kritika, která se snesla ze 
strany ministerstva Michaela Kocá-
ba a úřadu ombudsmana na adresu 
města, byla neopodstatněná.

Soud jednoznačně konstatoval, 
že dávky nejsou určeny jen k uspo-
kojení životních potřeb, ale také 
k úhradě všech zákonem stanove-
ných poplatků a daní. Rozhodnutí 
soudu je jasným signálem k tomu, 
že nepřizpůsobiví si skutečně nemo-
hou myslet, že jsou nepostihnutelní. 
„Všichni mají nejen práva, ale také 
povinnosti. Zákon musí platit pro 
všechny stejně,“ řekla primátorka 
Ivana Řápková

 „Je vidět, že ministr Kocáb při 
kritice města papouškoval bez roz-
myslu něčí názor, aniž by dal šanci 

Slovo primátorky

Soud dal za pravdu chomutovské radnici 
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soudu, který jediný může roz-
hodnout, zda bylo postupováno 
podle zákona,“ řekla primátorka 
Ivana Řápková. Chomutovská 
radnice bude nadále v exekucích 
pokračovat, stejně tak v tvrdém 
postupu proti všem, kteří znepří-
jemňují život slušným lidem. 

Na podporu postupu chomu-
tovské radnice vůči neplatičům 
a nepřizpůsobivým se posta-
vila řada starostů a primátorů 
ostatních měst. „Oslovují nás 
jak starostové, tak úředníci 
z mnoha měst. Mnozí z nich 
zvažují, že zvolí stejný postup. 
Výrok soudu pro ně bude no-
vým a zřejmě i rozhodujícím 
podnětem,“ dodává primátorka. 
Sousední Litvínov minulý týden 
oznámil, že se nechal inspirovat 
chomutovskými exekucemi a od 
června je zavede. „Každý dlužník 
bude mít, stejně jako Chomutově, 
šanci dohodnout se na úhradě 
svého závazku například formou 
splátkového kalendáře,“ předsta-
vil plán místostarosta Litvínova 
Martin Klika. 

Chomutovský magistrát bude 
v exekucích i nadále pokračo-
vat. „Je to způsob, který přinesl 
okamžité ovoce a dlužníci začali 
své pohledávky splácet,“ dodává 
Ŕápková. Pokračovat se bude 
také v dalších krocích proti ne-
přizpůsobivým. „I kontroly mají 
své výsledky, mám signály, že 
v mnohých domech se situace 
zklidňuje pod hrozbou právě 
kontrol a dalších kroků,“ sdělila 
primátorka.                                 (tb)
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Vážení spoluobča-
né, chtěla bych tou-
to cestou poděkovat
všem, kteří pod-
porují naši snahu 
řešit problematiku 
nepřizpůsobivých 
v našem městě. Do-
stala jsem už tisíce 

dopisů a e-mailů nejen z Chomuto-
va, ale doslova z celé republiky. Vaše 
podpora je pro mě moc důležitá, 
protože mi pomáhá se vypořádat se 
stále stupňujícím tlakem některých 
politiků a médií. Nesmyslně mi před-
hazují, že mojí snahou je jenom se 
zviditelnit. Asi si nevšimli, že do vo-
leb zbývá více než rok a půl. Vyčítají 
mi, že celý problém politizuji, ale co-
pak politika není věc veřejná? Copak 
hlavním úkolem politiků nemá být 
starost o řádný chod města a péče 
o jeho občany? Pan Motejl je veřej-
ným ochráncem práv, a snad proto 
se rozhodl hájit práva těch, kteří po-
rušují zákony před právy těch, kteří 
se snaží žít slušně! Zapomněl snad 
na to, že kromě práv mají všichni 
občané také stejné povinnosti? Na 
rozdíl od něj i od zeleného minis-
tra Kocába jsem žila v paneláku na 
sídlišti, takže dobře vím, jak se žije 
normálním lidem v sousedství nepři-
způsobivých. Zato oni se bojí získat 
podobnou zkušenost v našem městě 
třeba jen na týden. Ubohé a nenávist-
né útoky těchto lidí a jimi najatých 
novinářů mě ale neodradí. Právě 
podpora obyčejných lidí mi dává 
potřebnou sílu pokračovat v tom, co 
jsme začali. Rozhodně se nechystám 
podlehnout tlaku těch, kteří sami 
žádná řešení nepředkládají a pouze 
prázdně tlachají. 

Hezký den vám přeje 
                          vaše Ivana Řápková

Akce Záchranný kruh pro všech-
ny slušné obyvatele Chomutova sice 
představuje velmi tvrdý postup pro-
ti všem neplatičům, nepřizpůsobi-
vým, prostitutkám a drogově závis-
lým. Radnice pokračuje v mnohaleté 
sociální práci, kterou zajišťuje cho-
mutovský Městský ústav sociálních 
služeb. „Máme ucelený program pro 
pomoc všem, kteří o ni stojí. Učíme 
lidi, kteří se ocitli v sociálních po-
tížích, jak si mají sestavit rozpočet, 
základní hygienické návyky, napsat 
životopis a další,“ řekla primátorka 
Ivana Řápková s tím, že tato forma 
pomoci je velmi potřebná. 

Program sociálního poradenství 
již běží podle nového sociálního 
zákona od roku 2007, ale fungoval 
v obdobné formě již před tímto ro-
kem. „Málokdo si uvědomuje, že naše 
klienty učíme ty nejzákladnější ná-
vyky, které běžný člověk zvládá čas-
to, aniž by o nich vůbec přemýšlel,“ 
řekla Alena Tölgová, ředitelka MÚSS 
Chomutov. Sociální poradenství 
organizace provozuje permanentně, 
anonymně a bezplatně a každý, kdo 
má zájem, se jej může zúčastnit. Po-
skytnuté rady, o které ale nepřizpů-
sobiví musejí stát, mohou být často 
v jejich situaci jedinou šancí. „To pla-
tí hlavně o poradenství, týkajícího se 
hospodaření s penězi. Klienty totiž 
učíme, jak se vyvarovat lichvy, jak 
ji rozpoznat, jak naložit s dluhem, 
který jim vznikl, jak vyžít z peněz 
z dávek, když již splácejí své dluhy,“ 
vyjmenovává některá témata Tölgo-
vá. Sociální poradenství učí také, 
jak levně nakoupit potraviny, jak si 
peníze rozpočítat na celý měsíc a ne 
je utratit během několika dní. „Opro-
ti tomu nechápu počínání některých 

Nepřizpůsobivé učíme sestavit si rozpočet či jak bojovat s lichvou 

neziskových organizací, které radí 
klientům, jak se vyhnout exekuci 
a vypořádání svého dluhu, který 
bude stále narůstat, například o 
náklady na advokáta,“ dodává pri-
mátorka Řápková.

Hospodaření s penězi není jedi-
ným tématem sociální práce s ne-
přizpůsobivými. „Učíme je i zdravé 
a ekonomicky výhodnější výživě. 
Těžko se jim vysvětluje, že ovocný 
čaj, chleba s máslem a sýrem, je lev-
nější a zdravější než kola a chipsy,“ 
říká Tölgová. Podobně je to s hygi-
enickými návyky, jako je pravidelná 
osobní hygiena, úklid, praní prádla, 
apod. Sociální pracovnice jim také 
radí s tím, jak pečovat o své zdraví 
a že se zdravotními problémy se 
musí obrátit na lékaře. 

„Samozřejmou součástí poraden-
ství je, jak napsat životopis, co jsou 
a kde se pořádají burzy práce, jak 
práci hledat,“ dodává Tölgová s tím, 
že pracovnice MÚSS Chomutov se 
snaží také vštípit klientům vhodnou 
formou poznatky z prevence drobné 
kriminality, drogové a hráčské závis-
losti, alkoholismu a prostituce.    (tb)

Podkrušnohorský zoopark v Cho-
mutově má nový přírůstek. Na po-
čátku března se tulení samici Taške 
narodilo mládě. 

„Porod proběhl bez komplikací. 
Tulení holčička po porodu vážila 
15 kilogramů a měřila 102 centime-
trů,“ řekla mluvčí zooparku Martina 
Pelcová. 

Taške, která je v zooparku od roku 
1992, porodila již jedenácté mládě. 
Jeho otcem je samec Kašek, který se 
narodil ve volné přírodě. Chomutov-
ský zoopark se stal jeho domovem 
od roku 1996, byl sem přivezen ze 
ZOO Katovice v Polsku.

V letošním roce bylo poprvé po-
užito nové chovné zařízení, které 
umožňuje oddělení samice od skupi-
ny. Samice má více klidu a není ata-
kována samcem, který se chce pářit. 
Pozitivně se to odráží na přírůstcích 
mláděte, které dosahují až dvou ki-
logramů denně. „Malá tuleňka, která 
už týden po narození váží 24 kg, je 
silné, velké mládě. Po narození bylo 
porostlé bílou vlnitou srstí, ve věku 
dvou až tří týdnů začne přelínat,“ 
doplňuje Pelcová .

Podkrušnohorský zoopark je jedi-
ná ZOO v České republice, která cho-

V zooparku se narodila tulení holčička

vá a odchovává největší z baltských 
druhů tuleňů kuželozubých. Ti mají 
malé oči, široce oddělené nozdry 
a hranatý čenich, nedokáží ohnout 
zadní ploutve kolmo k ose těla a mo-

hou se tudíž na souši pohybovat jen 
krátkými poskoky. Jsou to vynikající 
potápěči, pod vodní hladinou vydrží 
20 minut a dokáží se ponořit až do 
hloubky 100 metrů.                          (tb)

Pomozte městu v akci Záchranný kruh
Na e-mailové adrese zachrannykruh@chomutov-mesto.czzachrannykruh@chomutov-mesto.cz můžete 
zanechat vzkazy týkající se problémových sousedů či informace 
o nekalých činnostech, jejichž jste svědky na chomutovských sídlištích.
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Pouta ho zkrotilaPouta ho zkrotila
V pátek v osm hodin ráno vyrazili 

strážníci do akce, o níž ještě netuši-
li, jak bude dramatická. Velitel smě-
ny totiž přijal telefonické oznámení, 
že na sídlišti Písečná v jednom domě 
řádí nějaký muž, který kope uvnitř 
domu do dveří bytu. Na místo byla 
tedy neprodleně vyslána motohlíd-
ka. Ta spatřila Roma, který kopal do 
dveří, a z jeho chování bylo ihned 
patrné, že dosti popil. Když ho muži 
zákona hodlali zklidnit, vychrlil ze 
sebe na adresu strážníků ty nejvul-
gárnější výrazy. Poté se proti nim 
rozeběhnul a fyzicky je napadal. Na 
vlastní kůži však za chvíli poznal, 
jak jsou strážníci dobře vycvičeni 
v hmatech, které účinně zkrotí ná-
silníka. 24 letý výtečník tak skončil 
na PČR.

ProstitutkyProstitutky
V sobotu odpoledne zpozorovala 

obsluha kamerového systému ženu, 
která v ulici Lipská mávala na pro-
jíždějící vozidla. Radiostanicí infor-
movaní strážníci vyrazili na místo, 
aby jí v jejím počínání zabránili. Zde 
zastihli 20letou prostitutku ze Zbo-
rovské ulice, která záhy už seděla ve 
služebním voze, aby na služebně po-
dala ke své činnosti písemné vysvět-
lení. Odtud odcházela s vědomím, 
že půjde před přestupkovou komisi. 
Týž den po osmé hodině večer se 
na trasu dostavila další a zkušeněj-
ší žena. Té bylo 35 let. Muži zákona 
i ji pozvali na podání vysvětlení. Ta 
uvedla, že musí obstarat děti. Ob-
starala je asi hodně rychle, protože 
kolem půlnoci byla již zpět v akci 
v Lipské ulici. Strážníci ji pochopi-
telně pokračovat v „práci“ nedovoli-
li. Druhý den ta samá žena byla opět 
drze na svém místě. Snad si myslela, 
že kamery v neděli odpočívají. Ten-
tokráte putovala ihned na služebnu 
k sepsání zápisu a odcházela s tím, 
že ji čeká rovněž přestupková komi-
se.                                                        (vv)

Z deníku městské policie

Hospodaření Chomutova dopadlo 
v loňském roce poměrně příznivě. 
Město ušetřilo více než sto milionů 
korun. Schválený rozpočet za rok 
2008 přesáhl miliardu. 

„Díky velmi odpovědnému a še-
trnému hospodaření se v roce 2008 
podařilo vytvořit nejlepší hospodář-
ský výsledek v novodobé historii 
města. Ušetřených sto milionů korun 
bude použito na financování nových 
investičních akcí města, stejně jako 
tomu bylo v minulých letech, a letos 
navíc také investic v rámci Integro-
vaného plánu rozvoje města,“ řekla 
primátorka města Ivana Řápková. 

I přesto, že se městu podařilo 
ušetřit sto milionů, uskutečnily se 
rozsáhlé investiční akce. Například 
se zrekonstruovaly chodníky na 
Kadaňské, opravilo se okolí sídliště 

Chomutov uzavřel hospodaření za loňský rok
Jitřenka, vybudovala se část cyklos-
tezky v Bezručově údolí a upravily 
se chodníky na Blatenské. 

Příjmy rozpočtu města byly v roce 
2008 naplněny na 106,9 procent. 
Celkově protekla rozpočtem částka 
vyšší než miliarda a 58 milionů ko-
run. Nejvyšší podíl tvořily daňové 
příjmy a dotace. Naopak výdaje se 
zastavily na částce 958 milionu ko-
run. Město tedy uspořilo téměř 11 % 
svých plánovaných výdajů. 

Přebytek a úspory mohly být ještě 
vyšší. Do plusových čísel hospoda-
ření magistrátu zasáhla finanční 
a hospodářská krize. „Před koncem 
roku začaly být daňové výnosy 
města z daně z příjmu a z daně 
z přidané hodnoty kráceny díky po-
čínajícím vlivům ekonomické krize. 
Nižší výnosy z daní vykompenzo-

vala radnice provozními úsporami,“ 
řekl Jan Mareš, vedoucí odboru eko-
nomiky magistrátu. A šetřit radnice 
i organizace města budou muset 
i v letošním roce. Hospodářský vý-
voj je stále nepříznivý a v letošním 
roce město získá ještě nižší výnosy 
z daní. Proto magistrát přijal krizo-
vé řízení a omezuje nejen provozní 
náklady, ale i investice. 

Chomutovští zastupitelé vyčlenili 
letos na 20 investičních akcí 58 mi-
lionů korun. Mnohé z nich však jsou 
zatím odložené a budou se realizo-
vat až po vyhodnocení výtěžnosti 
daní. V případě získání dotačních 
titulů má město připraveno dalších 
osm akcí za 144 milionu korun. „Pří-
spěvky by činily 111 milionů korun, 
město dodá 33 milionů korun,“ řekl 
vedoucí odboru rozvoje, investic 

a majetku města Petr Chytra. Loni 
město proinvestovalo 147 milionů 
korun, z toho 22 milionů korun či-
nily dotace. Zatím se počítá s tím, 
že vlastních prostředků město na-
příklad vydá 8,5 milionu korun na 
vybudování 92 parkovacích stání 
včetně veřejného osvětlení, dalších 
6,1 milionu korun na rekonstrukci 
světelného signalizačního zařízení 
na křižovatce tří ulic v centru města. 
„Z loňského roku přecházejí tři akce 
za 65 milionu korun, nejvýznamněj-
ší z nich je výstavba inženýrských 
sítí pro výstavbu 41 rodinných 
domů,“ uvedl Chytra. 

Město má pro investice do Integro-
vaného pránu rozvoje města – Areál 
bývalých kasáren v rozpočtu na le-
tošní rok 640 milionu korun. Z nich 
velkou část pokrývají dotace.      (tb) 

Dalším krokem města proti nepři-
způsobivým občanům je již dříve 
avizované vystěhovávání neplatičů 
z městských bytů. Jako první v rám-
ci akce Záchranný kruh město vy-
stěhovalo rodinu bydlící v jednopo-
kojovém bytě v ulici Karla Buriana, 
jejíž dluh na nájemném se vyšplhal 
do výše 163 516 korun. „Přes veške-
ré výzvy a snahy radnice o zaplacení 
dluhu se peníze nepodařilo vymoci, 
a proto rodina musela jít z bytu ven,“ 
řekla primátorka Ivana Řápková. 

Bohužel pohled na strhaná lina, 
poničenou elektroinstalaci a veliký 
nepořádek (nemluvě o silném zápa-
chu, který se linul z bytového jádra), 
který se naskytl při otevření bytu, je 
důkazem, že po celou dobu vleklých 

Vystěhování je dalším 
krokem proti neplatičům 

soudních sporů nejenže dlužníci 
neplatili nájemné, ale také zanedbá-
vali péči o tento byt, který se nachází 
v jinak zcela zrekonstruovaném domě. 
„Tento byt bude nabídnut ve veřejné 
dražbě na svépomoc. Po částečné 
rekonstrukci, která je bohužel nutná, 
ale určitě svým novým nájemníkům 
poskytne krásné bydlení,“ informuje 
o dalším osudu bytu primátorka. 

Případ se táhnul od roku 2003. Od 
té doby se město snažilo vystěhová-
ní soudně zajistit. „Nastalo martyri-
um nekončících odvolání dlužníků 
a průtahy soudních jednání, které 
se podařilo zdárně ukončit až nyní,“ 
vysvětluje, proč došlo k vystěhová-
ní teprve nyní, pověřená pracovnice 
z Chomutovské bytové a. s.        (mk)

Akce Záchranný kruh není jen 
akcí města. Spolupracují na něm 
i další partneři. Jedním z hlavních 
je Stavební bytové družstvo Chomu-
tov. To má téměř ty samé problémy 
s nájemníky jako město. „Také přijí-
máme řadu stížností na chování ne-
přizpůsobivých v našich domech,“ 
říká předseda představenstva Josef 
Tvrdý. Velkým spoluhráčem městské 
policie a radnice je také Policie Čes-
ké republiky. 

Stavební a bytové družstvo Cho-
mutov, které v Chomutově vlastní 
okolo šesti tisíc bytů, přijímá od 
svých družstevníků a nájemníků de-
sítky stížností na chování nepřizpů-

Na Záchranném kruhu spolupracuje družstvo i policie 
sobivých. „Setkáváme se s rušením 
nočního klidu, ničením společného 
vybavení domu, obtěžováním zápa-
chem a dalšími nešvary, které zhor-
šují bydlení a soužití v domech,“ řekl 
předseda Tvrdý. Družstvo zazname-
nalo také řadu slovních napadení, 
ale i fyzický útok na obyvatele domů 
v jeho správě.

Nepřizpůsobiví také často zničí 
celé byty. „Je to až neuvěřitelné, co 
všechno dokáží zničit. Byt doslova 
vybydlí,“ popisuje řádění Tvrdý, 
s tím, že není výjimkou, že v bytě 
chybí kuchyňská linka, sporák, je 
vytrhaná elektroinstalace, prokoplá 
koupelnová jádra. 

V Záchranném kruhu skvěle fun-
guje také spolupráce s Policií České 
republiky. „Je to vidět především při 
řešení prostituce. Hlídky obou policií 
úzce spolupracují a prostituci se té-
měř podařilo vytlačit za hranice měs-
ta,“ říká Vít Šulc z městské policie. 
Ten také podotkl, že zájem na spo-
lečném řešení veřejného pořádku je 
na vynikající úrovni. Další společnou 
akcí republikové a městské policie 
budou kontroly heren a barů, které 
se plánují na tento týden. „Zaměříme 
se podávání alkoholu mladistvým, 
toxikomany, kontrolu provozoven 
z hlediska živnostenského zákona 
a další přestupky,“ dodává Šulc.     (tb)

Většina obyvatel Chomutova vyu-
žívá zoopark jako místo, kde je mož-
né si odpočinout od hluku města 
a kde si všechny věkové kategorie, 
od malých dětí v kočárcích až po 
seniory, najdou své vyžití.

„Všem těmto návštěvníkům se 
snažíme vyjít vstříc propracovaným 
systémem slev. Největší slevu mo-
hou využít obyvatelé Chomutova. 
Ti si mohou zakoupit permanentky, 
které jim zaručí nejvýhodnější cenu,“ 
řekla ředitelka Podkrušnohorského 
zooparku Iveta Rabasová. Dospělí 

Chomutováci, využijte slevy do zooparku 
zaplatí za celoroční vstupenku 350 
korun, děti a senioři 200 korun. Tato 
nijak vysoká částka jim zajistí volný 
vstup do areálu zooparku celých 
dvanáct měsíců po jejím zakoupení. 
Všichni pak mohou zdarma navště-
vovat i doprovodné kulturní akce, 
pobavit se při hudebních a divadel-
ních představeních a vystoupeních 
známých osobností a prohlédnout si 
výstavy instalované ve výstavní síni 
zooparku. „Při zakoupení permanent-
ní vstupenky navíc všichni obdrží 
malý dárek,“ dodává ředitelka.       (tb)

Sbor dobrovolných hasičů v Cho-
mutově má novou automobilovou 
stříkačku (na snímku). Vůz jim 
zapůjčil Hasičský záchranný sbor 
Ústeckého kraje, který chomutov-
ští hasiči  v tomto směru požádali 
o pomoc.

„Důvodem žádosti byl špatný stav 
naší požární techniky, kdy cisterna, 
která byla dána do provozu v roce 
1985, již nesplňovala požadavky na 
rychlý zásah,“ vysvětlil velitel sboru 
dobrovolných hasičů Vladimír Klesík. 

Zapůjčený vůz od profesionálů, 
který teď chomutovští dobrovolní 
hasiči používají, prošel v roce 2005 
nákladnou opravou nástavby. V té 
je uloženo celé moderní požární 
příslušenství. 

Chomutovští dobrovolní hasiči 
by se letos měli dočkat vlastní-
ho nového vozu. Město požádalo 
o dotaci ministerstvo vnitra, které 
na vůz přispěje dva a půl milionu 
korun. „Osm set tisíc korun po-
skytne hejtmanka Ústeckého kraje 
Jana Vaňhová,“ řekla náměstkyně 
primátorky Marie Štáfková. Radnice 
oslovila se žádostí o pomoc také 
sponzory. Zbytek z ceny auta, které 
by mělo stát okolo šesti milionů, 
doplatí město ze svého. Pokud vše 
půjde dobře, měli by mít dobrovolní 
hasiči novou cisternu na podzim. 

Nová moderní cisterna, která 
by měla být na podvozku značky 

Hasiči mají novou stříkačku, půjčili jim ji profesionálové 

Mercedes, by měla pokrýt veškeré 
potřeby chomutovských dobrovol-
ných hasičů. Uveze 2 500 litrů vody, 
přes dvě stě litrů pěnidla a bude 
vybaveno moderním zařazením 
pro technické zásahy. „Dobrovolní 
hasiči se díky nové technice stanou 
více zásahu schopní a díky tomu 
je i profesionální hasiči budou více 
povolávat,“ dodává náměstkyně pri-
mátorky Štáfková.

Sbor dobrovolných hasičů v Cho-
mutově má dvacet členů, kte-
ří slouží na hasičské zbrojnici 
v ulici Mýtná. Zbrojnice prochází od 
roku 2008 částečnou rekonstruk-
cí. Chomutovští dobrovolní hasiči 
vyjíždějí za rok v průměru 80 až 
90 zásahům. Nejčastěji zasahují 
u dopravních nehod, požárů, proti 
rozdivočelému hmyzu a u řady 
technických zásahů.                      (tb)

Neustále se objevuje kritika ne-
příznivců akce Záchranný kruh, že  
exekutor odebírá nepřizpůsobivým 
všechny peníze a oni nemají ani na 
chleba. Exekuovaným zůstává něko-
lik dalších sociálních dávek.

Přestože kritérií pro určení výše 
dávek je velice mnoho, lze uvést 
modelový příklad, který ilustruje 
složení dávek. Pětičlenná rodina ve 
složení matka, druh (oba v evidenci 
úřadu práce bez podpory v neza-
městnanosti), mající tři děti ve věku 
rok a půl, šest let a osm let. „Příjmy 
takové modelové rodiny dosahují až 
20 100 korun, ale mohou být i vyšší, 
například kdyby rodina prokázala 
větší náklady na byt. Z této celkové 
částky dostanou z úřadu práce od-
boru státní sociální podpory 15 300 
korun,“ řekla ředitelka Městského 
ústavu sociálních služeb Chomutov 
Alena Tölgová. Na chomutovský 
magistrát si chodí pro 4 800 korun. 
V případě, že by tato rodina byla 

Na splácení dluhů ze sociálních dávek zbývá

exekuována pro dluhy, které vznikly 
na pokutách a místních poplatcích, 

bude jim odebrána z finanční hoto-
vosti částka 3 800 korun a zbývají-

cích tisíc korun musí exekutor po-
nechat. Celkově tedy rodině zbude 
na živobytí 16 300 korun. „Kdyby 
tato modelová rodina reagovala 
na snahu magistrátu o vytvoření 
splátkového kalendáře, byl by do-
pad ještě mírnější,“ říká primátorka 
Ivana Řápková. Při měsíční splátce 
2 000 korun by rodině zbylo přes 
18 tisíc korun. 

Ze státní sociální podpory lidé 
pobírají například přídavek na dítě, 
rodičovský příspěvek, přípěvek na 
bydlení, sociální příplatek a další. 
Někteří ještě dostávají navíc pod-
poru v nezaměstnanosti nebo dávky 
z důchodového a nemocenského 
pojištění, které magistrát nevyplácí. 
Radnice vyplácí pouze dvě dávky, 
které tvoří část všech sociálních dá-
vek, a to jsou příspěvek na živobytí 
a doplatek na bydlení. Jen z těchto 
dvou dávek, jakmile se stanou fi-
nanční hotovostí, může exekutor 
vymáhat pohledávky města.

Sloučení Základních škol v ulicích 
Ak. Heyrovského a Havlíčkově do-
provází řada nepřesných informací. 
„Bohužel stalo se to, že ředitel slou-
čených škol nepodal rodičům dětí ze 
základní školy v Havlíčkově ulic jasné 
a přesné informace, jak bude sloučení 
probíhat a jak se dotkne dětí,“ řekl 
náměstek primátorky Jan Řehák. 

Radnice i nadále trvá na tom, že 
sloučení škol musí mít minimál-
ní dopad na třídní kolektivy dětí 

Informace o sloučení škol jsou nejasné
a musí být postupné a ne nijak násil-
né. „Vedení města s ředitelem školy 
a zástupci rodičů nyní tvoří přes-
ný a jasný harmonogram, jak bude 
sloučení probíhat,“ dodává Řehák 
s tím, že ředitel školy zcela zbyteč-
ně nepřesně informoval rodiče. Ti 
budou v nejbližších dnech obezná-
meni harmonogramem na mimořád-
ných třídních schůzkách tak, aby 
získali konkrétní představu o tom, 
jak sloučení bude probíhat.          (tb)

Ještě letos si koupí vlastní, přispěje na ni ministerstvo vnitra, Ústecký kraj i radnice

Všechny zainteresované strany nyní tvoří přesný harmonogram
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• Ve středu 1. dubna proběhne  Ve středu 1. dubna proběhne 
v ulicích Chomutova Velikonoční v ulicích Chomutova Velikonoční 
sbírka pro humanitární organizaci sbírka pro humanitární organizaci 
ADRA. ADRA. Studenti ze SZŠ i jiní dobro-
volníci, kteří budou označeni trič-
kem s logem ADRA a vizitkou a vy-
baveni zapečetěnou pokladničkou, 
budou prodávat magnetky v mini-
mální hodnotě třiceti korun. Výtěžek 
sbírky bude rozdělen mezi tři typy 
pomoci. Třetina peněz bude použita 
na projekty realizované v jednotli-
vých regionech ČR, druhá třetina je 
připravena pro humanitární pomoc 
při mimořádných událostech doma 
i ve světě a poslední třetina je určena 
na dlouhodobé rozvojové projekty 
v zahraničí. V Chomutově bude sbír-
ka probíhat pod záštitou náměstka 
primátora Jana Řeháka.                    (r)

Na 359 radnicích českých měst, 
městských částí, obcí nebo krajů 
zavlála minulé úterý tibetská vlajka 
jako připomínka útlaku Tibetu ze 
strany Číny. Letos je to již padesát 
let, co při povstání proti čínské oku-
paci bylo zabito nejméně osmdesát 
tisíc Tibeťanů. V několika městech 
proběhly i různé kulturní akce 
s tibetskou tématikou a ani v Chomu-
tově nezůstalo u prostého vyvěšení 
tibetské vlajky u historické radnice.

Město ve spolupráci s dalšími sub-
jekty problémy nejvýše položeného 
území světa připomnělo na náměstí 
1. máje doprovodnou akcí nazvanou 
Den pro Tibet, na které byly lehce 
naznačeny kulturní a duchovní 
hodnoty Tibetu. Studenti Chomu-
tovského soukromého gymnázia 
pod vedením svého profesora Mi-
roslava Rovenského vytvořili před 
městskou věží mandalu, posvátný 
kruh tibetského buddhismu. „Není 
to klasická mandala, tu mohou tvo-
řit jen zasvěcení mniši. Ale i v této 
formě je to symbol pomíjivosti na 
straně jedné a nekonečna na straně 
druhé,“ vysvětlil radní a gymnaziál-
ní profesor Pavel Markvart. Mandala 
svou barevností a harmonií přitaho-
vala pozornost kolemjdoucích (viz 
snímek). Přesně v souladu s bud-
dhistickými tradicemi byl pak tento 
abstraktní ornament z barevného 
písku ponechán svému osudu, aby 
ho vítr a nohy lidí volně rozptýlily 
po okolí.

Pozornosti návštěvníků akce se 
těšila i originální jurta Podkruš-
nohorského zooparku, před léty 
přivezená z Mongolska. V ní za-
městnanec zooparku Toša Stojanov 
nabízel vlastnoručně vyrobený sýr 
balkánského typu. Všichni, kteří 
ochutnali, si pochvalovali jeho la-
hodnou chuť, kterou bylo ještě mož-
no zvýraznit olivovým olejem nebo 
směsí koření ze saturejky, šafránu, 
sladké červené papriky a pražené 
kukuřičné mouky. „I v obchodě se 
dá sehnat podobný, ten je ale kon-
zervovaný solí, která přebíjí vlastní 
chuť sýra. To já dělat nepotřebuji, 
vyráběl jsem ho včera a dnes ráno,“ 
prozradil Toša Stojanov. 

V druhém přístřešku u věže zase 
za zvuků meditační hudby prezen-

Gymnázium Chomutov je zase o krůček dál na nikdy nekončící cestě za co 
nejlepší a nejefektivnější výukou. Čerstvým pomocníkem profesorského 
sboru se stala interaktivní tabule, kterou gymnázium získalo díky štědrosti 
Severočeských dolů. Nainstalována byla do učebny základů společenských 
věd, ale používána bude i pro další předměty. Vyučujícímu umožní obsluhu 
počítačového programu na dálku, studentům pohodlně zprostředkuje sché-
mata, fotografie a další data v elektronické podobě. Manipulaci s interaktivní 
tabulí na snímku předvádí vyučující informatiky Jiří Kolář.   (text a foto: sk)

Střední zdravotnická škola v Cho-
mutově uspořádala školní kolo již 
31. ročníku středoškolské odborné 
činnosti, ve které talentovaní stře-
doškoláci dlouhodobě řeší odborné 
problémy, výsledky svého bádání 
zpracovávají a následně obhajují 
před porotou. Studenti „zdrávky“ 
předložili sedm prací, které téma-
ticky patřily do čtyř z osmnácti 
celostátně vyhlášených oborů. 
V oboru Zdravotnictví, na škole 
z pochopitelných důvodů oblíbe-
ném, u poroty nejvíce zabodovala 
práce Markéty Exnerové Jak se 
žije s Alzheimerem?, v oboru Pe-
dagogika, psychologie, sociologie 
a problematika volného času si zase 
největší uznání vysloužila práce 
Soni Koukalové a Renaty Duranové 
Týrání a sexuální zneužívání dětí. 
Všech pět prací v uvedených obo-
rech postoupilo do okresního kola, 
které proběhne v dubnu v DDM 
v Chomutově. V dalších dvou oborech 
bylo představeno po jedné práci, 
ovšem z postupu do okresního kola 
se radovala už jen Kateřina Šalanská, 
která v oboru Ochrana a tvorba ži-
votního prostředí zpracovala téma 

Kolemjdoucí získali informace o buddhismu, načerpali harmonii u mandaly, ochutnali domácí sýr

Problémy Tibetu nepřipomněla jen vlajka na radnici

tovala svou činnost místní skupina 
Buddhismu Diamantové cesty linie 
Karma Kagjü, které v Chomutově vy-
víjí činnost už tři roky. Podle člena 
skupiny Martina Polnauera má bud-
dhismus potenciál oslovit každého 
člověka: „Každý touží být šťastný 
a s buddhismem je možné toho 
dosáhnout. Dokáže přetvářet rušivé 
emoce na pozitivní energii. Všechno 

je v naší mysli, za naše štěstí ne-
zodpovídá nikdo jiný než my sami.“ 
Chomutovská skupina na závěr dne 
připravila na toto téma zajímavou 
přednášku, kterou vedl cestující 
učitel Jaroslav Pešta. V Rytířském 
sále historické radnice ji navšívilo 
45 posluchačů, kteří si mohli také 
vyzkoušet buddhistickou meditaci či 
nakoupit odbornou literaturu.     (sk) 

Studenti předvedli výsledky svého bádání ve školním kole

Městský park Chomutov. Tato práce 
si zasluhuje pozornost i z pohledu 
města. „Slečna Šalanská ve své prá-
ci informuje zajímavým způsobem 
o vzniku a rozvoji parku. Zdokumen-
tovala, jaké stromy, rostliny, ptáci 
a další zvířata v území rostou a žijí. 
Interaktivním způsobem seznamuje 
s jednotlivými částmi parku, s tím, 
co je tam zajímavého k vidění. Vyu-
žívá dobových fotografií a jako pro-

tiklad ukazuje dnešní stav území. 
Její práce je vhodná pro zveřejnění 
na internetu a jsou připraveny i ná-
vrhy informačních tabulí pro nauč-
nou stezku, která by v parku mohla 
vzniknout. Využití této práce přine-
se mnoho zajímavých informací ob-
čanům i návštěvníkům města,“ zhod-
notila zdařilé dílo Lenka Petříková, 
porotkyně školního kola a současně 
vedoucí úřadu územního plánování 
chomutovského magistrátu. 

Mimoškolní vědecké činnosti se 
studenti Střední zdravotnické školy 
pod dohledem konzultantů z řad 
pedagogů věnují řadu let. Občas se 
některý z nich dostane i do celostát-
ního kola, jako se to například loni 
společně povedlo Barboře Steinové 
a Vlaďce Roztočilové. „Studenty 
k účasti nikdo nenutí, jejich moti-
vací je zájem o věc, o téma, chuť 
pracovat pro dobrou věc, pro lidi… 
Leckdy má výsledek jejich činnosti 
úroveň diplomové práce, naučí se 
své názory obhajovat před porotou, 
a to jsou zkušenosti, které v pozděj-
ších letech při maturitě nebo u přijí-
maček zúročí,“ vysvětlila profesorka 
Hana Karasová.           (text a foto: sk) 

DIVADLODIVADLO

•    19. 3. O BALYNCE, DOBRÉM ŠTĚNĚTI. 19. 3. O BALYNCE, DOBRÉM ŠTĚNĚTI. Pohádka pro MŠ, ZŠ a veřejnost. 
Kulturní dům na Zahradní od 8.30 a 10.00 hod.

•    22. 3. ZAHRADA. 22. 3. ZAHRADA. Pohádka pro děti a jejich rodiče. Kulturní dům na Za-
hradní od 15.00 hod.

KONCERTYKONCERTY

•    26. 3. JARNÍ KONCERT V.I.S + VENTILKY.26. 3. JARNÍ KONCERT V.I.S + VENTILKY. Kostel sv. Ignáce od 18.00 hod.
•    30. 3. KLAVÍRNÍ KONCERT. 30. 3. KLAVÍRNÍ KONCERT. Mladí pianisté Štefan Veskovič (Bosna a Her-

cegovina) a Johann Blanchard (Francie) zahrají kompozice J. Haydna, 
F. Liszta, A. Ginastery a dalších. Městské divadlo od 19.00 hod.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY

•    21. 3. ŠESTÝ KVĚTINOVÝ PLES. 21. 3. ŠESTÝ KVĚTINOVÝ PLES. Ples průmyslových podniků a společností 
regionu. K tanci a poslechu hraje orchestr Ladislava Bareše. Městské di-
vadlo od 20.00 hod.

•    25. 3. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. 25. 3. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na 
Zahradní od 17.00 hod.

VÝSTAVYVÝSTAVY

•    MIRKA BERANOVÁ - OBRAZY.MIRKA BERANOVÁ - OBRAZY. Galerie Špejchar, vernisáž 19. 3. v 17.00 
hod., výstava potrvá do 4. 4. 

•    HELENA STIESSOVÁ – ZNAMENÍ KOUŘEM.HELENA STIESSOVÁ – ZNAMENÍ KOUŘEM. Výstava raku keramiky v galerii 
Lurago, výstava potrvá do 28. 3.

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

•    MOSTY – DIE BRÜCKEN.MOSTY – DIE BRÜCKEN. Výstava výtvarných prací z česko-německého 
projektu žáků škol. Výstavní síň knihovny SKKS, výstava potrvá do 2. 4.

•    PIVOVARY NA CHOMUTOVSKU – HISTORIE PIVOVARNICTVÍ.PIVOVARY NA CHOMUTOVSKU – HISTORIE PIVOVARNICTVÍ. Oblastní mu-
zeum v prostorách bývalého jezuitského gymnázia, výstava potrvá do 
11. 4.

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

•    31. 3. STUDIO KREATIV - SMALTOVÁNÍ. 31. 3. STUDIO KREATIV - SMALTOVÁNÍ. Výroba přívěsků na řetízek nebo 
kůži. DDM od 16.30 do 19.30 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).

             18. 3.   BATHORY. BATHORY. Drama, ČR.
             19. 3.   ARTFILM: MEZI NEPŘÁTELI. ARTFILM: MEZI NEPŘÁTELI. Válečné drama, Francie. Od 17.00 hod.
 20. –   22. 3.   DENÍK NYMFOMANKY. DENÍK NYMFOMANKY. Drama, Španělsko. V sobotu a neděli také od 

17.00 hod.
 23. –   25. 3.   UNDERWORLD 3: VZPOURA LYCANŮ.UNDERWORLD 3: VZPOURA LYCANŮ. Fantasy thriller/horor, USA.
 26. –   31. 3.   PEKLO S PRINCEZNOU. PEKLO S PRINCEZNOU. Pohádka, ČR. V sobotu a neděli také od 17.00 

hod.
               1. 4.   CHE-GUEVARA - REVOLUCE.CHE-GUEVARA - REVOLUCE. Válečné drama, USA, Španělsko, Francie. 

Městské divadlo v Chomutově patřilo minulou středu a čtvrtek nejmenším 
hercům, tanečníkům, zpěvákům a vůbec šoumenům, proběhla zde totiž ob-
lastní přehlídka Mateřinka 2009. Téměř dvě stě padesát dětí z mateřských 
škol z Chomutova, Jirkova, Kadaně, Údlic a Klášterce nad Ohří si svůj festival 
náležitě užilo a na pódiu ze sebe vydalo to nejlepší, aniž by se jim podla-
movala kolena ze zaplněného hlediště. Přítomní tatínkové se při pohledu na 
své potomky dmuli pýchou, maminky a babičky se zase rády nechaly rozněž-
ňovat a dojímat bezprostředností capartů. Na snímku vystoupení s názvem 
Country veselí v podání mateřinky Písnička ze Zahradní.       (text a foto: sk) 

V Městském divadle v Chomutově 
vystoupí v pondělí 30. března dva 
mladí pianisté, studenti Hochschule 
für Musik und Theater v Rostocku. 

Štefan Veskovič se narodil v Sara-
jevu, od svých čtyř let ale žije v Ně-
mecku. Jeho učiteli byli Arlette Van 
de Can a Romuald Noll. V celostát-
ním kole soutěže Jugend musiziert 
(německá obdoba soutěže základ-
ních uměleckých škol a konzerva-
toří) získal pět cen, z toho tři první 
místa v komorní i sólové hře. Na Ru-
binsteinově soutěži v Paříži získal 
2. cenu. Posluchači mohou očekávat 
vedle jisté a svižné techniky pevný 
tón a vytříbenou muzikálnost. 

Klavírní koncert mladých umělců
Johann Blanchard, původem 

z Francie, osloví barevným spektrem 
úhozu a vyspělou interpretací. Se 
hrou na klavír začal v šesti letech 
u Sigrid Lehmstedt, později byl stu-
dentem hudebního gymnázia Schloss 
Belvedere ve Weimaru. I Johann se 
může pyšnit několika prvními cena-
mi z Jugend musiziert, 1. cenou na 
soutěži Gotriana Steinwega v Braun-
schweigu nebo 1. cenou publika na 
rostocké Klavírní noci. V roce 2007 
byl na Festival l’été musical označen 
jako talent jdoucí ve šlépějích Nigela 
Kennedyho. Koncert pořádá Správa 
kulturních zařízení Chomutov, ceny 
vstupenek jsou 80 a 40 Kč.              (r)
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Ceník plošné inzerce: 20 Kč/cm2 (str. 4 a 5) nebo 30 Kč/cm2 (str. 1 a 6)
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Uzávěrka inzertní strany dalšího čísla CHN: 25. 3. v 10.00 hod.

BydleníBydlení

• Přenechám užívací právo na • Přenechám užívací právo na 
obecní byt 1+1obecní byt 1+1 v Jirkově za od-
stupné 100 000 Kč. Ihned volný. 
Tel. 605 034 587.

• Prodám byt v osobním vlast-• Prodám byt v osobním vlast-
nictví 2+1nictví 2+1 velký na Březenecké. 
Tel. 723 466 676.

• Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 • Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 na 
sídlišti Březenecká. Tel. 605 315 548.

• Pronajmu byt 1+1 • Pronajmu byt 1+1 v Jiráskově 
ulici, 4. patro, klidný vchod. Nájem + 
energie 6 500 Kč, kauce 8 000 Kč. Tel. 
731 240 708, 606 316 322.

• Hledám pronájem bytu 1+1,• Hledám pronájem bytu 1+1, 
lokalita Zahradní, Písečná, Jirkov. 
Tel. 604 737 990.

• Pronajmu byt 2+1• Pronajmu byt 2+1 na Březenecké, 
nájem 6 800 Kč, max. 3 osoby, kauce 
7 000 Kč. Tel. 604 183 446.

Rada města Chomutova vyhlašuje 
v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zá-
kon), a v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitos-
tech konkursního řízení a konkursních komisích

konkursní řízení na funkci
ředitele příspěvkové organizace,
Základní umělecké školy T. G. Masaryka Chomutov, Základní umělecké školy T. G. Masaryka Chomutov, 

nám. T. G. Masaryka 1626nám. T. G. Masaryka 1626

Předpoklady:Předpoklady:
• odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon funkce ředitele podle 

zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů

• bezúhonnost
• zdravotní způsobilost
• znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
• organizační a řídící schopnosti

K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie:K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie:
• doklady o získání odborné kvalifikace
• doklad o průběhu všech zaměstnání a délce požadované praxe 

potvrzený posledním zaměstnavatelem, včetně uvedení funkčního 
zařazení

• strukturovaný životopis
• koncepci školy v rozsahu max. 5 stran strojopisu
• lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce (ne starší 2 

měsíců)
• výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vy-

žádání
• čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném 

znění 
Předpokládaný nástup do funkce: 1. 2. 2010Předpokládaný nástup do funkce: 1. 2. 2010

Upozornění: Upozornění: Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlast-
noručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadova-
nými přílohami doručené nejpozději do 12:00 hodin dne 5. 6. 2009do 12:00 hodin dne 5. 6. 2009 
na adresu: Magistrát města ChomutovaMagistrát města Chomutova

 odbor školství odbor školství 
 Zborovská 4602 Zborovská 4602 
 430 28 Chomutov430 28 Chomutov
Obálku označte slovy: „Konkurs – neotvírat“. „Konkurs – neotvírat“.

Vážení obchodní přátelé,Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si Vám oznámit, že se Statutární město Chomutov stává 

s platností od 1. 4. 2009 plátcem daně z přidané hodnoty.
Finančním úřadem Chomutov bylo naší společnosti přiděleno následu-

jící daňové identifikační číslo pro účely DPH:

DIČ: CZ00261891 s účinností od 1. 4. 2009DIČ: CZ00261891 s účinností od 1. 4. 2009
V této souvislosti si dovolujeme upozornit inzerenty, že počínaje od 

1. 4. 2009 se mění ceny řádkové a plošné inzerce, kdy cena inzerce se cena inzerce se 
navyšuje o daň z přidané hodnoty.navyšuje o daň z přidané hodnoty. Aktuální ceník je dostupný v redakci 
Chomutovských novin, informace získáte rovněž na tel. 474 637 444.
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Společnost Grape SC, a.s., která 
působí jako významný poskytovatel 
telekomunikačních služeb v našem 
regionu, právě zahajuje provoz nové 
služby – kabelové televize provozo-
vané pomocí nové technologie IPTV. 
Proto jsme položili několik otázek 
řediteli Štěpánu Benešovi. 

Co to vlastně znamená IPTV?Co to vlastně znamená IPTV? 
IPTV znamená Internet Protocol 

Television a umožňuje šíření televiz-
ního signálu pomocí internetového 
protokolu IP. Není to ovšem “televi-
ze po Internetu”, jak se mnoho lidí 
mylně domnívá, ale plnohodnotná 
technologie kabelové televize. 

Jaké má výhody oproti ostatním Jaké má výhody oproti ostatním 
technologiím? technologiím? 

Díky obrovské šířce pásma v op-
tických trasách můžeme používat 
digitální kódování bez nutnosti 
úpravy kvality zdroje. Datový tok na 
kanál v průměru je 2 až 4 krát větší 
než u DVB-T, ADSL, levných satelit-
ních operátorů nebo u klasických 

kabelových televizí, což v důsledku 
znamená opravdu vysokou kvalitu 
obrazu i zvuku. Narozdíl od klasic-
ké televize umí tato technologie ko-
munikovat i směrem od uživatele k 
poskytovateli. To nám umožní nabí-
zet pomocí SetTopBoxu další služby, 
jako je například bankovní operace, 
prohlížení Internetu na TV atd... 

V jakých lokalitách je službu po-V jakých lokalitách je službu po-
skytována? skytována? 

Všude v přímém dosahu naší 
optické sítě. V Žatci to znamená v 
lokalitách Jih II a III, část sídliště Jih 
I a v části Podměstí. V letošním roce 
chceme dokončit optickou síť na 
Jihu I a v Podměstí a také ji rozšířit 
do sídliště Šafaříkova/Pražská. Také 
bychom letos rádi stihli vystavět 
infrastrukturu v Podbořanech. Sa-
mozřejmě pokračujeme ve výstavbě 
sítě v Chomutově a Jirkově.

Co je třeba ke zřízení služby? Co je třeba ke zřízení služby? 
Nejlepší je se informovat přímo 

na naší pobočce. Každý zájemce má 

možnost vyzkoušet testovací pro-
voz zdarma. Takovému zájemci vše 
zapůjčíme. Pro naše zákazníky roz-
bíháme i zajímavou soutěž o ceny, 
kdy hlavní cenou bude špičková 
HDTV velkoplošná televize. Další in-
formace se lze dovědět na webových 
stránkách www.grapesc.cz 

Co plánujete do budoucna?Co plánujete do budoucna? 
Nechtěl bych moc předbíhat. 

Jako další krok chceme rozběhnout 
přidané služby jako nahrávání po-
řadů na našich serverech (tzn. bez 
nutnosti si pořizovat drahé zařízení 
na straně uživatele), služby pause 
TV a timeshift, jednáme s dalšími 
zajímavými a nevšedními poskyto-
vateli obsahu. Chceme pomocí této 
služby vybudovat místní informač-
ní systém, kdy by se uživatelé měli 
možnost seznámit s novinkami 
místních obchodníků, družstva a 
sdružení vlastníků by měla mož-
nost informovat své členy pomocí 
televize atd.                                       (PI)

Nová služba Grape SC, a.s. - televizní vysílání

• LÉKÁRNÍKA

Nepropásněte dotační BOOM!

Zateplete se STOMIXem
svůj dům!
Jste majitelé rodinného domu a trápí Vás každoročně 
se zvyšující ceny energií na vytápění?
Využijte státní dotace pro rok 2009 na zateplení 
Vašeho domu!

Sleva 15% 
při odběru celého vnějšího tepelně izolačního 
kontaktního systému stomixTherm®alfa nebo 
stomixTherm®beta

ZDARMA:
• Poradenství přímo v místě stavby
• Předběžná kalkulace nákladů na zateplení
• Servisní dohled nad prováděním prací
• Doprava materiálu (při odběru nad 48 000,-Kč)

Zavolejte a ušetříte!

STOMIX Děčín, s.r.o.
Dělnická 691, 405 02  Děčín 6
tel./fax: 412 540 912

www.stomix.cz

Pozemky
v Chomutově
u Globusu

Více na www.adaz.eu

Pozemky jsou rovinaté,

vzdálené 800 metrů

od školy a školky, 1000m

od nákupního centra Globus,

400m od autobusové zastávky

městské hromadné dopravy.

Parcely od 192 do 1400 m
2

Telefon 733 133 228
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• Pronajmu byt 3+1• Pronajmu byt 3+1 po rekon-
strukci, nájem včetně energií a in-
ternetu 7 000 Kč. Volný od července. 
Tel. 724 658 130.

• Zájemci z Holandska• Zájemci z Holandska koupí dům 
v Chomutově a okolí. Tel. 721 992 567.

• Prodám byt 2+1• Prodám byt 2+1 v os. vlast-
nictví v CV, ul. Kostnická. Zatep-
lený, bez balkonu, 63 m2, původní 
stav, cena 620 000 Kč. RK nevolat. 
Tel. 776 845 654.

• Prodám družstevní byt 2+1 v CV, • Prodám družstevní byt 2+1 v CV, 
Kyjická ul., plast. okna, zasklený bal-
kon, upravený, částečně vybavený, 
cena 495 000 Kč. Tel. 777 010 909.

• Prodám byt• Prodám byt v centru Chomutova. 
Tel. 724 657 425.

• Pronajmu dlouhodobě• Pronajmu dlouhodobě od 
1. dubna 2009 byt 1+1 v centru, 
slušný dům, 4. patro. Digi TV, SAT, 
internet. 5 000 Kč + plyn + el. Vratná 
kauce. Tel. 774 107 832.

• Pronajmu byt 2+1 • Pronajmu byt 2+1 v RD v centru 
města, klidná ulice. Pouze pro pracu-
jící zájemce. Nájem 7 500 Kč/měsíč-
ně včetně energií. Tel. 777 326 053.

• Prodám stavební parcelu • Prodám stavební parcelu v Chomu-
tově, příjemné prostředí u lesa. Rozloha 
1 000 – 1 600 m2. Tel. 603 341 832.

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

• Pronajmu byt 1+1+B, • Pronajmu byt 1+1+B, dlouhodobě 
od 1. 3. 09, Chomutov, Březenecká, 
5. patro. Renovovaný dům, slušný 
vchod, hezký výhled na CV. Nájem 
+ energie 6 400 Kč, vratná kauce 
8 000 Kč. Tel. 721 038 042.

• Prodám byt 2+1• Prodám byt 2+1 v osobním vlast-
nictví v centru Chomutova. Jedná se 
o cihlový byt v původním stavu (par-
ketové podlahy) před rekonstrukcí. 
Topení plynem a krbovými kamny. 
Parkování na vlastním pozemku 
s možností postavení garáže. Volný 
po 1. dubnu 2009. Tel. 777 605 613.

• Pronajmu byt 1+1• Pronajmu byt 1+1 na Březenecké, 
plastová okna, částečně vybavený, 
velký balkon. Jedinečný výhled, kau-
ce. Tel. 724 110 310.

• Vyměním zrekonstruovaný byt• Vyměním zrekonstruovaný byt 
4+1+B za menší RD. Tel. 733 155 557.

• Prodám chalupu 5+1• Prodám chalupu 5+1 ve Vejprtech, 
klidné prostředí. Tel. 604 432 470.

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

• Prodám rodinný dům se zahra-• Prodám rodinný dům se zahra-
dou a garážídou a garáží v místě u Chomutova, 
cena 1 500 000 Kč. Tel. 724 657 407.

• Prodám byt 2+1• Prodám byt 2+1 na Dehtochemě, 64 
m2, osobní vlastnictví. Tel. 737 835 859.

ProdejProdej
• Prodám dvě zachovalá dětská • Prodám dvě zachovalá dětská 

kola, kola, vel. 16. Cena 500 Kč za kolo. 
Tel. 777 737 665, po 19. hod.

• Čalouněnou válendu – ÚP,• Čalouněnou válendu – ÚP, původ-
ní cena 3 500, nyní 1 300 Kč, nová 
matrace 90 x 200 cm, původní cena 
1 350, nyní 950 Kč, vhod. na rošt, mo-
lit. čaloun. matrace červené, 3 ks na 85 
x 200 cm za 800 Kč. Tel. 605 806 665.

• Prodám vlašské ořechy,• Prodám vlašské ořechy, celé i vylou-
pané, velmi chutné. Tel. 605 806 665.

• Prodám přenosnou postýlku• Prodám přenosnou postýlku 
krémové barvy zn. Evenflo, málo 
užívaná, po jednom dítěti. Košík na 
kolečkách pro novorozeně bílý, nový. 
Tel. 773 652 703.

• Prodám kočárek Graco• Prodám kočárek Graco zelen-
kavý, po jednom dítěti, trojkolka 
v dobrém stavu. Kočárek Babytrend 
černo-stříbrný. Postýlku s matrací. 
Tel. 773 652 703.

• Prodám na náhradní díly Peu-• Prodám na náhradní díly Peu-
geot 309geot 309 1.9 diesel, r. v. 1990, barva 
černá. Tel. 775 432 598.

• Prodám novou, dosud zabale-• Prodám novou, dosud zabale-
nou pračku Whirlpoolnou pračku Whirlpool AWO/D 41125. 
Původní cena 11 000 Kč, nyní za 
9 000 Kč. Tel. 723 241 286.

• Prodám pěkný fotoaparát Canon • Prodám pěkný fotoaparát Canon 
na film. Spolehlivý. Levně – 1 200 Kč. 
Dále pánské kolo s přehazovačkou. 
Pěkné. Levně – 1 200 Kč. Drobnosti do 
zahrady – rýč atd. Tel. 606 882 217.

• Prodám boudu na stavbu.• Prodám boudu na stavbu. 
Tel. 603 311 719.

• Ruční tepovač,• Ruční tepovač, nový stál 
1 000 Kč, prodávám za 300 Kč. Volat. 
Ne SMS. Tel. 605 704 239.

• Vířivou a masážní vaničku,• Vířivou a masážní vaničku, má 
tři funkce, nová, prodám za 400 Kč. 
Volat. Ne SMS. Tel. 605 704 239.

• Prodám zimní gumy• Prodám zimní gumy pneu-
mat, zachovalé, rozměr 195/65, 
15R, levně, 4x, cena 2 200 Kč. 
Tel. 731 240 708, 606 316 322.

• Škoda Felicia 1.3 LX • Škoda Felicia 1.3 LX trvale ga-
rážovaná, 1. majitel, TK do r. 2011. 
Tel. 723 327 344.

• Prodám Fiat Cinquecento,• Prodám Fiat Cinquecento, r. v. 
1994, bílý, hezký, dobrý stav. Cena 
15 000 Kč. Tel. 607 229 153.

• Prodám minibike 50 cross. • Prodám minibike 50 cross. Cena 
4 500 Kč. Tel. 607 229 153.

• Prodám střešní výlez• Prodám střešní výlez hliník + 
polykarbonát – 1 000 Kč. Dále vlaš-
ské ořechy papíráky 1 kg za 55 Kč. 
Chomutov. Tel. 721 327 460.

OstatníOstatní

• Koupím 2 ks traverz • Koupím 2 ks traverz „íčka“ 
široké 18 cm a dlouhé 4 metry. 
Tel. 474 652 029, po 18. hod.

• Koupím levně starší plechovou • Koupím levně starší plechovou 
kuch. linku,kuch. linku, kompletní + plynový 
sporák – funkční. Tel. 604 601 270.

• Koupím štěně jezevčíka,• Koupím štěně jezevčíka, pes, dlouho-
srstý, hnědý, trpasličí. Tel. 607 943 792.

• Kdo přehraje z gramofonových desek• Kdo přehraje z gramofonových desek 
na CD nebo mag. kazety? Tel. 731 544 975.

• Dlouhodobě pronajmu garáž• Dlouhodobě pronajmu garáž na Deh-
tochemě od 1. dubna. Tel. 603 435 208.

• Koupím garáž v CV• Koupím garáž v CV – soud, 
Monika, Bělidlo. Děkuji za nabídku. 
Tel. 607 229 153.

• Pronajmu garáž• Pronajmu garáž u kina Oko. 
Ihned volná. Tel. 605 423 148.

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

• Garáž na Spořické ul. • Garáž na Spořické ul. nebo v blíz-
kém okolí koupím. Tel. 731 963 522.

• Muž 59 let, 172/70,• Muž 59 let, 172/70, bez závazků, 
hledá ženu kolem 50 let. Jsem poho-
dový a rád chalupařím, rybařím 
a sportuji. Tel. 607 554 045, i SMS.

• Pronajmu chatu• Pronajmu chatu na Svahové až pro 
deset osob, víkend 3 500, týden 6 500 Kč. 
Lyže, běžky, procházky. Tel. 723 546 456, 
e-mail bclenkahornikova@seznam.cz.

• Muž 53 let, 196/97,• Muž 53 let, 196/97, bez závazků, 
hledá štíhlejší ženu vyšší postavy 
s vyřešenou minulostí. Osobní setká-
ní. Tel. 721 327 460, CV.

• Student gymnázia nabízí doučo-• Student gymnázia nabízí doučo-
vání matematikyvání matematiky pro střední školy. 
Tel. 736 725 743.

Sezona hokejových juniorů a doros-
tenců KLH Chomutov skončila úspě-
chem. Nejenže ani jeden z týmů neměl 
problémy s udržením v extralize, ale 
ještě si oba zahrály osmifinále play off.

Před sezonou ovšem panovaly 
obavy, přece jen obě družstva byla 
v soutěži nováčkem. Jako hlavní 
cíl proto byla stanovena záchrana 
a klub udělal vše pro to, aby výchozí 
postavení obou věkových kategorií 
bylo co nejlepší. Juniorů se ujal 
trenér Milan Kašpárek s asistentem 
Michalem Jägerem, pro dorostence 
klub angažoval bývalého extraligové-
ho obránce a dvojnásobného mistra 
republiky Pavla Táborského, kterému 
asistuje Pavel Innemann. Oba celky 
pak byly výrazně posíleny. „Za pár 
let chceme oba týmy sestavovat jen 
z klubů projektu 3K, což je jedním 
z jeho základních cílů, ale v takovéto 
situaci bylo nutné mužstva doplnit 
o kluky odjinud,“ vysvětlil sekretář 
klubu a vedoucí dorosteneckého 
družstva Martin Pašek.

Zkušenější tým měli junioři, za 
které hráli například čeští juniorští 
reprezentanti Roman Chlouba, Jan 
Rutta, později Jakub Mužík nebo 
slovenští Juraj Hollý a Karol Csanyi. 
Papírové předpoklady se plnily od 
začátku, junioři vcelku pravidelně 
bodovali a celou sezonu se pohy-
bovali v klidném středu tabulky. V 
konečné tabulce základní části jim 
patří 13. místo za 69 bodů ze 46 
zápasů a za skóre 142:151.

U dorostenců se čekaly větší 
problémy. Naštěstí se potvrdily jen 
v úplném úvodu, kdy chomutovský 

Z pověření svazové sekce dál-
kového plavání uspořádal oddíl 
TJ Slávie Chomutov ve svém do-
mácím padesátimetrovém bazénu 
Mistrovství České republiky žactva. 
Závody byly vypsány pro kategorii 
mladších žáků (ročníky 99, 98 a 97) 
na trati 3 km a starších žáků (roční-
ky 96 a 95), kteří závodili na 5 km. 
Celkem se šampionátu zúčastnili 
zástupci dvanácti plaveckých klubů 
z celé ČR. Plavci Slávie Chomutov 
v této konkurenci získali celou řadu 
medailí. 

V nejmladším ročníku 1999 mis-
trovský titul vybojoval Jakub Volf, 
který 3 km zvládl za 47 minut, 
15 sekund a jednu desetinu, čímž 
vytvořil nový oddílový rekord. 
Ondřej Slabihoud byl druhý a Fran-
tišek Štemberk třetí. Děvčata zase 
obsadila 5. a 6. místo, a to v pořadí 
Michaela Levová a Nela Múčková. 
V ročníku 1998 mistrovský titul 
získal Tomáš Franta za čas 44:16,0 
a druhé místo si vyplaval Martin 
Lacina. U děvčat vynikající druhé 
místo získala Štěpánka Šilhanová 
v čase 46:26,8. V kategorii ročníku 

1997 chomutovský oddíl žádné 
chlapce neměl, mezi děvčaty dopla-
vala v čase 44:37,0 na druhém místě 
Nikol Schindlerová, šestá skončila 
Radka Matuščinová. 

Ve starší kategorii v ročníku 1996 
neměl Chomutov klasifikované 
žádné závodníky, byť startovali. 
Důvodem bylo rozhodnutí sekce, 
podle kterého závod nemohli pla-
vat závodníci, kteří se nezúčastnili 
mistrovství na otevřené vodě nebo 
závodu v Chomutově v roce 2008. 
Toto rozhodnutí poznamenalo více 
oddílů, jejichž závodníci tím pádem 
nemohli být klasifikováni. 

Další medaile pro Chomutov při-
nesly závody ročníku 1995. Třetí 
místo patřilo Ondřeji Baumrtovi, 
který 5 km uplaval za 1 hodinu 
7 minut, 7. místo pak Michalu Pivco-
vi. Mezi děvčaty obsadila třetí místo 
za čas 1 hodina 13 minut Barbora 
Matuščínová. 

Závody v chomutovském bazénu 
měly tradičně dobrou účast i úro-
veň. Svědčí o tom i překonání čes-
kého rekordu 10letých žaček, a to 
Lenkou Štěrbovou z Pardubic.     (sk)

Domácí bazén přinesl plavcům 
Slávie dalších devět medailí

Oba mládežnické týmy KLH Chomutov se umístily uprostřed tabulky, důstojnou roli sehrály i v osmifinále play off

Dorostenci i junioři zvládli premiérovou sezonu bez nervů

celek prvních pět zápasů prohrál. 
Situace se zlepšila zejména potom, 
co vedení klubu angažovalo doros-
tenecké reprezentanty Filipa Hantá-
ka a Radka Hrabáka, kteří se ukázali 
být klíčovými postavami družstva. 
Chomutov pozvolna stoupal vzhů-
ru, až v konečné tabulce dosáhl na 
14. příčku za 65 bodů ze 46 zápasů 
a za skóre 126:134. „Juniorka po-

dávala vcelku vyrovnané výkony, 
byla schopná porazit kohokoliv, 
stejně jako s kýmkoliv prohrát. Ale 
předváděla atraktivní hokej, který 
se divákům líbil. Hra dorostenců 
byla spíš založena na bojovnosti 
a výkonech obou brankářů. Díky 
tomu dokázali bodovat i s většinou 
týmů ze špičky tabulky, nezřídka 
i na jejich ledě. Bohužel to platí 

i naopak, ale to spíš v době, kdy se 
v soutěži rozkoukávali,“ zhodnotil 
výkony obou extraligových nováčků 
Martin Pašek.

Umístěním ve středu tabulky si 
chomutovské týmy zajistily účast 
v play off. Junioři se utkali se čtvr-
tým Zlínem, s nímž v sezoně sehráli 
vyrovnané zápasy, byť v obou o gól 
prohráli. Také první zápas na cho-
mutovském ledě přinesl obrovské 
drama. Chomutov v poslední vteřině 
dorovnal třígólové manko, nakonec 
však prohrál po samostatných ná-
jezdech 5:6. V druhém zápase na 
ledě Moravanů podali chomutovští 
junioři výborný výkon a zaslouženě 
zvítězili 5:1, rozhodující třetí utká-
ní, které se také hrálo ve Zlíně, si už 
domácí pohlídali a vyhráli 5:2.

Chomutovské dorostence čekal 
soupeř ještě těžší – třetí pražská 
Sparta. Paradoxně v sezoně Cho-
mutov oba vzájemné zápasy vyhrál, 
v osmifinále ale bylo všechno 
jinak. V prvním utkání Sparta oto-
čila nepříznivý stav 2:3 a vyhrála 
7:3. Z druhého duelu na ledě Sparty 
se ale formalita nestala. Chomutov 
v základní hrací době udržel stav 
1:1, až teprve minutu před koncem 
prodloužení vstřelili domácí postu-
pový gól. „Jsme spokojeni. Oba týmy 
se coby nováčci dostaly do play off, 
což je v těchto soutěžích ojedinělá 
věc. Samotné play off už bylo na-
víc, taková odměna pro kluky za 
vydařenou sezonu,“ shrnul pohled 
na premiérové působení dorostenců 
a juniorů KLH Chomutov v extralize 
sekretář klubu Martin Pašek.      (sk) 

V posledním domácím zápase se dorostenci KLH (ve světlých dresech) utkali 
s Litvínovem.                                                                                                       (foto: sk)

Stoprocentní úspěšností na Mi-
strovství České republiky v show 
dance se může pochlubit Taneční 
škola Stardance Chomutov. Všech-
ny závodnice i skupiny vybojovaly 
medaili, těsně pod stupni vítězů na 
čtvrtém místě skončila jen malá sku-
pina Bábušky, ale i u nich se jedná 
o úspěch. Při svém prvním startu v 
juniorské kategorii se totiž muse-
ly měřit se soupeřkami mnohdy 
i o čtyři roky staršími. 

Nejúspěšnější chomutovskou a po-
dle hodnocení poroty i nejlepší 
závodnicí celého šampionátu byla 
Natálie Moskvitinová, která získala 
titul s choreografií Pevnost Boyard 
i v duu s Dominikou Andresovou 
za choreografii Barbíny. Ke stříbru 
pomohla i malé dětské skupině 
s choreografií Hřiště. Druhé místo 
obsadila také malá juniorská skupi-
na s vystoupením Vězení a juniorské 
duo Andrea Pilíková – Andrea Pavlo-
vová s choreografií Jen jeden. Bronz 
patří juniorce Karolíně Pánkové, 
která předvedla vystoupení Hvězda 
tance. „Jsme nadšení, je to jedineč-
ný úspěch,“ těší Miladu Zelenkovou, 
ředitelku TŠ Stardance Chomutov. 
„Všechna děvčata si díky tomu za-
jistila účast na Mistrovství Evropy 
v Bělehradu.“                                    (sk)

TŠ Stardance ovládla 
mistrovství republiky

• V závěru sezony pořádá Kra-• V závěru sezony pořádá Kra-
sobruslařský klub Chomutov dva sobruslařský klub Chomutov dva 
závody. závody. Tím prvním je v sobotu 
22. března od 12 hodin krajský 
přebor mládeže, druhým pak 
o týden později od 8 hodin osmý 
ročník Chomutovské brusle. Vstup 
je zdarma.                                       (sk)

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