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Gamblerství je nevítaným sociopatologickým 
jevem. Vedoucí odboru ekonomiky Jan Mareš v 
rozhovoru  mluví o boji s v�trnými mlýny, s mi-
nisterstvem � nancí i s místními  podnikateli, kte�í 
na výd�lku z cizího nešt�stí nevidí nic špatného.

4–54–5

Živý a stále se rozvíjející projekt Integrovaného plánu 
rozvoje  m�sta Chomutova slibuje hodn� zajímavé 
výsledky. Speciáln� plán  sportoviš� v areálu bývalých 
kasáren prod�lal velké zm�ny a jejich  vý�et najdete na 
stránkách 4 a 5.

Téma: Integrovaný plánTéma: Integrovaný plán
rozvoje městarozvoje města

Hrdinská smrt policisty Romana Jedli�ky p�i pl-
n�ní služebních  povinností nebude zapomenuta. 
Pomník v Palackého ulici p�esn� rok po  tragické 
události navštívili kamarádi, nad�ízení i zástupce 
vedení  m�sta. 

Uctění památkyUctění památky

Rozhovor o...Rozhovor o...

Nejlepší Bobři v EvropěNejlepší Bobři v Evropě
jsou v Chomutovějsou v Chomutově

Téma  strana 4–5
Aktuality strana 6
Rozhovor strana 8
Kultura strana 9

Sport strana 10
Bydlení strana 11
Školy a volný �as strana 12
M�stská policie strana 13
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Chomutovští Bob�i na šampionátu v Itálii doká-
zali, že jsou nejlepší v  Evrop�. Softball zde má 
skute�n� výte�nou tradici.
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Vážení spoluob�ané, ani 
nevím, kolikrát už jsem 
si musela vyslechnout, 
že m�j boj s neplati�i 
a nep�izp�sobivými lid-
mi je pouze mým nástro-
jem ve volební kampani. 

Kdokoliv z vás si p�itom m�že ve starších �ís-
lech Chomutovských novin sám ov��it, kdy 
jsme akci s názvem Záchranný kruh zahájili. 
Bylo to dávno p�ed tím, než padla Topolán-
kova vláda a než byly vyhlášeny volby. Další 
lež, kterou o mn� rádi n�kte�í ší�í, je tvrzení, 
že jsem rasistka. Tenhle nesmysl vyv�rá bu� 
z hlouposti mých kritik� nebo z jejich zám�r-
né snahy d�lit lidi na �erné a bílé, stav�t mezi 
nimi ze�, vyvolávat nap�tí a nenávist. Cht�jí 
mezi námi vyprovokovat doslova válku. Já 
jsem nikdy ne�ekla a neud�lala nic, co by bylo 
namí�eno proti Rom�m jako národnostní 
menšin�. Naše snaha donutit dlužníky k od-
pov�dnému chování není motivována tím, 
kdo má jakou barvu k�že. Chceme kohokoliv 
p�im�t k tomu, aby ke svým závazk�m p�i-
stupoval odpov�dn�. Aby byl ochoten, pokud 
se t�eba dostal do dluh�, své problémy p�i-
znat a za�al je �ešit. Takovým lidem neodná-
šíme z bytu televize, takovým lidem naopak 
podáváme pomocnou ruku. P�íkladem m�že 
být jedna paní, která s námi uzav�ela splátko-
vý kalendá�, podle n�hož by své dluhy m�la 
splácet dlouhé roky a vzhledem ke svému 
vyššímu v�ku je možná nikdy zcela nedopla-
tí. Ale i tak jsme na to p�istoupili. Nejde nám 
o to, zni�it n�komu život, trápit ho a vysmívat 
se jeho nešt�stí. Pokud se nám však n�kte�í 
jiní dlužníci sm�jí do obli�eje, pokud zneuží-
vají sociální systém tohoto státu, aby na n�m 
parazitovali, pokud nejsou schopni chápat, 
že je nutné plnit své povinnosti, musíme proti 
nim zakro�it. V tom nevidím žádný rasismus. 
Práv� díky tomuto rovnému p�ístupu se za 
m� postavili i n�kte�í romští aktivisté. Jsou 
to lidé, kte�í se snaží pomoci hledat Rom�m 
práci a opravdu se pokoušejí o lepší za�len�-
ní romské menšiny do v�tšinové spole�nosti. 
Pat�í mezi n� i František Kolá�. Jeho názory 
nebyly n�komu naho�e po chuti, takže ob-
�anské sdružení, jehož je zam�stnancem, 
p�išlo o � nan�ní podporu, a tím se p�echodn� 
ocitlo v dluzích. Titíž lidé naho�e, kte�í Kolá-
�ovi jeho problémy zp�sobili, nyní za mnou 
posílají noviná�e, aby se m� škodolib� zeptali, 
co �íkám na to, že Rom, který m� podporuje, 
je dlužník. To považuji za cynismus a hrubost 
nejt�žšího kalibru. U nás se zkrátka n�jak ne-
hodí n�které názory, a tak se proti nim bojuje 
špinavou hrou. Nejsme rasisti, ani já, ani vy, 
kte�í máte podobné názory jako já. A nenech-
me si to vnutit!  Vaše Ivana �ápková
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Od prvotních p�edstav, zám�r� a virtu-
álních vizualizací až po nyn�jší stadia 

schválených projekt�, �i dokonce už vznika-
jících staveb ub�hla dlouhá a zajímavá cesta. 
Byla plná tv�r�ích nápad�, �asto i problém�, 
ale m�la a má neustále stejný hlavní cíl. Tím 
je poskytnout ob�an�m m�sta možnosti, kte-
ré zde dosud v�bec nebyly k dispozici, anebo 
byly, jenže v nedosta�ující mí�e, eventuáln� 
byly prost� p�ežité a moráln� i technicky za-
staralé. V sou�asnosti se chystá oslava tak-
zvaného prvního milníku, první etapy vývoje 
stále živého projektu IPRM, a je �as na ur�i-
tou rekapitulaci i výhled do etap dalších. 

DOSAVADNÍ PRŮBĚH IPRM

V rámci IPRM v Chomutov� je naplánováno 
celkem dev�t samostatných projekt�. V re-
alizaci jsou nyní �ty�i z nich. Dva jsou tak-
zvan� povahy investi�ní. Jedná se o výstavbu 
nového zimního stadionu a tréninkové haly 

s pot�ebným zázemím v areálu bývalých ka-
sáren podél Mostecké ulice. S t�mito projek-
ty už byla ve�ejnost dostate�n� seznámena 
a zazn�la i logická zd�vodn�ní pot�ebnosti 
práv� t�chto staveb. Jedním z nejpádn�jších 
argument� je fakt, že stávající zimní stadion 
ve m�st� je vlastn� nejstarším krytým hoke-
jovým stánkem v republice.
Další dva projekty první fáze jsou takzvan� 
neinvesti�ní. Jeden se zam��uje výhradn� 
na management IPRM. Znamená to zajišt�-
ní nutných podmínek pro �ízení, monitoring 
a evaluaci, tedy vyhodnocování IPRM po 
v�cné i personální stránce. Veliký význam 
u všech akcí, které jsou masivn� dotovány 
z program� Evropské unie, má druhý nein-
vesti�ní projekt a tím je publicita a propagace 
celého IPRM. V rozpo�tu je dokonce výslovn� 
uvedeno, jak velký procentuální podíl z dota-
ce musí být použit na to, aby ob�ané dob�e 
v�d�li, že jde o akci, která je pro n� prosp�šná 
a na kterou jim p�isp�la Evropská unie.  

CO JE JEŠTĚ V PLÁNU?

V p�íprav� je v sou�asnosti ješt� dalších p�t pro-
jekt�. Do konce roku 2009  budou p�edloženy 
Ú�adu Regionální rady regionu soudržnosti 
Severozápad ke schválení ješt� dva z nich: re-
vitalizace a regenerace prost�edí v zón� a kul-
turn� spole�enské centrum. U t�chto projekt� 
je už zpracována projektová dokumentace 
a probíhá výb�rové �ízení na dodavatele stavby 
a zárove	 jsou kompletovány všechny podkla-
dy pro podání žádosti o dotaci. 
Zbylé t�i projekty budou zaregistrovány b�-
hem roku 2010. Jedná se o výstavbu oddy-
chového relaxa�ního centra, letního stadionu 
a projektu na vybudování parkovacích ploch 
a pot�ebné infrastruktury.
P�íprava t�chto díl�ích projekt� probíhá 
podle plánu,  nicmén� v p�ípad� projektu od-
dychového a relaxa�ního centra a projektu 
�ešícího parkovací plochy se p�ípravné práce 
prodloužily. D�vodem je nutnost dokon�ení 

Integrovaný plán rozvoje města: 
obohacení původních plánů

O Integrovaném plánu rozvoje města Chomutova (IPRM) bylo řečeno i napsáno 

už mnoho. A jisté je, že mnoho dalšího a nového ještě zazní. Městu Chomutov se 

podařilo v náročných administrativních podmínkách získat víc než miliardovou 

dotaci z Evropské unie na rozvojové projekty v oblasti sportu, kultury, bydlení 

i volného času. Jde o fakt, který má pro město bez nadsázky historický význam. 
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10. zm�ny územního plánu, která je podmín-
kou pro získání územního rozhodnutí, a p�e-
devším nutnost zajistit posouzení vlivu na 
životní prost�edí (EIA), které je �asov� velmi 
náro�né. 
Nejpozd�ji v lednu 2011 by však m�lo být 
v realizaci všech 9 projekt� IPRM. Ukon�ení 
fyzické realizace projekt� je p�edpokládáno 
v kv�tnu 2012.

ZMĚNY? NOVĚ DVA STADIONY 
A IN-LINE DRÁHA 

Velmi významnou úlohu ve fázi p�íprav pro-
jekt� i pozd�jší samotné realizace staveb hra-
je v rámci IPRM Odbor rozvoje investic a ma-
jetku m�sta. Jeho vedoucí ing. Petr Chytra 
na p�íkladu projektovaného letního stadio-
nu potvrzuje, že proces vzniku projektu je 
mnohdy velice tv�r�í �inností. 
inností �asto 
i napínavou a inspirativní. P�vodní koncep-
ce totiž mluvila o velkém sportovním areálu, 
v n�mž by byl integrovaný prostor hned pro 
dv� odv�tví, pro fotbal a atletiku. Tedy trav-
natá plocha stadionu s oddíly pro jednotlivé 
atletické disciplíny a fotbalové h�išt� orámo-
vané b�žeckým oválem a k tomu velká cent-
rální tribuna s nápaditou konstrukcí zast�e-
šení a kapacitou 5000 divák�. 
Pr�b�žné diskuse se sportovními odborníky 
však postupn� vedly k rozvinutí celé myš-
lenky do pon�kud odlišné podoby. A místo 
jednoho stadionu a jedné tréninkové plochy 
se najednou na kreslicích prknech architekt� 
�i spíše na monitorech jejich projek�ních po-
�íta�� za�ala objevovat sportovišt� hned dv�. 
„Svou logiku m�ly nap�íklad argumenty, že 
v prostoru, kde se jednou hraje fotbal a jindy 
konají tréninky �i závody atlet�, bude záko-
nit� trp�t kvalita povrchu. Nap�íklad sektor 

koula�� a kladivá�� by se prost� vyzna�oval 
trvale zdevastovaným trávníkem. Jiný silný 
argument mluvil o koncepci fotbalového sta-
dionu, kde diváky a hrá�e nebude d�lit mrtvá 
desetimetrová zóna b�žeckých drah,“ �íká 
Petr Chytra. Stále víc argument� mluvilo 
o prosp�šnosti rozd�lení areálu na dv� samo-
statná sportovišt�, z nichž každé bude napro-
sto p�esn� vyhovovat požadavk�m, které na 
jejich parametry kladou sportovci i diváci. 
„V nové koncepci areálu se tedy prostory pro 
fotbal a atletiku odd�lily. Fotbalový stadion 
má tribuny po všech �ty�ech stranách a di-
vácká kapacita z�stala na p�vodních p�ti tisí-
cích. V míst� p�vodn� zamýšlené tréninkové 
plochy pro fotbalisty vznikl samostatný areál 
pro atlety, kde je t�istametrová b�žecká drá-
ha pln� odpovídající požadavk�m atletického 
svazu. Je možné realizovat tu vlastn� všechny 
atletické disciplíny. Nap�íklad b�žci zde mají 
vymezeny všechny pot�ebné délky v�etn� 
stometrové pro sprinty a sto deset pro p�e-

kážká�e. Prostor zde najdou i všichni vrha�i, 
a� jde o ošt�p, disk, kladivo �i kouli. Myšleno 
je i na skokany dálka�e, výška�e, trojskokany 
i skokany o ty�i,“ vypo�ítává vedoucí odboru. 
Zázemí atlet� má i krátkou tribunu s navazu-
jící infrastrukturou. „Odd�lení obou sportov-
ních odv�tví má nakonec i p�íznivý dopad na 
budoucí fungování, kdy bude možné odd�lit 
p�esn� i náklady na provoz, na energie a další 
položky. Druhým momentem, který nahrával 
všem výše uvedeným zm�nám, byl fakt, že 
nové �ešení vlastn� snížilo investi�ní náklady 
v �ádu desítek milion� korun. Odpadla totiž 
gigantická a konstruk�n� složitá st�echa nad 
p�vodn� zamýšlenou tribunou pro p�t tisíc 
lidí. A do t�etice jsme do celého projektu p�i-
dali ješt� i p�ibližn� kilometr dlouhou dráhu 
pro kole�ká�e. In-line bruslení je ve stále v�tší 
oblib� doslova u všech generací a my tu podél 
celého prostoru m�žeme vytvo�it trasu, která 
ur�it� mnoha obyvatel�m m�sta a fanoušk�m 
tohoto sportu zatím chybí. A aby toho neby-
lo málo, ješt� je v jednání t�ešni�ka na dortu 
v podob� instalace jedné �i dvou um�lých 
horolezeckých st�n. To jsou záležitosti, které 
krom� pevného fundamentu nevyžadují žád-
nou náro�nou infrastrukturu. Vyznava�i této 
disciplíny navíc ani nepot�ebují žádné zásadní 
a složité zázemí,“ pochvaluje si Petr Chytra.

BUDOUCNOST NA OBRÁZCÍCH VYPADÁ 
SKUTEČNĚ SLIBNĚ

Vizualizace projekt� budoucích chomutov-
ských sportovních areál� vypadají skute�n� 
slibn�. Když si k tomu všemu obyvatel Cho-
mutova p�edstaví, že krom� nové a moderní 
haly zimního stadionu se zázemím a areál� 
pro fotbal a atletiku vyroste v míst� bývalých 
kasáren také kulturní a spole�enské cent-
rum, zbývá mu už jen jedna jediná v�c: t�šit 
se na p�íští roky, kdy sem bude moci chodit 
sledovat sportovní i kulturní události anebo 
zde bude sám aktivn� sportovat.  (dum)
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K tragické události došlo 3. zá�í 2008 ve�er. 
Policejní hlídka ve složení pprap. Roman 

Jedli�ka a stržm. Michal Králík se na základ� 
oznámení ob�ana Miroslava Kouby snažila zadr-
žet pachatele, který krátce p�edtím zavraždil ve 
Školní ulici obsluhu herna baru, vietnamského 
ob�ana Dao Van Tinha, a poté zde založil požár. 
P�ed domem se pak ješt� pokusil zast�elit i Mi-
roslava Koubu. Pachatel byl hlídkou dostižen, 
když se ukrýval v k�oví, na opakované výzvy 
nereagoval a naopak zahájil st�elbu z nelegáln� 
držené zbran�. Policejní hlídka st�elbu op�tovala 
a pachatel byl zneškodn�n. P�i p�est�elce byl ale 
zasažen i pprap. Roman Jedli�ka, který svému 
zran�ní krátce nato podlehl. Zadrženému Post-
lovi pak byly prokázány další vraždy v Teplicích 
Proseticích a v Ústí nad Labem. N�kolik dní poté 
podlehl svým st�elným zran�ním i vrah.  
Nešt�stí umoc	uje fakt, že p�ítelkyni poz�stalé 
po zesnulém policistovi se n�kolik m�síc� po jeho 
smrti narodila hol�i�ka. „Tato tragédie se nás 
všech v Chomutov� dotkla osobn�,“ �ekla primá-
torka m�sta Ivana �ápková. „Vím, že nic nem�že 
zmírnit dopad této události a bolest poz�stalých. 
Jako m�sto jsme se alespo	 pokusili pomoci pod-
porou v podob� � nan�ní sbírky i symbolickým 

pronájmem místa pro pomník. Hrdinská smrt 
policisty Romana Jedli�ky z�stane v pam�ti všech 
lidí,“ dodala primátorka. B�hem pietního aktu 
promluvil také �editel Okresního �editelství Poli-
cie 
eské republiky v Chomutov� plk. JUDr. La-
dislav Loun a obrátil se k p�ítomným rodi��m 

zavražd�ného policisty: „Dovolte mi pod�kovat 
vám za to, že jste vychovali syna hrdinu. Služební 
slib, složený p�i p�ijetí do služebního pom�ru, na-
plnil do posledního písmene, protože p�i ochran� 
zájm� 
eské republiky a bezpe�nosti jejích ob�a-
n� neváhal nasadit i vlastní život.“ (dum)

Pomníček v Palackého ulici připomíná hrdinství
Už od loňska je před bývalou poštou v Palackého ulici umístěn pomníček, připomínající tragickou smrt policisty Romana Jed-

ličky, který se hrdinně postavil vrahovi zabíjejícímu v ulicích Chomutova. Přesně rok po události, 3. září, u pomníčku proběhl 

vzpomínkový akt, kterého se zúčastnili pozůstalí rodinní příslušníci, kamarádi a kolegové, nadřízení, zástupci Městské policie 

Chomutov  a také vedení města v čele s primátorkou Ivanou Řápkovou.

Primátorka Ivana �ápková a nám�stek Jan �ehák uctili památku zast�eleného policisty. 

Oproti plánu se nenapl	ují zejména da	o-
vé p�íjmy ze sdílených daní, na kterých 

m�sto od státu dostalo o 27,5 milionu korun 
mén�, než p�vodn� plánovalo. Výpa-
dek je však zaznamenán i na 
dalších druzích p�íjmových 
položek, jako jsou správ-
ní poplatky, místní 
poplatky, prodeje 
a pronájmy.
Díky tomu, že 
m�sto v�as re-
agovalo na 
krizi tím, že 
v zastupitel-
stvu schválilo restrik-
ce �erpání výdajové stránky rozpo�tu, 
není propad hospoda�ení k pololetí ješt� 
vyšší. Kv�li omezení �erpání rozpo�tu bylo 
uspo�eno tém�� 5 % plánovaných výdaj�. Bo-
hužel výpadek v p�íjmech je kompenzován 

na úkor investi�ních výdaj� a oprav. S krizí 
se potýkají i organizace m�sta napojené na 
m�stský rozpo�et, které zaznamenávají 

pokles tržeb plynoucích 
z návšt�vnosti sportovních 

a kulturních za-
�ízení �i nižších 

výnos� z po-
sk y tovaných 

služeb.
P � e b y t e k 

hospoda�ení ve 
výši 77,9 milionu ko-

run, který je zp�soben 
maximálními úspornými 

opat�eními a pozastavenými 
investicemi, m�sto vynaloží na 

� nancování první etapy výstavby zimního 
stadionu, rekonstrukci školky v D�ínovské 
ulici pro m�stskou policii a další schválené 
investice m�sta.

Krize připravila město o 40 milionů
Rada města projednala a doporučila zastupitelstvu města schválit výsledky hos-

podaření města za první pololetí roku 2009.  Kvůli hospodářské krizi je výpadek 

v rozpočtu města oproti plánu téměř 40 milionů korun.

Do systému parkování 
přibude Táboritská ulice

Skupina pro 
parkování 

chomutovské-
ho magistrátu 
doporu�ila za-

�adit do systému parkování zpoplatn�ním 
ulici Táboritská a to jak parkovacími kar-
tami, tak pomocí automat�. V ulici vzni-
ká deset parkovacích míst. Ulice je nyní 
v rekonstrukci v rámci stavby obchodního 
a obytného centra.

Příspěvek na činnost 
OS Světlo Kadaň

M�sto Chomutov poskytne padesát 
tisíc korun na provoz K-Centra 

v Chomutov�, které provozuje ob�anské 
sdružení Sv�tlo z Kadan�. Rada m�sta 
p�ispívá na provoz Ká�ka každoro�n� 
stejnou �ástkou.
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Inzerce

Postupn� ve mn� zrála myšlenka, 
že musím zm�nit zab�hnuté ste-

reotypy a dát svému životu jiný sm�r. 
Byla jsem ráda v osobním kontaktu 
s lidmi, poslouchala jejich problémy, 
a když to alespo	 trochu šlo, tak jsem 
i poradila,“ vypráví nad šálkem kávy.
Kontakt s lidmi byl pro ni životn� d�-
ležitý. „Byla to snad jediná zásadní 
v�c, kterou jsem si cht�la zachovat. 
Za�ala jsem tedy p�es známé a z inze-
rát� shán�t n�jaký nový podn�t. N�-
jakou nabídku, která by m�la oslovila 
a která by pro m� mohla znamenat 
za�átek nové kariéry,“ vypráví a do 
toho jí pr�b�žn� zvoní jeden telefon 
za druhým.
P�i pro�ítání novin, inzerát� a r�z-
ných rubrik narazila Renáta na n�ko-
lik nabídek práce manažera inzerce. 
Zpo�átku si ale v�bec neum�la p�ed-
stavit, co je náplní práce. Domluvila 
si tedy sch�zku. 
ekala ji malá útulná 
kancelá� v centru Prahy, kde se rázem 
ocitla v kolektivu redakce, který zatím 
znala jen z film� a seriál�. „Manažer 
inzerce? Ano, takové lidi tu pot�ebu-
jeme. Vydáváme �asopisy a noviny 
v jednotlivých m�stských �ástech 
a pro lidi komunikativní a spolehli-
vé jsou u nás dve�e vždy otev�ené,“ 
slyšela hned v úvodu od  �editele celé 

spole�nosti. Nejvíce ji pak p�ekvapily 
pracovní podmínky. „M�žete praco-
vat z domova. Pracovní doba je jen 
na vašem uvážení, k dispozici bude-
te mít osobní po�íta� s p�ístupem do 
firemního systému, služební telefon 
a samoz�ejm� podporu všech vašich 
koleg�,“ ujistil ji �editel.
Paní Renáta se rozhodla, že tuto p�í-
ležitost takzvan� chytí za pa�esy. Je-
jím úkolem bylo ve sv��ené oblasti zís-
kávat z �ad drobných živnostník�, ale 
i velkých firem, inzerci do novin. Po 
úvodním proškolení, jakým systémem 
vlastn� pracovat, vyrazila poprvé do 
terénu. „Na první den jsem si domlu-
vila p�t sch�zek u malých firem v jed-
né ulici. „Naše noviny jsem ani p�ed-
stavovat nemusela. Každý m�síc jsou 
jich totiž desítky tisíc kus� roznášeny 
p�ímo do schránek. Usp�la jsem hned 
u dvou firem. Zadají si k nám inzerci. 
Dohodli jsme se jen na tom, jak vel-
ké jejich inzeráty budou,“ vysv�tluje 
Renáta a vy�ídí mezitím dva telefony, 
kdy jí sami �editelé firem zavolali, že 
cht�jí v p�íštím �ísle inzerovat.
Za�átek práce byl pro paní Renátu 
hektický. Denn� nové a nové sch�zky. 
Databázi firem si hledala na interne-
tu a ve Zlatých stránkách a p�edevším 
chodila s otev�enýma o�ima a pozor-

Je to práce, která mě opravdu baví
Praha – Paní Renáta pracovala od svých dvaceti let jako pánská krejčová. 

Práce ji bavila, ale stále častěji musela řešit dilema, jak být více se svojí rodinou, 

zabezpečit přitom nákupy a oběhat všechny úřady. 

S pevnou pracovní dobou v módním salonu to zkrátka nešlo.

MANAŽER INZERCE

Požadavky:
• minimálně SŠ vzdělání • komunikativnost • 
samostatnost • obchodní talent • zkušenost 
na obchodní pozici výhodou

Nabízíme:
zázemí stabilní společnosti • nadprůměrné 
finanční ohodnocení • možnost profesního 
růstu • zajímavou práci v místě bydliště

Své životopisy zasílejte na e-mail: 
nabor@ceskydomov.cz

www.ceskydomov.cz

Přední vydavatelství novin pro krajskou a místní 
samosprávu přijme vhodného kandidáta na pozici

n� sledovala, kde se co nového staví, opra-
vuje, buduje. „Byla to úžasná zm�na. Ráno 
jsem v klidu vypravila d�ti do školy, ukli-
dila byt a sedla k po�íta�i. Na každý den si 
naplánuji n�kolik sch�zek. Stihnu všech-
no, co pot�ebuji. Jsem skute�ným pánem 
svého �asu. To se mi líbí,“ prohlašuje.
Obrovskou výhodou práce manažera in-
zerce, kterou d�lá letos již osmým rokem, 
je to, že si každý postupn� vybuduje data-
bázi firem, které se mu pak již hlásí i samy. 
„Pr�b�žn� je samoz�ejm� obvolávám a do-
poru�uji, kdy inzerovat. Nap�íklad podzim 
a zima je živnou p�dou pro solária a fit-
ness centra. Firmám poradím, jak a kdy by 
o sob� m�ly dát v�d�t,“ �íká Renáta.
„Baví m�, že jsem mezi lidmi, že navazu-
ji po�ád nové a nové kontakty, poznávám 
nové lidi a hlavn�, že si sv�j osobní �as 
organizuji sama. Jsem ráda, že jsem se tak 
rozhodla. Dneska bych už nem�nila,“ �íká 
up�ímn� Renáta, kterou její kolegové pova-
žují za špi�ku ve svém oboru.
Máte i vy zájem stát se manažerem inzerce? 
Tak neváhejte a kontaktujte nás na nabor@
ceskydomov.cz nebo na 777 736 311. 
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ŽALUZIE

Sítě proti hmyzu – Miloslav Vaško
• Montáž • Opravy

Telefon: 603 781 793

Pro� vlastn� m�sto Chomutov vyhlásilo válku 
hernám a hracím automat�m?
Musím p�edeslat, že jedna v�c je p�íjmová 
stránka rozpo�tu m�sta, kde hrají roli na-
p�íklad poplatky z provozování hracích au-
tomat� i da	ová výt�žnost od podnikatel�, 
kte�í v tomto oboru provozují své živnosti. To 
je ta p�íjemná stránka v�ci. Existuje ale celá 
�ada ekonomických model�, které dokazují 
zhoubnost dopad� gamblerství na výdajové 
kapitoly rozpo�tu m�sta v oblastech nejen 
ekonomických, ale také sociálních, škol-
ských, bezpe�nostních a dalších. Pokud to 
zní nesrozumiteln�, m�žu �íct, že výpadek 
v oblasti p�íjm� z podnikání musí být boha-
t� kompenzován poklesem výdaj� ve všech 
t�ch ostatních oblastech. Tak zní teorie. 
A kdyby železná matematická logika fungo-
vala i v chování ministerstva v��i m�st�m, 
naplnila by se i praxe. Chomutov ale vlastn� 
v tomto ohledu dlouhá léta jen a jen bojuje 
s ministerstvem � nancí.

To by cht�lo bližší vysv�tlení.
M�sto Chomutov bylo jedno z prvních v re-
publice, která za�ala vydávat regula�ní vy-
hlášky, jež omezovaly p�sobnost a fungování 
heren. Hrací automaty na mince, pozd�ji na 
bankovky, zkrátka jednoduché blikající po�í-

ta�e, které mají naprogramovaný úkol obrat 
d�v��ivce i o poslední korunu, jsme nejprve 
zakázali v pásmu �asovém a také v lokalitách 
v blízkosti škol. Hrát se nesm�lo ani v centru 
m�sta a byl vydán zákaz hrát b�hem doby 
mezi desátou hodinou ve�er a pátou ranní. 
Musím p�iznat, že se to moc neosv�d�ilo, 
protože provozovatelé heren si ned�lali s do-
držováním vyhlášky t�žkou hlavu. Kapacity 
kontrolních mechanism� taky nesta�ily po-
t�ebám a výsledkem bylo vydání t�etí a nej-
pádn�jší místní vyhlášky, která podobné 
hrátky zakázala úpln�. Hrát se vlastn� ne-
sm�lo nikdy a nikde. Krom� st�edu m�sta 
p�ibyla na �ernou listinu i sídlišt� od Píse�né 
po B�ezeneckou. Vymezeny byly ochranné 
zóny okolo škol, vyjmenovány byly i další 
problémové ulice jako Lipská a další. Výsle-
dek byl skute�n� citelný. Podnik� s výher-
ními hracími automaty bylo tehdy 98 a nyní 
jich je jen 24. Co se tý�e po�tu stroj�, bylo jich 
500 a nyní jich je evidováno 91. Pak p�išel zá-
sah ministerstva � nancí a byli jsme zase na 
za�átku.   

Ministerstvo m�že rušit vyhlášky m�sta?
Ale ne, ono jenom sta�ilo, že vznikl nový 
model, kdy za�aly fungovat VLT, tedy video-
loterijní terminály. To je vlastn� úpln� stejný 
výherní, p�esn�ji �e�eno herní automat, ale 
jeho chování ne�ídí vnit�ní program. Je totiž 
napojen do sít� a pokyny ke zm�nám chování 
dostává z centrálního serveru v Praze. A tyto 
stroje zcela vypadly z kompetence m�st, pro-
tože jejich z�ízení, licenci a provoz má ve své 
gesci pln� jen a jen ministerstvo. Ten, kdo 
m�l p�edtím automaty, na které se vztaho-
vala regula�ní a také restriktivní vyhláška 
m�sta, si prost� jen po�ídil jiné stroje a vesele 
mohl fungovat dál. Jako m�sto jsme taková 
rozhodnutí dlouho a opakovan� rozporovali 
i za pomoci renomovaných právník�. Jenže 
všechno bylo marné a po�et VLT ve m�st� 
stoupal na nyn�jších cca šest set. Okamžit� 
jsme se snažili stát se jako m�sto ú�astníkem 

�ízení o ud�lení licence na provozování VLT, 
ale v Praze se nám jenom smáli. Existují od-
borné posudky, které p�esn� popisují podob-
nost, �i dokonce stejnost po�íta��, které se 
chovají stejn�, ale jednou jsou ministerstvem 
pojmenovány tak a jindy zase jinak. Podali 
jsme žalobu ke správnímu soudu, podali jsme 
ústavní stížnost, které dodnes ješt� b�ží. 

Jaká je tedy sou�asná situace?
Okolo �ervence se na ministerstvu � nancí 
vym�	ovaly stráže. Zm�nila se také meto-
dika schvalování licencí a ministerstvo p�ed  
vydáním povolení pro žadatele se ptá i do-
t�ené obce, zda herna nenarušuje ve�ejný 
po�ádek. V p�ípad�, že se podnik nachází 
v místech, kde platí regula�ní vyhláška, dává 
m�sto nesouhlasné stanovisko. K tomu navíc 
p�išla z Prahy informace, že pokud m�sta do-
kážou, že vydání p�edchozích licencí p�sobí 
problémy, narušování ve�ejného po�ádku, 
kalamity v ob�anském soužití a další potíže, 
dojde i ke zp�tnému p�ehodnocení p�vodní-
ho stanoviska k vydání p�edchozích povo-
lení. Okamžit� jsme toho využili a už jsme 
poslali první žádost na zrušení licence. Brzy 
budou následovat další. 

Jan Mareš: Kdo hraje, zlobí!
Vedoucí Odboru ekonomiky Magistrátu statutárního města Chomutova ing. Jan Mareš má na starosti hospodaření s fi nancemi 

a vyznává myšlenku, že peníze jsou až na prvním místě. V rozhovoru na téma boje města Chomutova proti výherním automa-

tům a hernám jde zdánlivě proti smyslu své práce. Podnikatelské činnosti, z nichž do městské kasy plynou fi nance, by totiž 

v prvním plánu mělo město podporovat. Provozovatelům heren však vedení města Chomutova už dávno vyhlásilo nesmiřitel-

ný boj. Má to svou neúprosnou logiku a ta se někdy exaktně vypočítat prostě nedá. A ještě odvolání k titulku rozhovoru. Pů-

vodně zde mělo být cosi o tom, že kdo si hraje, nezlobí. Nejen v Chomutově se ale dávno ví, že kdo hraje, zpravidla pak i zlobí...

Vedoucí Odboru ekonomiky Magistrátu statu-
tárního m�sta Chomutova ing. Jan Mareš
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nová prodejna v Revoluční 44, Chomutov
(prodejna v OD PRIOR uzavřena)

kvalita • barvy • vzory • inspirace
klidný nákup • příjemné prostředí • ochotný personál

w w w. s c a n q u i l t . c z

b y t o v ý  t e x t i l

SC-90897/1 
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Dožínky v zooparku

Na oslavu záv�ru sklizn� prob�hly 
5. zá�í od 14 hodin ve skanzenu Sta-

rá Ves dožínky. Návšt�vníci zde mohli 
spat�it ukázky lidového um�ní, nap�íklad 
pali�kování �i tkaní, prohlédnout si mohli 
i stálou výstavu historických zem�d�l-
ských stroj�, z nichž n�které byly uvedeny 
do chodu, aby tak doplnily celkovou atmo-
sféru. K ochutnávce vyzývala v�n� �erstv� 
upe�eného chleba p�ímo z místní pece.

(map)

Podle slov Milady Zelenkové je konkuren-
ce v tomto tradi�ním tane�ním odv�tví 

stále v�tší, ale chomutovská d�v�ata se jí 
nezalekla. Tradi�n� vysoká úrove	 našich 
mažoretek tak sklidila v Polsku nejen uznání 
divácké ve�ejnosti, ale hlavn� odborné poro-
ty. Hodiny tréninkové d�iny, od�íkání a potu 
p�etavily reprezentantky Chomutova a 
es-
ké republiky do zisku následujících ocen�ní.

Výsledky TŠ Stardance Chomutov:

3x 1. místo – mist�i Evropy:  
Velká formace (22 d�tí) kadetek (do 11 let) • 
v disciplín� pom-poms, kapitánka Kristý-
na P�nkavová
Malá skupina (7 dívek) junior� (do 14 let) • 
v disciplín� pom-poms, Št�pánka Šimko-
vá, Eliška Št�dronská, Lucie Marschová, 
Natálie Šofrová, Kristýna Tonová a Lenka 
Lerchová
DUO kadetky pom-poms Kristýna P�nka-• 
vová a Natálie Valentová

2x 2. místo – vicemist�i Evropy: 
DUO pom-poms junior Eliška Št�dronská • 
a Lucie Marschová 
Velká formace (21 seniorek) nad 14 let • 
v disciplín� freestyle

3x 3. místo – II. vicemist�i Evropy: 
DUO baton kadetky – Karolína Pacáková • 
a Tereza Kubátová
Velká formace kadetek v disciplín� freestyle• 
Velká formace seniorek v disciplín� pom-po-• 
ms pódium, celkové umíst�ní 5. místo (zel)

Oba um�lci za sebou 
mají �adu realizací 

nejen na severu 
ech, 
ale po celé republice. Je-
jich díla jsou zastoupena 
i v soukromých sbírkách 
doslova po celém sv�-
t�. V prost�edí soudní 
budovy, kde na �lov�ka 
nedoléhají vždy nejve-
selejší myšlenky, p�sobí 
jejich díla sv�že a neo-
kázale. Oživují strohost 
prostoru a dodávají mu 
lidský rozm�r. 
P�ij�te se také podívat, 
i když budete mít št�stí 
a do této budovy byste 
jinak v�bec chodit ne-
museli...
 (red)

Mažoretky přivezly medailovou žeň
Členky Taneční školy Stardance Chomutov se poslední srpnový týden účastnily 

Mistrovství Evropy v polském městě Opole a vedly si zde velice dobře. Všechna 

nominovaná vystoupení v jednotlivých kategoriích byla velice úspěšná a děvčata 

se svými choreografkami Monikou Křížkovou, Miladou Zelenkovou, Veronikou 

Zaťkovou a Evou Steppanovou přivezla domů hned několik zlatých medailí. 

Kadetky 1. místo pom-poms

Jak v budově soudu přijít 

na jiné, veselejší myšlenky?
V netradičním prostředí atria budovy Okresního soudu v Chomu-

tově v ulici Na příkopech jsou k vidění prostorová i dvojrozměrná 

umělecká díla místních tvůrců. Ve stálé expozici jsou zde prezen-

továny obrazy Milana Pecáka a plastiky Vojtěcha Návrata. 
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2009

www.dieta-kvalitne.cz

www.snidejzdrave.cz/gri
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Rychlostní kanoistika 
zažila úspěšný víkend

Po úsp�šném mistrovství republiky byli 
na kanále v Ra�icích úsp�šní i senio�i, 

kte�í v dresu 
eské republiky startovali na   
mistrovství sv�ta Masters – seniors, jehož 
se zú�astnilo cca 1200 závodník�.
Ve svých kategoriích členové oddílu 

kanoistiky Chomutov získali tato 

umístění:

Viktor Legat ml.
K1 muži 200 m 1. místo
K1 muži 2000 m 2. místo

Viktor Legat ml. – Karel Videman
K2 muži 200 m 1. místo

Viktor Legat st.
K1 muži 200 m 1. místo
K1 muži 2000 m 3. místo

Viktor Legat st. – Jitka Legatová
K2 mix 200 m 1. místo

Blanka Doležalová
K2 ženy 2000 m 3. místo (leg)

Na tomto velkém evropském turnaji chomu-
tovský tým startoval letos již podesáté a jen 

jednou byli Beavers (neboli Bob�i) na 3. míst�. 

ty�ikrát p�ivezli st�íbrné medaile a letos se již po-
páté radovali z celkového prvenství. To se v Evrop� 
žádnému softbalovému mužstvu dosud nepoda�i-
lo.Na dvou h�ištích v kraji Udine o PMEZ bojovalo 
celkem dev�t nejlepších klubových mužstev z celé 
Evropy. Vedle chomutovských Beavers to byl 
z 
eské republiky také lo	ský vicemistr 
R, tým 
Spectrum Praha, z Dánska tým Ballerup Vandals, 
z Nizozemska DeMo EHS, Belgii reprezentova-
lo mužstvo Chicaboo ś Stabroek, Francii Pessac 
Panthéres, z italského hlavního m�sta to byl mistr 
Itálie SK Roma, z Chorvatska SK Zagreb a Špa-
n�lsko reprezentoval tým Magos Tenerife, který 
nakonec bojoval s chomutovskými Beavers o zlaté 
medaile ve velkém finále nadstavbové play-off.
Chomutovský tým SC 80 Beavers vyhrál po ce-
lotýdenních bojích celou základní �ást a v play-
off �ty� nejlepších na záv�r turnaje se nakonec 
rozhodovalo o tom, kdo si z letošního evropské-
ho šampionátu poveze nejvyšší trofej.
Ve � nále se odehrával taktický boj dvou vysp�lých 

tým� Chomutova a Magos Tenerife s dobrými 
pálka�i i nadhazova�i. Nakonec zvít�zila taktika 
Beavers, kte�í krom� softballového mistrovství 
prokázali také obrovskou psychickou sílu celého 
týmu, když si dokázali po�kat na mali�kou chybu 
soupe�e až do 4. sm�ny, ve které rozjeli bodovou 
„smrš�“ a soupe�i „nad�lili“ hned p�t bod� Až 
do konce utkání potom Chomutovští tenhle stav 
s p�ehledem kontrolovali. SC 80 Beavers : Magos 
Tenerife 5:0 - to byl záv�re�ný ú�et. 

Beavers jsou nejlepší v Evropě
Sotva dozněly poslední odpaly v utkáních základní části české extraligy v softballu 

mužů a chomutovský tým SC 80 Beavers Chomutov v ní skončil opět na 1. místě, 

byla před mužstvem další prestižní záležitost – obhájit své loňské famózní vítěz-

ství na nejvyšším evropském turnaji klubových mužstev v Antverpách v Belgii – na 

Poháru mistrů evropských zemí 2009 – letos v Itálii.

Mistrovský tým SC 80 BEAVERS Chomutov – 
vít�z Poháru mistr� evropských zemí 2009 v Itá-
lii se zlatými medailemi a pohárem pro nejlepší 
mužstvo  evropského turnaje. foto: Josef Griml
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Bydlení

Devět půjček z FRM

Rada m�sta Chomutova na svém posled-
ním jednání doporu�ila zastupitelstvu 

schválit dev�t nových žádostí o poskytnutí 
p�j�ky z Fondu rozvoje m�sta. Osm ob�an� 
a jedno bytové družstvo požádalo o � nan�ní 
prost�edky ve výši 1,2 milionu korun. Žadatelé 
požádali o p�ísp�vek na opravu st�ech a fasád 
dom� a vým�nu oken. Na letošní rok je na po-
skytování p�j�ek vy�len�no p�t milion� korun. 
Celkov� je ve fondu k dispozici 42,5 milionu 
korun. Z fondu je nyní � nancována výstavba 
sítí na pozemcích v lokalit� Zadních Vinohrad 
ur�ených na výstavbu rodinných domk�. Od 
roku 2002 do roku 2008 bylo poskytnuto 206 
p�j�ek v celkové výši 26,2 milionu korun.

Bezbariérové byty


ty�i bezbarié-
rové byty p�i-

d�lila rada m�sta 
novým uživatel�m. 
Ve všech p�ípadech 
se jedná o osoby 
s velmi omezenou 
pohyblivostí �i ji-
ným zdravotním 
postižením. Novým uživatel�m pronájem 
byt� se zvláštním užíváním schválil krajský 
ú�ad a všichni využívají r�zných druh� soci-
álních služeb. 

Hodnotit zaslané objekty bude hodnotící komise v průběhu měsíce října 2009. 
Ceny osobně předá primátorka statutárního města Chomutova Ing. Mgr. Ivana Řápková.

Přihláška do soutěže Přihláška do soutěže 
Za ještě krásnější Chomutov

Přihlašuji se do soutěže v kategorii (zakroužkujte nebo označte křížkem) :

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

2. Nejhezčí výzdoba domu (do této kategorie patří květinová výzdoba min. 3 oken nebo kombinace balkonů a oken)

3.  Nejhezčí předzahrádka domu (do této kategorie patří zahradnická či květinová výzdoba okolí domu,  předzahrádek 
nebo částí zahrad před domy viditelná z veřejných ploch města) 

Jméno, příjmení ………………………………………………….                                       Datum nar.: …………………

Adresa soutěžícího ………………… …………………………………….................                    Tel.: ……………….....

Adresa, č. patra nebo popis místa, kde je umístěn předmět soutěže……………………………....................................

…………………………………………………………………………………………………............................................

Podmínky soutěže: 
1.  Do soutěže se může přihlásit pouze fyzická osoba užívající zahradu, byt, dům nebo jeho část nacházející se na 

správním území města Chomutova.
2. Soutěžící spolu s přihláškou dává souhlas s vyfocením květinové výzdoby.
3. Jména vítězů soutěže budou uveřejněna v Chomutovských novinách.
4. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci MMCh, členové hodnotící komise a jejich nejbližší příbuzní.
5.  Soutěž probíhá v období od 1. 6. 2009 do 30. 9. 2009. Přihlášené objekty do soutěže musí být k vidění v tomto 

soutěžním období.

Přihláška musí být doručena v písemné podobě nejpozději do 30. 9. 2009 prostřednictvím pošty nebo osobně podá-
ním do podatelny vyhlašovatele na adrese Magistrát města Chomutova – ORIaMM, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov. 
Obálka musí být opatřena názvem soutěže Za ještě krásnější Chomutov.  

V každé kategorii bude vyhodnoceno pět nejlepších objektů a vítězům budou předány tyto ceny:
1. Nejhezčí okno nebo balkon domu: 1.000,- , 800,- , 600,- , 500,- , 400,- Kč
2. Nejhezčí výzdoba domu: 1.500,- , 1.200,- , 1.000,- , 800,- , 600,- Kč
3. Nejhezčí předzahrádka domu: 1.500,- , 1.200,- , 1.000,- , 800,- , 600,- Kč

Mimo soutěž bude komisí vyhodnocen nejhezčí celek (ulice, sídliště nebo jeho část) v Chomutově.

Zvýšení nájemného

Od 1. 1. 2010 Statutární m�sto Chomutov 
a Chomutovská bytová, a.s, zvyšují ná-

jemné ve svých bytech. Nájemné rada m�sta 
zvedla z 19,48 K�/1 m2 na 25,18 K�/1 m2. Toto 
nájemné ur�ilo ministerstvo pro místní rozvoj 
jako maximální pro m�sta do padesáti tisíc 
obyvatel v Ústeckém kraji. U byt� v majetku 
m�sta Chomutov se jedná o zvýšení u 112 
nájemník� a v bytech v majetku spol. Chomu-
tovská bytová, a. s., u 1 052 nájemník�. Regu-
lace nájemného týkající se m�sta Chomutova 
kon�í k 31. 12. 2010. V rámci 
eské republiky 
jsou ceny nájemného v Ústeckém kraji nejniž-
ší. M�sto v minulých letech nevyužívalo své 
možnosti navýšit nájemné, to se zvyšovalo jen 
podle státních koe� cient�.
Od února 2007 m�sto Chomutov, a nyní 
i spol. Chomutovská bytová, a. s., p�i vy-
stavování nových nájemních smluv stano-
vují smluvní nájemné ve výši 28,- K�/1 m2, 
p�i�emž ani tato výše neodpovídá tržnímu 
nájemnému v Chomutov�, které se pohy-
buje v rozp�tí 35–45,- K�/1 m2.

�

Podepsáním smlouvy o postoupení pohle-
dávek na konci m�síce srpna byl dovršen 

proces p�evedení dluh� z nájemného a slu-
žeb spojených s užíváním byt� a nebyto-
vých prostor do majetku Chomutovské 
bytové, a. s. Smluvn� jí byly postoupe-
ny všechny dluhy vzniklé do konce 
roku 2008 v úhrnné hodnot� 
152,1 milionu korun. Pohle-
dávky již byly vy�azeny z majet-
kových aktiv m�sta. Jako protihodnotu 
obdrželo m�sto 221 akcií, �ímž navýši-
lo sv�j majetkový podíl ve spole�nosti. 
Pro dlužníky proces znamená, že 
musejí ve v�ci úhrady svých dluh� 
komunikovat s novým majitelem 
pohledávek. Chomutovská bytová, 
a.s., je spole�ností ve 100% vlast-
nictví m�sta, založenou za ú�e-
lem správy a údržby bytového 
fondu. Jako obchodní spo-
le�nost má více možností pro 

aktivní vymožení pohledávek, než vy-
užívalo m�sto. Obchodní spole�nost 
rovn�ž již z�ejm� nebude na rozdíl od 

m�sta promíjet vzniklá penále, 
poplatky z prodlení a další p�í-

slušenství pohledávek, proto-
že na rozdíl od m�sta je 

jako každá jiná spole�-
nost založena za ú�elem 

zisku. Nový subjekt p�e-
bírá kompletní spisy pohle-

dávek, v�etn� všech doposavad 
provedených úkon�. Uzav�ené 
splátkové dohody a uznání dlu-
hu z�stávají v platnosti, rovn�ž 
se nem�ní �íslo ú�tu pro zasílá-
ní dlužných �ástek. Ve v�ci b�-
žících žalob, soudních spor� 
a exekucí p�echázejí všechna 

práva oprávn�ného z m�sta 
Chomutova na Chomutov-
skou bytovou, a.s.

Dluhy za nájem v městských bytech 

bude řešit už jen Chomutovská bytová
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Školy a volný čas

Nábor dětí na basket

Holky a kluci, ro�ní-
ky 1997 až 2002, 

srde�n� vás zveme ke 
zkušebním trénink�m 
a náboru do d�tských oddíl� basketbalu.
Místo: 
SPŠ Chomutov, Školní ulice 
(vchod do t�locvi�ny ze zadní �ásti školy) 
Sportovní hala Chomutov – malý sál, 
Mánesova ulice
�as trénink� SPŠ Chomutov:
Po 16.15–17.15 ro�ník 2000–2002

t 16.15–17.15 ro�ník 2000–2002
Po 17.00–18.15 ro�ník 1997–1999
�as trénink� Sportovní hala – malý sál:
Út 16.10–17.20 ro�ník 1997–1999

t 16.10–17.20 ro�ník 1997–1999
S sebou: boty do t�locvi�ny, triko a kra�asy
Spojení na trenéry: 
Petr Drobný, tel. 724 658 995  
ing. Tomáš Valenta, tel. 602 148 570

Školní rok m�l za�ít až druhý den, ale stu-
denti prvního ro�níku Chomutovského 

soukromého gymnázia už sed�li ve vlaku 
a se svými stany a spacáky mí�ili do malé 
vesni�ky Lindava na úpatí Lužických hor. 
Jako každý rok se tu totiž konal týdenní kurz 
HOLD UP, který se na soukromém gymná-
ziu stal již neodmyslitelnou tradicí. „Jsme 
rádi, že i díky � nan�ní podpo�e m�sta Cho-
mutova m�žeme už sedmým rokem naše 
kurzy pro prváky organizovat. Vnímáme je 
totiž jako d�ležitou sou�ást našich preven-
tivních aktivit a za ty roky, po které kurzy or-
ganizujeme, jsme si ov��ili, že opravdu fun-
gují,“ �ekla Lenka Payerová, t�ídní letošních 
prvák� a zástupkyn� �editele soukromého 
gymnázia. Smyslem kurzu je, aby se mezi 
sebou noví studenti dob�e poznali v r�zných 
situacích. Proto je pro n� p�ipraven pestrý 

program, jehož sou�ástí jsou i fyzicky náro�-
né aktivity, ale také t�eba výtvarné projekty 
a psychohry. Podobné kurzy, jaké organi-
zuje Chomutovské soukromé gymnázium, 
se konají také pro studenty prvního ro�ní-
ku chomutovské pr�myslovky. Snahy obou 
škol oce	ují i odborníci z oblasti pedagogiky 
a psychologie. Vytvo�it dobrou a soudržnou 
partu je totiž zejména pro prváky velmi d�-
ležité. Jen jako dobrý kolektiv mohou zdárn� 
p�ekonávat problémy, se kterými se na po-
�átku svých st�edoškolských studií mohou 
potkat. Sami studenti, kte�í se letošního 
kurzu HOLD UP zú�astnili, o tom takto sa-
moz�ejm� neuvažují, ale v podstat� dochá-
zejí ke stejnému záv�ru. Jako t�eba Martin 
Mužík: „Bylo to super a hlavn� to vypadá, že 
budeme fakt dobrá parta!“ A o to jde.

pama

I letošní 1. zá�í bylo tradi�ním dnem zahájení 
školního roku. Vedoucí odboru školství Ma-

gistrátu m�sta Chomutova Bc. Dagmar Mi-
kovcová uvedla, že trend ve vývoji po�tu nastu-
pujících prv	á�k� je vícemén� stabilizovaný 
a v�rn� jej ilustruje p�iložený graf. Za zajíma-
vost považuje, že v Chomutov� byly z�ízeny t�i 
p�ípravné t�ídy. Jedna na Základní škole Cho-
mutov, Akademika Heyrovského 4539, pro 11 
žák� a dv� na Základní škole a Mate�ské škole 
Chomutov, 17.listopadu 4728, pro 28 žák�.
„P�ípravné t�ídy jsou otvírány pro d�ti v po-
sledním roce p�ed zahájením povinné školní 
docházky, které jsou sociáln� znevýhodn�né 
a u kterých je p�edpoklad, že za�azení do p�í-
pravné t�ídy vyrovná jejich vývoj. Zárove	 je 
tato p�ípravná t�ída vhodná pro d�ti, kterým 
byl ud�len �editelem základní školy odklad 
školní docházky ve školním roce 2009/2010. 

O za�azení do p�ípravné t�ídy základní školy 
rozhoduje �editel školy na žádost zákonného 
zástupce dít�te a na základ� doporu�ení škol-
ského poradenského za�ízení,“ �ekla Dagmar 
Mikovcová. 

První školní den v Chomutově

Primátorka Ivana �ápková p�edala dárky prv-
�á�k�m v ZŠ ve Školní ulici.  

Prváci ze soukromého gymplu byli na kurzu HOLD UP

Pracovní skupina LINKS 
Rady m�sta Chomutova

zve d�ti a jejich rodi�e
na II. ro�ník akce

HAPPY DAY
v sobotu 26. 9. 09 od 13.00 do 19.00 
hodin p�ed M�stským divadlem v Cho-
mutov�
Ukázky práce policie a hasi��, bojo-
vé sporty, cvi�ení psy, malé dopravní 
h�išt� a další zajímavosti z oblasti pre-
vence.

Pro d�ti jsou p�ipraveny ceny!

Chytí m�? A  m�žu jim v��it?
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Městská policie

Zmatenou ženu odvezli

Dne 28. 8. po poledni zazvonil na slu-
žebn� m�stské policie telefon. Ozna-

movatelka veliteli sm�ny sd�lila, že p�ed 
poliklinikou v ulici Edisonova postává 
divná žena, která divoce gestikuluje a cosi 
vyk�ikuje. Na místo tedy vyjeli strážníci, 
aby zjistili, o co jde. Ti zde opravdu spat�ili 
seniorku, která byla na první pohled zma-
tená. Neustále provolávala, že politické 
pom�ry v republice jsou špatné, a proná-
šela i nepublikovatelné výrazy. Strážníci 
z místní znalosti v�d�li, že jde o duševn� 
chorou 67letou Chomutova�ku. Pro klid ji 
rad�ji odvezli do jejího bydlišt�.

Strážníci dbají na 
pořádek ve městě

Dne 30. 8. dopoledne provád�li stráž-
níci kontrolu ulice Jirkovská, když si 

povšimli �erné skládky. Kdosi do trávy od-
hodil nepot�ebný domovní odpad. Samo-
z�ejm�, že se k n�mu nikdo nehlásil. Muži 
zákona vyt�žili mnoho zde žijících ob�a-
n�, aby se nakonec dopátrali k p�estupci. 
Následn� se 56letého muže poda�ilo kon-
taktovat. Ten se pod tíhou d�kaz� nako-
nec p�iznal. Svého protiprávního jednání 
si byl v�dom a proti pokut� neprotestoval.

Vladimír Valenta

tiskový pracovník M�Po 

inzerce

S
C
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Rada m�sta doporu�uje zastupitelstvu 
m�sta schválit za�azení rekonstruk-

ce bývalé školky v D�ínovské ulici do plánu 
investic. Celkové náklady na rekonstrukci, 
p�est�hování a dovybavení m�stského do-
hlížecího kamerového systému se vyšplhají 
na 26,7 milionu korun, z �ehož 15,8 milionu 
korun je dotace z EU v rámci IOP IPRM Síd-

lišt�, místo pro život. P�emíst�ní služebny 
do sídliš� p�inese p�edevším zvýšení bezpe�-
nosti v této lokalit�, kde žije polovina obyva-
tel m�sta. Strážníci p�est�hováním získají 
odpovídající prostory, protože stávající slu-
žebna praská ve švech. M�sto zmodernizuje 
opera�ní st�edisko a vybaví ho dalšími kame-
rami do celkového po�tu osmadvaceti.  

Pro městskou policii se bude 

upravovat školka v Dřínovské ulici

Zájem o umožn�ní výkonu ve�ejné služby 
projevilo Ob�anské sdružení Na louce 

– Mate�ské centrum na �innosti, jako je pé�e 
o zahradu mate�ského centra a úklidu p�ileh-
lých prostor, služby sociálního charakteru 
a pomoc p�i údržb� objektu. Centrum najde 
práci pro 3–4 klienty m�sí�n�.
Centrum doplnilo dosavadní zam�stnavatele, 
kterými jsou Technické služby m�sta Chomu-
tova, Podkrušnohorský zoopark Chomutov, 
M�stský ústav sociálních služeb Chomutov, 

St�edisko knihovnických a kulturních služeb 
Chomutov, Dopravní podnik m�st Chomuto-
va a Jirkova, a.s., Ob�anském sdružení Sv�tlo 
Kada	, Správa sportovních za�ízení Chomu-
tov, s.r.o., a pracovní skupina p�i magistrátu 
Statutárního m�sta Chomutova.
Zatím bylo uzav�eno 294 smluv, 20 smluv 
bylo zrušeno pro nepln�ní podmínek ve�ej-
né služby ze strany klient� (nenastoupili do 
práce). Podmínky k výkonu ve�ejné služby 
spl	uje cca 430 osob.

Veřejná služba pro občanské sdružení

Bydlení

Změna podmínek pronajímání bytů na půli cesty
Rada m�sta schváli-

la nové podmínky 
pronajímání byt� na p�li 
cesty. Radu m�sta k tomu 
vedla špatná zkušenost, 
kterou m�sto ud�lalo 
s n�kterými nájemci, 
kte�í si nevážili nabídnu-
té pomoci a za pronájem 
byt� neplatili. V rámci 
nových podmínek po nezaplacení jednoho 
nájmu automaticky zaniká nájemní smlouva.
M�sto vlastní �ty�i byty na p�li cesty v dom� 

�. p. 4597 v Jiráskov� 
ulici. Byty byly zre-
konstruovány v rámci 
programu Podpora vý-
stavby podporovaných 
byt�. Jsou ur�eny ob�a-
n�m m�sta, kte�í mají 
zvláštní pot�eby v ob-
lasti bydlení, vyplývající 
ze sociálních okolností 

jejich života. Všem poskytují p�echodné 
bydlení. Nej�ast�ji využívají tuto možnost 
rodiny s d�tmi.
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Události

inzerce

Prodej
Prodám levně dvě dětská kola, obě velikost 16. Tel. 
777 273 231, volat večer.

Prodám krémově bílé kožené sako, vel. M, nové, 
nenošené. Cena 1 950 Kč. Prior výprodej. Tel. 
607 801 479.

Prodám dětské kolo zn. Hippó, žluto-oranžové, i 
s boční ohrádkou, málo používané, nepoškozené. Po-
řizovací cena 1 750, nyní 1 050 Kč. Tel. 607 801 479.

Prodám tři prodejní pulty. Dva prosklené v černé 
barvě. Cena celkem 3 000 Kč. Tel. 777 680 096.

Prodám růžový dětský kočárek s medvídky + mlu-
vicí panenku. Nové, pův. cena 2 300, nyní dohodou. 
Tel. 606 478 196, volat do 20 hodin.

Felicia 1.3Lxi combi, garážovaná, velmi zachovalá. 
Cena dohodou. Tel. 723 327 344.

Prodám Corydoras trilineatus chovné, Discus py-
žon perle chovný, mečovky červené, paví očka, vše 
levně. Akvarijní stěnu na 1 000 l. Tel. 724 289 796.

Bydlení

Prodám byt 2+1 v osobním vlastnictví v Chomutově, 
ul. M. Pujmanové. Opravený. Tel. 605 169 187.

Prodám družstevní byt 1+2 s balkonem v CV, ul. 
Václavská. Klidné prostředí, dům po rekonstrukci. 
Tel. 474 542 681, realitní kanceláře nevolat!

Prodám RD (tzv. polák) v Kovářské, 4+1, 2x soc. zař., udrž. 
zahrada, garáž, nová plast. okna, bojler, kotel, připravený 
na zimu, velmi zachovalý. V místě zdr. středisko, lékárna, 
pošta, obecní úřad, spoje, market, služby, škola, školka, 
10 km sjezdovky Klínovec, Boží Dar. Zanechám s kom-
pletním zařízením. Cenu nabídněte. Tel. 723 801 009.

Vyměním obecní byt 1+1 v Praze 5 za obecní byt 
v CV nebo okolí. Tel. 602 622 168.

Pronajmu byt 1+1 v centru Chomutova. Nájemné je 
5 000 Kč + energie, kauce ve výši 10 000 Kč. Pod-
mínkou bez zvířat a pouze pracujícím lidem. Ihned 
volný. Tel. 728 260 449.

Prodám družstevní byt 1+1 v Jirkově, ulice Mládež-
nická 1643, 1. patro. Původní stav, plastová okna. Za 
200 000 Kč. Tel. 722 627 003.

Prodám RD v Chomutově, 2 podlaží + půda + sklep 
+ garáž + zahrádka. Nová plastová okna a dveře, 
rozvody vody a topení. Cena 2 800 000 Kč. Tel. 
737 682 802.

Pronajmu luxusní zařízený 1+kk v Central Most. 
Možno i podzemní parkování. Tel. 602 180 723.

Pronajmu byt 3+1 v CV, cena včetně energií 7 500 
Kč. Tel. 724 658 130.

Prodám stavební parcelu v Chomutově, 1 480 m2, 
1 m2 za 670 Kč. Lukrativní místo, na hraně pozemku 
inženýrské sítě. Tel. 777 680 096.

Vyměním st. byt 2+1 v CV za byt 3+1 nebo 2+1 též 
v CV. Může být 2. kat. Tel. 606 945 676.

Nabízím nájemní smlouvu na byt 3+1 v Boleboři, byt 
je zrekonstruovaný. Za částku 5 100 Kč/měs., kauce 
dohodou. Pouze pracujícím lidem. Tel. 606 101 323.

Pronajmu byt 2+1 v Jirkově – Ervěnicích, ul. K. H. 
Máchy na neomezenou dobu. Byt je zrekonstruova-
ný, v dobrém stavu. Za částku 6 100 Kč/měs., kauce 
dohodou. Byt pronajmu pouze pracujícím lidem. Tel. 
606 101 323.

Prodám byt v osobním vlastnictví 2+1 s balkonem. 
Ulice Václavská, Chomutov. Klidné prostředí, dům 
po rekonstrukci. Cena k jednání 590 000 Kč. Tel. 
604 762 404.

KUPON NA ŘÁDKOVOU INZERCI ZA 50 Kč (42 Kč + 8 Kč DPH)
Vydavatel si vyhrazuje právo do řádkové inzerce nezařadit firemní inzeráty nebo inzeráty komerčního charakteru.

Řádkovou inzerci můžete i nadále zadávat v sídle historické radnice, kancelář č. 29, přístup z náměstí 1. máje.

Po a St: 8:00–17:00 hod, Út, Čt, Pá: 8:00–14:30 hod, tel.: 474 637 444, e-mail: radkovainzercechomutov@ceskydomov.cz

Uzávěrka inzerce dalšího čísla Chomutovských novin: 9. 9. v 10:00 hod.

Text inzerátu 

Jméno a příjmení: .....................................................  tel.: .......................   podpis: .......................

�

Plicní léka�i obecn� doporu�ují po zjišt�ní 
množství protilátek proti tuberkulóze toto 

p�eo�kování absolvovat z preventivních d�vod�. 
Z celé lidské populace je in� kována p�ibližn� t�e-
tina, ro�n� umírá na tuberkulózu 10 milion� lidí. 
P�i zvýšené migraci obyvatelstva, zm�nou život-
ního stylu i zm�nou sociálních aspekt� je stávající 
p�íznivá situace daná i propracovanou prevencí 
v naší republice (v�etn� udávaného p�eo�kování) 
jen otázkou �asu a m�že doznat zna�ných zm�n. 
P�ípadné objednání a dotazy vám budou po-
dány na Plicní ambulanci – Kalmetiza�ním 
st�edisku našeho odd�lení na telefonním 

�ísle 474 447 698 v�etn� cenové kalkulace. 
Individuáln� pak budou informováni rodi�e 
jedenáctiletých d�tí prost�ednictvím školy 
a d�tských léka�� – v�etn� dopisu.

Prim. MUDr. Old�ich Zykl

Plicní a alergologické odd�lení 

Nemocnice Chomutov, o.z., Krajské zdravotní, a.s.

Zahrádkáři vystavují 
a zvou
Územní sdružení 
eské-
ho zahrádká�ského sva-
zu v Chomutov� po�ádá 
za podpory m�sta Cho-
mutova zahrádká�skou 
výstavu v atriu SKKS v ul. Palackého v pátek 
2. 10. v dob� od 9 do 17 hodin a v sobotu 3. 10. 
od 8 do 15 hodin. Výp�stky zeleniny, ovoce a 
kv�tin ze základních organizací okresu Cho-
mutov doplní expozice Sad� Jirkov a v�ela�i 
se svým prodejem. Slavnostní zahájení za 
ú�asti pozvaných host� se koná v pátek v 10 
hodin. Ukon�ení výstavy s vyhodnocením 
t�í expozic ZO 
ZS p�ijde na �adu v sobotu 
v 15 hodin. Vstup zdarma. (red)

V po�adí 200 000. návšt�vník letošního 
roku byl 9. 9. 2009 p�ivítán v Podkruš-

nohorském zooparku. Stal se jím pan Vysko-
�il z Teplic s rodinou. P�edána mu byla ro�ní 
permanentní vstupenka, reklamní p�edm�ty  
a poukázka na jízdu Lokálkou Amálkou i Sa-

fari Expresem. M�že také využít možnosti 
nakrmit tulen� z „pláže“, tedy místa, odkud 
tulen� krmí jen ošet�ovatel. Podkrušnohor-
ský zoopark panu Vysko�ilovi tímto ješt� jed-
nou gratuluje a t�ší se na dalšího jubilejního 
návšt�vníka. 

Změna v očkování proti tuberkulóze

Jubilejní návštěvník Podkrušnohorského zooparku

Od 12. 3. 2009 se provádí přeočkování proti tuberkulóze dle vyhlášky Ministerstva 

zdravotnictví ČR v 11 letech na základě dobrovolnosti, a tedy za úhradu, nikoli ze 

zákona povinně a za úhradu ze zdravotního pojištění.
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Fotoreportáž

Soutěž hasičů na náměstí 1. máje
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje pořádal ve středu 9. září krajské kolo soutěže ve vyprošťování zraněných osob z hava-

rovaných vozidel. Soutěž se uskutečnila za značné pozornosti kolemjdoucích na náměstí 1. máje v Chomutově. Zúčastnila se sou-

těžní  družstva všech územních odborů HZS Ústeckého kraje a reprezentant ze Slovenska – Hasičský záchranný sbor Nitranského 

kraje. Zvítězilo družstvo Územního odboru Most, na druhém místě byl Územní odbor Chomutov a třetí Územní odbor Teplice.
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Tak tady by neměl žádný správný Chomutovák chybět!

Primátorka Chomutova Ivana Řápková si vás dovoluje pozvat na 

SLAVNOSTNÍ milník IPRM Chomutov
… aneb zábavné odpoledne

Soutěže pro děti o zajímavé ceny, jízda na ponících a další atrakce. Občerstvení zajištěno. 
Přijďte strávit příjemné odpoledne s celou rodinou.

19. 9. 2009
Sobota | 14.00–17.00

Areál Banda na Kamencovém jezeře

Vrcholové taneční studio Beethoven D.C. EXE Chomutov
exhibiční show mistrů ČR, Evropy a světa Disco Dance 2008

Patrik „Mrázek ústředna“ Hezucký z Evropy 2

Vstup zdarma 

Vystoupí Aleš Brichta a AB Band
Joe Parker, Album, Pell Mell


