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Inzerce

KVALITA VŽDY ZA 
ROZUMNOU CENU

kontakt 605 365 800 nebo 733 373 307
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Srdečně Vás zveme do dvoupatrové pizzerie v ulici Příční 28 
v centru Chomutova (mezi nám. 1. Máje a ul. Revoluční). 

Rozvozy v Chomutově a Jirkově ZDARMA
volej 728 72 72 72 nebo 773 92 92 92
Nabízíme:

Kapacitu 99 míst (dle výběru kuřácké i nekuřácké prostředí)• 

Možnost pořádání oslav, rautů, svateb a dalších • 

 společenských událostí• 

Každý všední den nabízíme snídaně od 8.00 do 10.00 h • 

Polední MENU za 65,- Kč – každé desáté ZDARMA• 

Rozvozy jídel a pizz v Chomutově a Jirkově ZDARMA• 

Objednávejte: 728 72 72 72 nebo 773 92 92 92• 

Vystřihni tento celý inzerát, vezmi ho s sebou 

do naší pizzerie a dostaneš slevu 10 % z účtu. 

Pro prvních 500 zákazníků lahev vína ZDARMA !!!

Každý všední den otevřeno
od 8.00–23.00 hod

pátek 8.00–02.00 hod
sobota  11.00–02.00 hod
neděle 11.00–23.00 hod

www.quaranta.cz        e-mail: gastro1@centrum.cz

(prosíme, upozornit obsluhu před placením účtu,slevy se neslučují a neplatí pro nabídky v akci)

www.ceskydomov.cz
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Radek Duda, hokejista, bou�livák, srdca�. 
Rozhovor s významnou oporou chomutov-
ského hokejového klubu. 

Exekuto�i zabavili první auto. Exekuce movitých v�cí u 
dlužník� pokra�ují dál a okolo zabavení osobního auto-
mobilu se odehrál i jeden skoro zamotaný p�íb�h.

Na magistrátu byli vyhlášeni vít�zové sout�že Za 
Chomutov krásn�jší. První místo v kategorii nej-
hez�í p�edzahrádka obsadil Alexandr Krásenský.

Vítězové květinové Vítězové květinové 
soutěžesoutěže

Rozhovor: Radek DudaRozhovor: Radek Duda

Partnerství mezi městyPartnerství mezi městy

Téma  strana 4–5
Aktuality strana 6–7
Rozhovor strana 8
Kultura strana 9

Sport strana 10
Doprava strana 11
Školy a volný �as strana 12
M�stská policie strana 13

• Čtrnáctideník pro občany statutárního města Chomutova • Povoleno okresním úřadem
 v Chomutově, referátem kultury pod č.j. 4/1995 • vydává Strategic Consulting, s. r. o.,

vydavatel Jan Čížek (tel.: 777 311 436, cizek@ceskydomov.cz) • šéfredaktor Dušan Matouš (matous@ceskydomov.cz, tel.: 
725 124 613), manažer inzerce: Vít Vrbický (tel.: 603 786 170, tel./fax: 224 816 818, vrbicky@ceskydomov.cz) • DTP Pavel 
Huml (inzerce@ceskydomov.cz) • adresa vydavatele, redakce a distribuce: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel: 224 816 821, tel./
fax: 224 816 818 • tiskne Česká Unigrafi e, a. s. • náklad 22 500 výtisků • distribuce výtisků zdarma prostřednictvím České pošty

• horká linka distribuce – problémy s doručováním novin: od 9 do 17 hod. tel. 224 816 821 nebo distribuce@ceskydomov.cz

šéfredaktor: Dušan Matouš
tel.: 725 124 613
e-mail: matous@ceskydomov.cz

stížnosti a podněty 
k distribuci: Anna Saricheva
tel.: 224 816 821
e-mail: distribuce@ceskydomov.cz

Kontakty na redakci, inzerci a distribuci
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www.chomutov-mesto.cz – aktuální zpravodajství, archiv časopisů, ceníky a termíny inzerce
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Inzerce
inzercechomutov@ceskydomov.cz, telefon: 725 124 615 a 725 124 616

Partnerství mezi Chomutovem a saským m�stem 
Annaberg-Buchholz trvá víc než deset let, ale 
p�esn� p�ed deseti roky byla podepsána o� ciální 
smlouva. Toto výro�í p�edstavil partnerský ve�er. 

Exekuce stále pokračujíExekuce stále pokračují

77

Milí spoluob�ané,
 ješt� ani nevybledly 

naše vzpomínky na 
teplé léto a už se znovu 
p�iblížil váno�ní �as. 
V n�kterých obcho-
dech už nás vítá sváte�-

ní výzdoba, z kuchyní za�íná o víkendech 
von�t vanilka a �as se jakoby zrychluje a je 
ho �ím dál mén� p�i naší snaze stihnout 
vše, co musíme do Vánoc ješt� ud�lat. Sta-
lo se tradicí v našem m�st�, že v ten ve�er, 
kdy naše domovy obchází svatý Mikuláš 
doprovázen and�ly a �erty, se scházíme 
na nám�stí, abychom se spole�n� s naši-
mi d�tmi na chvíli zastavili a vychutnali 
si ten krásný okamžik, kdy s rozsvícením 
váno�ního stromu a výzdoby nastává vá-
no�ní �as. 
Když stojím na pódiu uprost�ed toho vel-
kého davu lidí a spole�n� pak o�ekáváme 
rozsvíceni výzdoby, dívám se ráda do ob-
li�ej� d�tí. Až do té chvíle se d�ti vesele 
bavily p�i programu a trochu také zlobily 
jako malí �ertíci, ale v tu �arovnou minut-
ku, kdy celé nám�stí utichne a potemní, 
se do jejich tvá�í vkrade výraz napjatého 
o�ekávání. P�ijde to váno�ní kouzlo? Roz-
svítí se nám�stí jako v �arovné pohádce? 
A když se to pak stane, jejich tvá�e se 
rozzá�í št�stím, protože te� už je to jisté – 
kouzlo je tu a za pár dní se rozsvítí i strom-
ky v jejich domovech a Ježíšek jim p�inese 
dárky. A v ten ve�er je navíc �eká první dá-
rek v podob� mikulášských sladkostí, aby 
se jim na Vánoce �ekalo lépe.
V��ím, že stejné to bude i letos. Váno�ní 
kouzlo p�ijde do ulic našeho m�sta a sva-
tý Mikuláš tak jako celá staletí p�edtím 
p�inese dárky všem d�tem. P�ij�te se i vy 
p�esv�d�it na nám�stí. �ím více nás ucítí 
váno�ní atmosféru, tím více nás bude tu 
radost ší�it dál kolem sebe. Protože Vá-
noce jsou a budou svátky radosti a míru. 
P�eji všem d�tem i dosp�lým, aby ve své 
mikulášské pun�oše našli hodn� sladkos-
tí a ovoce a žádné uhlí nebo brambory. 
A p�eji vám všem hezký adventní �as.  

Vaše Ivana �ápková
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TémaTéma

Dvacátému výro�í událostí po sedmnác-
tém listopadu 1989 se v�novaly všech-

ny sd�lovací prost�edky. Po celé republice 
prob�hly vzpomínkové akce a ani Chomu-
tov nebyl výjimkou. V médiích se sp�ádaly 
dohady, zda bylo, �i nebylo dob�e, že p�ed 
dvaceti roky k t�mto událostem došlo, a nej-
r�zn�jší � lozofové rozebírali pr�zkumy ve-
�ejného mín�ní, zda lidé jsou, anebo nejsou 
za tyto zm�ny rádi. Podle mnoha obyvatel 
m�sta pod Krušnými horami jde jednozna�-
n� o posun k lepšímu a speciáln� na vzhledu 
Chomutova se uplynulých dvacet let proje-
vilo skute�n� pozitivn�. Málokdo to však vy-
sloví nahlas, protože pozitivní pocity dnes 

skute�n� nejsou v mód�. Na druhou stranu 
stovky obyvatel m�sta rády využily nabídky 
akcí, které m�sto p�i této p�íležitosti uspo-
�ádalo.
Co je však mnohem d�ležit�jší, je vztah k udá-
lostem p�ed dvaceti roky ze strany mladé ge-
nerace. Práv� žáci zdejších základních škol 
a studenti gymnázia dostali mnohovrstevna-
tou možnost seznámit se s absurditami doby 
totality formou projektových dní. Generace, 
které se narodily už do svobody, mají trochu 

problém pochopit a hlavn� uv��it, co všech-
no bylo tehdy možné. Vypráv�ní rodi�� jim 
�asto p�ijde jako naprosto neskute�ná a ne-
reálná v�c. Snad alespo	 p�íklady, vypráv�ní 
pam�tník�, dobové dokumenty a artefakty, 
ale i další p�ipomínky smutných �ty�iceti let 
komunistického bezpráví utvrdily mládež 
v tom, že jiná možnost tehdy neexistovala. 
A žáci i studenti snad blíže pochopili, jakou 
cenu má svoboda a demokracie, kv�li které 
tehdy jejich rodi�e zvonili klí�i. 

17. listopad v Chomutově

Co všechno se ve vzpomínkový den dělo?

Uct�ní památky ob�tí válek a totalit u pomníku v m�stském parku

Koncert Karel Kryl Revival Po�ad Divadélka Mazec ur�ený d�tem

Oh�ová show Lampionový pr�vod 
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D�ti tedy nechápav� zjiš
ovaly, jak jejich 
rodi�e museli �ešit nap�íklad cesto-

vání v �SSR i do zahrani�í, nákupy, módu, 
obranu a ochranu vlasti, zájmové organiza-
ce, kulturu, školu, bydlení, v�du a techniku, 
svátky a oslavy a spoustu dalších oblastí.  
„Cílem celého projektu bylo p�edevším to, 
aby si žáci rozší�ili mnohdy kusé informace 
o život� p�ed revolucí a aby sami dokázali po-
soudit zm�ny, ke kterým došlo po událostech 
17. listopadu. Shán�li informace i dobové 
materiály od rodi��, p�íbuzných, známých 
a samoz�ejm� v hojné mí�e využívali i mé-
dií,“ doplnil Mgr. Evžen Basch.  
B�hem � nální akce 13. listopadu se pak d�ti 
naposledy sešly ve svých dílnách, kde vytvo-
�ily velmi zda�ilé plakáty, popisující život za 
socialismu a srovnání se sou�asností. Záro-
ve	 nacvi�ily poutavé scénky a vystoupení, 
které na  záv�r projektového dne prezen-

tovaly v t�locvi�n� školy. „Sem byli ovšem 
ú�astníci vpoušt�ni celníky v dobových 
uniformách pouze po prohlídce a p�edlože-
ní víza a na žáky, kte�í by se pokusili celníky 
obejít, �ekalo nep�íjemné p�ekvapení v po-
dob� ostnatého drátu. K vid�ní pak byla na-
p�íklad fronta na banány, výlet trabantem, 
od�vy z Tuzexu, z Ma�arska �i vzniklé doma 

z nejroztodivn�jších materiál� a boty propa-
šované z NDR, pionýrský slib, typická ho-
dina hudební výchovy s hity, jako byly Pus
 
vsjegdá bud�t 	ébo, anebo Pioný�i, pioný�i, 
malované d�ti. Na �adu p�išel i prvomájový 
pr�vod, podpultové zboží, tedy t�žká sov�t-
ská žehli�ka, a další úsm�vné situace,“ dodal 
Evžen Basch.

V  rámci programu zazn�ly zajímavosti 
o �eskoslovenské socialistické  republice 

a o m�stu Chomutov z doby odboje za 2. sv�tové 
války, z období normalizace i sametové revolu-
ce. P�ednášející vycházeli z vlastních životních 
zkušeností a zážitk�. Prob�hla beseda na téma 
Život za války v podání pam�tnice paní Hurní-
kové, období normalizace v Chomutov� p�iblížil 
žák�m pracovník chomutovského muzea pan 
Šlajsna, velmi zajímavé bylo povídání  pana 

Krejsy na téma Konfederace 
politických v�z	� v souvislosti 
s jeho vlastními životními osu-
dy. Plukovník Zenáhlík hovo�il 
o svých zážitcích na vále�ných 
frontách. Sametovou revoluci 
v Chomutov� a na gymnáziu 
p�iblížili p�ímí akté�i tehdejší-
ho d�ní, pánové Šmíd a Žižka. 
Pan Tomášek se žák�m sv��il 
i se svými osobními zkuše-
nostmi s podpisem a následný-
mi perzekucemi v souvislosti s  
Chartou 77. 
Ve výtvarné díln� studen-
ti vytvá�eli dobové plakáty 
s normaliza�ní tematikou. 
V další díln� se mohli za-

poslouchat do písní Karla Kryla a na osudu 
tohoto významného zp�váka a na rozboru 
verš� jeho písní se pokusit pochopit složité 
období d�jin našeho státu. S exilovou a sa-
mizdatovou literaturou se mohli studenti se-
známit v literární kavárn�, kterou pro n� p�i-
pravili u�itelé �eského jazyka. „To všechno 
p�ipravovalo studenty mimo jiné i na 21. pro-
sinec, kdy se u nás uskute�ní další významný 
projekt, p�i kterém se škola posune o 30 let 

zp�t do období tuhé normalizace, a žáci si 
tak na jeden den vyzkouší život a vzd�lávání 
svých rodi�� v osmdesátých letech minu-
lého století. Za zmínku ur�it� stojí i fakt, že 
studenti v rámci projektového dne zhlédli 
v kin� Oko Kerekes�v dokument Jak se va�í 
d�jiny, fascinující � lm o vojenských kucha-
�ích a jejich úd�lu v dobách válek posledního 
p�lstoletí. Celou �adu p�edchozích netradi�-
ních forem výuky a mimoškolních aktivit na 
Gymnáziu Chomutov budeme mimochodem 
spolu s dalšími zajímavostmi prezentovat 
zájemc�m sedmého prosince, kdy od dvou 
odpoledne do p�ti bude u nás na gymnáziu 
probíhat Den otev�ených dve�í,“ dodala Pe-
tra Kotyzová.

„Ohlédnutí“ aneb život před 25 lety 
„Národ, který nezná svou minulost, se odsuzuje k tomu, aby ji znovu prožil.“ 

Unamuno

Už v průběhu října a listopadu měli 

žáci druhého stupně Základní školy 

Na Příkopech možnost absolvovat 

přípravu na Projektový den s názvem 

Ohlédnutí. „V celkem patnácti tvůrčích 

dílnách jsme řešili nejrůznější témata 

všedního života dětí i dospělých v  ob-

dobí budování socialismu,“ vysvětlila 

jedna z učitelek, Mgr. Zuzana Marková. 

Gymnázium se změnilo v diskusní fórum Přednášky, besedy, výtvarná dílna, 

literární kavárna i zpěv a poslech dřív 

zakázaných písní. V takovém duchu se 

nesl projektový den 16. listopadu, který 

nahradil běžné vyučování v předvečer 

dvacátého výročí událostí okolo startu 

Sametové revoluce na Gymnáziu Cho-

mutov. „Všechny netradiční formy výu-

ky mají svou vysokou účinnost, a dění 

v průběhu převratu tak naši studenti 

mohli pochopit mnohem lépe,“ řekla 

Mgr. Petra Kotyzová.

Mgr. Marie Hahnová a Vokáln� instrumentální soubor gymná-
zia zpívají na záv�r projektového dne na chodb� školy student�m 
„hymnu“ sametové revoluce, Modlitbu pro Martu.
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Život na t�chto dvou sídlištích pat�í k nej-
t�žším v Chomutov�. „Podle evidence 

obyvatel tu má žít více než šest tisíc obyvatel, 
ve skute�nosti jich tu žije až deset tisíc,“ upo-
zornila primátorka Ivana �ápková. Zna�ná 
�ást t�chto lidí žijících zde „na �erno“ zhor-
šuje život ostatním obyvatel�m. To je také d�-
vod, pro� m�sto �eší v projektu Kvalita života 
nejd�íve tuto oblast.    
Na šedesát ob�an� z obou sídliš
 nové formy 
brie� ngu využili a snesli na zástupce m�sta 
�adu p�ipomínek. „Málo se seká tráva, je tu 
nepo�ádek, nikdo nepe�uje o zele	, chybí par-
kovací místa, lidé tu parkují bezohledn� a ha-
si�i ani sanitky pak nem�žou projet. Scházejí 
se tu parti�ky fetujících mladík�, v noci tu 
probíhají ilegální závody aut, �ádí spreje�i, 

opilci popíjejí na ve�ejnosti,“ 
sd�lovali své stížnosti a nám�ty 
ob�ané. „�ada podn�t� pat�í 
do �ešení týmu Záchranného 
kruhu, který se jimi bude zao-
bírat. Na p�ání ob�an� za�ne-
me p�ipravovat protialkoholní 
vyhlášku. �ada stížností se tý-
kala práv� opilc�, kte�í postá-
vají u obch�dk�, narušují ve-
�ejný po�ádek a zne�iš
ují okolí 
dom�,“ �ekla primátorka. 
Ob�ané p�icházeli se zcela 

konkrétními nápady, jak zlepšit život na 
sídlištích, od �ešení parkování p�es stavební 
úpravy, které by zamezily ší�ení nepo�ád-
ku od kontejner�, bezpe�nost na sídlištích, 
problematiku d�tských h�iš
 až po výstavbu 
cyklostezky. „P�esn� takové informace od 
ob�an� pot�ebujeme, abychom je mohli za-
pracovat do projektu Kvalita života,“ dodala 
primátorka. Ta také p�ipomn�la, že n�které 
z nám�t� se budou �ešit v rámci Integrované-
ho plánu rozvoje m�sta – Sídlišt� pro život, 
kde m�sto spole�n� s vlastníky dom� bude 
investovat tém�� t�i sta milion� korun. Kon-
krétn� v t�chto dvou sídlištích m�sto bud� 
investovat do ve�ejných prostranství 65 mili-
on� a na opravy dom� poskytne jednotlivým 
SVJ okolo šesti milion� korun.    

AktualityAktuality

Na dlužníka, kterému správci dan� zaba-
vili auto, doplatil jeho „skute�ný“ ma-

jitel. Ten pobírá sociální dávky, proto nechal 
své auto p�epsat na n�koho jiného, jinak by 
na dávky nem�l nárok. Netušil však, že tento
�lov�k dluží m�stu. „Je to b�žná � nta, kterou 
lidé pobírající dávky používají,“ �ekl Jan Ma-
reš, vedoucí odboru ekonomiky chomutov-
ského magistrátu. Automobil, jehož hodnota 
byla n�kolik desítek tisíc, dlužník nakonec 
vyplatil. „Je vid�t, že dlužníci na úhradu 

svých dluh� mají, jen je necht�jí �ádn� pla-
tit,“ dodává �ápková.
Od konce srpna, kdy m�stští exekuto�i zahá-
jili exekuce na majetku, bylo exekvováno 54 
osob, u n�kterých prob�hl soupis movitých 
v�cí opakovan�. Celkov� správci dan� zaba-
vili 236 p�edm�t� v celkové ú�ední hodnot� 
165.608 K�. Dvacet dlužník� již své pohle-
dávky v�etn� exeku�ních náklad� uhradilo 
a bylo jim vráceno 96 p�edm�t�. Dalších 7 
dlužník� pln� uhradilo své pohledávky poté, 

co na n� zazvonili správci dan�. Exekuce 
v takovém p�ípad� neprob�hla. Exekuce pro-
bíhají také u prostitutek na ulici. „T�m správ-
ci dan� zabavili již n�kolik mobil� a šperk�,“ 
�ekla �ápková. Exekuce už postihla 16 leh-
kých žen.
Jak už bylo oznámeno, první dražba zaba-
vených v�cí se uskute�ní 15. prosince. Mezi 
nabízenými p�edm�ty jsou nap�íklad televi-
zory, DVD p�ehráva�e, set top boxy, ale i celá 
�ada mobilních telefon� a šperk�. „Nechybí 
ovšem t�eba ani horské kolo, kuchy	ský mi-
xér anebo p�íklepová akumulátorová vrta�-
ka,“ dodává Mareš.

(red)

Exekutoři zabavili první auto, exekuce stále pokračují
Chomutovská radnice stále pokračuje v exekucích. Městští správci daně zabavili 

první auto. „Dlužníci musí vědět, že před námi žádný majetek neschovají, auta ne-

vyjímaje,“ řekla primátorka Chomutova Ivana Řápková. Nadále pokračují exekuce 

v bytech, hernách, ale i na ulici u prostitutek.

Občané ze sídlišť: Chceme 

protialkoholovou vyhlášku
Občané Písečné a Zahradní by si přáli zavedení protialkoholové vyhlášky, která by 

omezila nebo zakázala pití alkoholu na veřejných místech. Vyplynulo to ze Setkání 

s občany, které se poprvé uskutečnilo v rámci projektu Kvalita života, jenž by měl 

změnit způsob řízení města a občanům přinést zlepšení kvality jejich života. Dosud 

se problémy ve městě řešily centrálně, nyní se budou řešit s ohledem na danou 

lokalitu, která má své specifi cké podmínky. První briefi ng, jak se setkání s občany 

přezdívá, se novou formou konal právě pro obyvatele sídlišť Písečná a Zahradní. 

Zaměstnanci magistrátu 
shromáždili knížky pro 
nízkoprahové centrum

Nízkoprahové centrum v D�ínovské 
ulici, které provozuje Ob�anské 

sdružení Sv�tlo, nabízí d�tem op�t o n�co 
zajímav�jší možnost trávení volného �asu. 
Zam�stnanci chomutovského magistrátu 
totiž uspo�ádali sbírku knih a her, které 
byly centru p�ed n�kolika dny p�edány.
Krom� krásných obrázkových publikací 
se sešla i spousta beletrie a nau�né lite-
ratury, ale také r�zných deskových her, 
skláda�ek puzzle a hra�ek. „Knihy d�ti 
využijí i ke školním povinnostem. Je mezi 
nimi spousta povinné �etby. �ada z nich 
je nau�ných. To nám pom�že se s d�tmi 
p�ipravovat do školy,“ �ekla Renata Ada-
mová, kontaktní pracovnice centra. 
 Podn�t ke sbírce vyšel od primátorky 
m�sta Ivany �ápkové, která si b�hem srp-
nového otevírání centra všimla nep�íliš 
zapln�ných knihovni�ek. „Pot�šilo m�, 
s jakým nadšením se naši zam�stnanci do 
sbírky pustili, a všem moc d�kuji. Výsled-
kem je, že d�ti, které v centru tráví volný 
�as, budou mít zase o n�co bohatší mož-
nosti jeho trávení,“ konstatovala primá-
torka �ápková.
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Aktuality

Od za�átku projektu Záchranný kruh se 
m�stu poda�ilo vybrat na dluzích p�es mi-

lion a p�l korun a r�st dalších dluh� se výrazn� 
snížil. Stížnosti obyvatel z problémových �ástí 
m�sta se výrazn� snížily. Projekt má také pozi-
tivní vliv na ve�ejný po�ádek a snižování pouli�-
ní kriminality. „Není zkrátka pravda, že postup 
chomutovské radnice je neú�inný. Naopak do-
savadní metoda cukru tu posledních dvacet let 
nikam nevedla. Nekompromisní postup v��i 
všem neplati��m a nep�izp�sobivým p�inesl 
nap�íklad omezení prostituce až o osmdesát 
procent,“ uvedla primátorka �ápková.
Ze studie, kterou si m�sto nechalo zpracovat, 
vyplývá, že zna�ná �ást lidí, žijících v chomutov-
ských sociáln� vylou�ených lokalitách, vidí p�-
vodce své situace v gamblingu, návratu z výkonu 
trestu, drogové závislosti �i v holdování alkoho-
lu. Navíc p�iznávají, že své závazky v��i m�stu 
nejsou ochotni hradit dobrovoln�. Dluh si bu� 
v�bec nep�iznávají, anebo jej v žeb�í�ku hodnot 
berou jako poslední p�í�ku. Situace je kompli-
kovaná velkým zadlužením u místních lichvá�� 
a nebankovních institucí. „Stát by nám m�l p�i-

sp�t na víc sociálních terénních pracovník�, za-
tím si všechny musíme platit sami. Pot�ebovali 
bychom tu i speciální policejní tým, který by vy-
mýtil varny pervitinu. Policie by se m�la zam��it 
i na lichvá�e, to je jeden z mála bod�, kde se s pa-
nem Kocábem shodneme,“ uvedla �ápková.
„My nechceme s vládou bojovat. My �ekáme na 
vst�ícnost a spolupráci. Ministrovi Kocábovi by 
m�lo jít o stejnou snahu jako nám, tedy o spo-
kojenost �ádných obyvatel m�sta. Jenže jeho 
analýza vznikla bez našeho v�domí a p�isp�ní. 
Nikdo se nás na nic neptal. Navíc je plná neur�i-
tých a vágních formulací a politických podtext�. 
My z námi zadané studie každopádn� víme, že 
lidé ze sociáln� vylou�ených lokalit cht�jí dál žít 
v Chomutov� a nic necht�jí m�nit. Kroky, kte-
ré radnice podniká, nemají tedy tak represivní 
charakter, že by snad p�sobily n�jaký hromadný 
exodus �i zhoršení jejich situace. Lidé si zvykli, 
že práv� s magistrátem je možné aktivn� spolu-
pracovat na �ešení jejich problém�. Obraz zlého 
magistrátu, jak se jej snaží prezentovat pan Ko-
cáb, je tedy naprosto falešný,“ uzavírá �ápková.

(red)

Rada pro dlužníky
v nesnázích
Statutární m�sto Chomutov rozeslalo 

v posledních dnech a týdnech celkem 
5103 dopis�, kterými oznámilo dlužník�m 
postoupení jejich pohledávek z nájem-
ného a služeb spojených s užíváním byt� 
na nový subjekt, kterým je Chomutovská 
bytová, a.s., tedy nový majitel zmín�ných 
pohledávek. „Obeslaní nyní bezradn� cho-
dí na ú�ad s tím, že nev�dí, co mají d�lat, 
kam mají jít a kde jim podají informace 
o aktuální výši dluhu. Nabízíme tedy radu 
a vysv�tlení,“ �ekl ing. Jan Mareš, vedoucí 
odboru ekonomiky.
Nutné je podle n�j co nejd�íve kontaktovat 
nového majitele pohledávek a domluvit si 
s ním další zp�sob �ešení. „Každý, kdo má 
zájem, si zcela ur�it� m�že domluvit splát-
kový kalendá� �i jiný zp�sob mimosoud-
ního vyrovnání,“ ubezpe�il Mareš. Cho-
mutovskou bytovou najdou ob�ané v ulici 
K�ižíkova 1098/6, hned za Pr�myslovou 
školou v sídle bývalé domovní správy CHE-
PA. Telefonní kontakt na pracovníka, kte-
rý má na starosti vymáhání pohledávek, je 
474 721 234 (paní Kodríková). „Vzhledem 
k velkému množství postoupených spis� 
je lepší si sch�zku domluvit p�edem, aby 
mohly být ob� strany na jednání p�iprave-
ny,“ doplnil Jan Mareš. (dum)

Za Chomutov krás-
n�jší. Tak se jmenuje 

tradi�ní sout�ž o nejlépe 
upravená okna a balko-

ny, p�edzahrádky a ozdobené domy. „Blahop�eji 
všem, kdo se zú�astnili letošního ro�níku, a kro-
m� p�edání cen vít�z�m chci všem vyjád�it i velké 
díky za to, že se nezištn� snaží o to, aby naše m�s-
to bylo skute�n� hez�ím místem k životu,“ �ekla 
p�i slavnostním vyhlášení vít�z� v ob�adní síni 
starobylé radnice primátorka Ivana �ápková.
Mezi zajímavosti se jist� dá po�ítat fakt, že mezi 
ú�astníky vyhlášení vít�z� nebyly pouze ženy 
a že ve všech p�ípadech nešlo jen o seniory. 
O tom, že fantazii se meze nekladou a i z prosto-
ru p�ed oby�ejným panelákem se dá vykouzlit 
prost�edí p�ipomínající zámecký park, sv�d�ily 
vystavené fotogra� e. Ty jsou na podzim, kdy 
rostlinstvo už odkvetlo, jediným d�kazem do-
vednosti a pé�e všech ú�astník� sout�že. Každý 
z ocen�ných si p�evzal krom� ocen�ní i p�ízna�-
ný kv�tinový dar a celá akce se nesla v p�íjem-
ném, tém�� rodinném duchu.

Kocábova analýza nerespektuje realitu
Analýza ministra pro lidská práva a menšiny Michaela Kocába, kterou nedávno 

předložil vládě, vychází z nepodložených údajů a nerespektuje realitu. Vyplývá to ze 

studie, kterou si město Chomutov nechalo vypracovat od renomované sociologické 

kanceláře Daniel Hanzl. „Ta potvrdila, že naše postupy jsou správné. Vedle sociálních 

programů a vyváženého přístupu k nepřizpůsobivým občanům má město také po-

kračovat v exekucích a represivních opatřeních,“ řekla primátorka Ivana Řápková.

Mezi vítězi květinové 

soutěže byli i muži
Zápis dětí do prvních tříd se blíží
Ve dnech 20. a 21. ledna 2010 se uskuteční ve všech chomutovských základních 

školách tradiční zápis prvňáčků pro následující školní rok. „Upozorňujeme s před-

stihem všechny rodiče dětí, že ze zákona jde dokonce o jejich povinnost dítě k zápi-

su přivést,“ uvedla vedoucí odboru školství Dagmar Mikovcová. 

ZŠ Chomutov, Zahradní 5265
Škola je zaměřena na kvalitní výuku jazyků. Ang-
lický jazyk je vyučován od 1. ročníku jako povin-
ný předmět. Postupně lze přidávat další jazyky.

ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895
Škola se profi luje na informatiku a výpočetní 
techniku. Působí zde i kroužek televizní tech-
niky. Žáci zde získávají potřebné dovednosti 
k samostatnému natáčení, zpracování a autori-
zaci digitálního i analogového videa. Škola také 
patří do sítě škol s třídami s rozšířenou výukou 
tělesné výchovy pro zápas (doplňkový sport).

ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334
Škola, jako jedna z asi stovky škol v České 
republice, užívá titul Zdravá škola. Projekt je 
založen na interakčním pojetí zdraví, tedy na 
vzájemné souvislosti mezi zdravím tělesným, 
duševním a sociálním. 

ZŠ Chomutov, Písečná 5144
Nejde přímo o školu s rozšířenou výukou 
tělesné výchovy, ale třetí hodina tělocviku je 

zde častá. Ve spolupráci s FC Chomutov se 
škola stará o fotbalové začátečníky v prvních 
třídách, přičemž  ti nejlepší žáci se stávají čle-
ny FC, ostatní mohou s fotbalem pokračovat 
v kroužcích. 

ZŠ Chomutov, Hornická 4387
Od svého založení se škola profi luje jako spor-
tovní škola se zaměřením na lední hokej. Je 
zařazena do Projektu intenzifi kace činnosti 
sportovních tříd na základních školách. Pří-
mo v areálu školy se nachází bazén, který je 
využíván k výuce tělesné výchovy.

ZŠ Chomutov, Školní 1480
Škola vytváří podmínky pro žáky se zdravot-
ním znevýhodněním, najdeme zde proto třídy 
dyslektické, v hodinách logopedie se speciál-
ní pedagog věnuje žákům s poruchami řeči, 
žákům je zajišťována speciální pedagogická 
náprava. Pro nadané žáky naopak fungují 
třídy s rozšířenou výukou matematiky a pří-
rodovědných předmětů.

ZŠ Chomutov, Ak. Heyrovského 4539
Škola klade na důraz na rozšířenou výuku 
tělesné výchovy se zaměřením na softbal, 
volejbal a tenis. Od roku 2004 spolupracuje 
se Základní školou Skadarlija ze srbského 
hlavního města Bělehradu. 

ZŠ Chomutov, Březenecká 4679
Škola nabízí možnost nadstandardních spor-
tovních aktivit se zaměřením na moderní 
gymnastiku a kanoistiku.

ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728
Škola poskytuje vzdělávání a školské služby 
pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami – osoby se zdravotním postižením, 
zdravotním znevýhodněním nebo sociálním 
znevýhodněním.

ZŠ speciální a MŠ Chomutov, Palachova 4881
V této škole plní povinnou školní docházku 
žáci s těžkým mentálním postižením, žáci 
s autismem a žáci s kombinovanými vadami 
(mentální, tělesné, smyslové postižení).

Podle školského zákona by dít� m�lo na-
stoupit do školy ve spádové oblasti podle 

trvalého bydlišt�. „Práv� vzdálenost školy od 
bydlišt� je jist� významným kritériem výb�ru 

školy. Je ale v plné kompetenci rodi��, kam 
své dít� p�ihlásí do první t�ídy,“ �ekla Mikov-
cová.  Následující p�ehled škol by jim mohl 
posloužit jako jednoduchý návod.  (dum)
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Rozhovor

Hokejista, který prošel mnoha kluby nejenom 
tady, ale i po Evrop� a i v zámo�í, má asi s �ím 
srovnávat. Jak se s tím vším srovnává dnešní 
angažmá v Chomutov�?
Já to ned�lám a nesrovnávám. Ono se to totiž 
ani nedá. A
 jde o personální anebo hokejový 
život, o zázemí tým�, prost� jde o jiný sv�t. 
Rovnou musím �íct, že Chomutov se opravdu 
snaží. Myslím si, že tady jsou doslova extrali-
gové podmínky. Ten sv�t, co jsem m�l možnost 
poznat, je pochopiteln� n�kde jinde. Tady zase 
hrajeme druhou nejvyšší sout�ž v republice.

V Chomutov� se ovšem blýská na lepší �asy. 
Nový zimní stadion už se staví...
Ur�it� každý hrá�, který bude hrát za KLH 
Chomutov, tenhle komfort jednozna�n� uvítá. 
Nejenom hrá�i, ale i fanoušci si novou halu za-
slouží, a proto �íkám, že vedení klubu, všichni, 

co tu do hokeje d�lají, m�sto… Prost� klobouk 
p�ed nimi dol�. Hokej není výd�le�ná záleži-
tost, to je v�c pro srdca�e. A já jen dodávám, že 
p�ed tím, do �eho se tu pustili, prost� smekám.

Dnešní vít�zný zápas ur�it� pot�šil fanoušky, 
ale na �ele se vám d�lá vráska, když o n�m 
mluvím. Je možné ješt� jiné hodnocení než �íct 
o n�m, že byl dobrý?
Ona se dneska zase projevila naše stará bolest. 
Klasika. Za�ali jsme dob�e, ale pak? Máme 
spoustu šancí, ale s produktivitou je to horší. 
Koukám i sám na sebe. A když tam �lov�k má 
�ty�ikrát prázdnou branku a nedá ani gól, je to 
špatn�. Je to stejná chyba, jako když obránce 
špatn� p�ihraje. Ten zápas by zase byl n�kde 
jinde. Je vid�t, že kvalitou jsme jinde než v�tši-
na tým� z naší sout�že, ale po�ád n�co chybí. 
Myslím, že �lov�k by m�l z�stat po�ád v poko�e 
a p�i zemi. Aby pracoval a �íkal si, že to nejd�-
ležit�jší teprve p�ijde. Ne snad, aby se na n�co 
vykašlal. Ale musí se makat a dál vyhrávat. 
Teprve s tím p�ijde to zdravé sebev�domí. Až 
to play-off prost� p�ijde. P�ipadá mi, že zatím 
snad jen s výjimkou dvou zápas� se s t�mi sou-
pe�i zbyte�n� p�etahujeme do konce. Neusíná-
me na vav�ínech. To ne. Ale kdybychom vedli 
6:1, 6:2, tak se m�že p�ístup trochu zm�nit. 
Když hrajeme o jeden dva góly, drží nás to ve 
v�tší koncentraci. Prost� si myslím, že zm�nou 
p�ístupu bychom si trochu uleh�ili. T�ch šancí 
je fakt moc a chybí nám koncovka. D�raz p�ed 
bránou, aby tam ty góly padaly.

A co tahle p�edstava: KLH Chomutov v extra-
lize ledního hokeje? Stadion, který se staví, by 
tomu odpovídal...
Vedení zdejšího klubu rozhodn� nemá žádné 
podpr�m�rné cíle. Není žádným tajemstvím, že 
se chceme poprat o to, abychom si tu baráž za-
hráli. St�ízliv� vzato je to hrozn� daleko. Máme 
p�ed sebou ješt� p�lku sezony a play-off. Teprve 
tam se bude lámat chleba a záleží na spoust� 
okolností. Jestli hrá�i z�stanou zdraví, jaká bude 

forma a její na�asování, to všechno souvisí. Náš 
cíl je se o to samoz�ejm� pokusit. Parta, která tu 
je, rozhodn� touží po tom, aby mohla vyzvat ten 
tým, co dostane �erného Petra. Pak p�ijdou na 
�adu všechny ty okolnosti, náhody, št�stí. Ale 
te� je to opravdu daleko. Musím zopakovat, že 
te� se musíme soust�edit na cestu zápas od zá-
pasu, abychom vyhrávali. A samoz�ejm� aby-
chom uspokojovali fanoušky. Oni od nás nic 
jiného než super hru a vít�zství ne�ekají.

Takže co byste záv�rem fanoušk�m chomu-
tovského hokeje vzkázal?
A
 stojí p�i nás. Že se vzájemn� pot�ebujeme. 
Ob�as se neda�í a ani my nejsme stroje. Každý 
z nich, když jde do práce, dob�e zná, že n�kdy 
má dobrý a n�kdy špatný den. Myslím, že je to 
v tom, aby nám v��ili a z�stali s námi pokorní. 
My si toho budeme vážit a bude nás to zocelovat 
a posilovat jako celý tým. Hokej je týmová hra 
a záleží na prvním i dvacátém hrá�i a na všech 
trenérech, na dalších lidech i na fanoušcích. 
A my poznáme, jestli nás povzbuzuje dvacet, 
nebo padesát p�íznivc�. A všechny mali�kosti 
dohromady pomáhají tomu, abychom došli 
až tam, kam chceme dojít. Sám za sebe chci 
fanoušk�m pop�át, aby si užívali každý zápas. 
My se snažíme pokaždé dávat maximum, ba-
vit je, rozdávat radost. V téhle dob� p�íležitostí 
k radosti zrovna moc není. Prosím fanoušky, 
aby stáli p�i nás v dobrých i zlých �asech. Ze 
sv�ta vím jednu v�c: p�íslušnost ke klubu se 
projevuje, teprve když se týmu neda�í, když 
jsou problémy. Když se vyhrává, tak je fanouš-
kem úpln� každý.  (dum) 

Radek Duda – hokejista, bouřlivák, srdcař
Jedna z významných osobností chomutovského hokeje letos v lednu 

oslavila t�icítku. Narodil se v Sokolov�, kde hrál hokej do šestnácti, 
než p�estoupil do juniorky pražské Sparty. Už po pouhých dvou letech 
v jejích barvách vyzkoušel i extraligu. Pokra�oval v dravém r�stu a do-
stal šanci v juniorské reprezentaci pro dvacítky ve Finsku. Zaujal zámo�-
ské skauty a usp�l v draftu nová�k�. Dva roky p�sobil v týmech Regina 
Pats a Lethbridge Hurricanes, ale p�vodn� slibovaná nabídka kontraktu 
ze strany Calgary Flames nep�išla, a tak se v jedenadvaceti letech rozho-
dl pro návrat dom�. Hrál extraligu v Plzni a sbíral trofeje nejen v kanad-
ském bodování, ale i v po�tu odsezených trestných minut. Druhou p�lku 
sezony 2003 odehrál ve Slavii, s níž se také poprvé radoval z mistrovské-
ho titulu. V dresu národní reprezentace pak odehrál šampionát ve Fin-
sku. Pak na rok kývl na nabídku ruského týmu Ak Bars Kaza	. Pozd�ji 
vyst�ídal Slavii a op�t Plze	 a zamí�il na sever. Vyzkoušel led ve švédském 

Malmö i � nském Tampere. Doma je doma, a tak v sezon� 2007/2008 už 
zase bruslil na led� Slavie. Na konci sezony ale zavolaly dálky a Radek 
znovu balil. Tentokrát zamí�il do Švýcarska a hrál za Langnau a pozd�ji 
za Basilej. Ta však v baráži spadla z Nationalligy A a následovalo další 
st�hování. V dresu �eských Bud�jovic pak odehrál extraligový ro�ník 
v�etn� �ty� zápas� Evropské hokejové ligy mistr�. Pak vlastn� s chutí 
kývl na nabídku Jaroslava Veverky a Radima Rulíka. Nyní je podle sta-
tistik v �ele tabulky domácího KLH Chomutov a ve dvaadvaceti odehra-
ných zápasech zaznamenal rázný úto�ník deset gól� a patnáct asistencí. 
Dlužno podotknout, že také 68 trestných minut.   
Sešli jsme se po domácím zápase s Táborem, ze kterého si Jiho�eši 
odváželi porážku 5:3. Konec zápasu bou�livák Radek op�t prosed�l 
na trestné lavici, ale komentovat to p�íliš necht�l. Za�ali jsme tedy 
od za�átku: 

Fo
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Kultura

S
C

-9
12

72
/1

Hledáme:

Manažera a obchodní zástupce 
(pro oblast Chomutov, Jirkov, Kadaň, Klášterec n/O) 

Požadujeme:   Komunikační schopnosti, samostatnost, znalost 
práce s PC, fl exibilita, praxe v oboru vítána

Ohodnocení:  výhodný provizní systém + zákl. plat 

Podmínka přijetí:   zaslaný životopis do 10. 12. 09
e-mailem na adresu dkurka@partnerfscs.com

Jsme novou dceřinou společností 
největší banky v ČR

A právě nyní rozšiřujeme naši obchodní skupinu, která nabízí produkty 
fi nanční skupiny České spořitelny, a. s.

inzerce

Předprodej lístků na 
Country show zahájen

P�ípravy již tradi�ního countrybálu 
v t�chto dnech vrcholí pro bluegras-

sovou skupinu Album z Chomutova. Akce 
je po�ádána ve spolupráci se Správou 
kulturních za�ízení v Chomutov�. Tato 
p�edsilvestrovská veselice se koná už 
po�trnácté. P�íznivci country jsou tedy 
srde�n� zváni 19. 12. 2009 od 20.00 do 
prostor kulturního domu KASS na Za-
hradní. Hlavní skupinou ve�era je domá-
cí Album dále pak Bourbon Grass a Alan 
Jackson band. Návšt�vníci se mohou t�šit 
i na tane�ní skupiny Caramella a Medovi-
na a také na kovbojské ukázky. Jako vždy 
bude p�ipravena bohatá tombola. Jednou 
z atrakcí ve�era bude malá scéna, kde 
vystoupí skupiny Lochness, Martin Šíl, 
Neznámí a Réva band. Skupina Album sr-
de�n� zve všechny, kte�í mají rádi nejen ji, 
ale hlavn� dobrou zábavu. (red)

Formace Beethoven DC EXE a TŠ Star-
dance Chomutov sbírají vav�íny skoro se 

železnou pravidelností. Podmínkou ú�asti 
na sv�tovém šampionátu bylo 
usp�t v �ervnovém mistrovství 
�R, což se ob�ma klub�m také 
poda�ilo. Pak už šlo jen o vyla-
d�ní maximální formy pro sv�-
tovou úrove	 a do Chomutova 
mohly putovat další vav�íny. 
Tane�ní centrum Beethoven DC 
EXE reprezentovala formace 
nejmladších tane�nic v kategorii 
Mini Kids do 8 let, které v disci-
plín� Street dance p�edvedly fe-
nomenální výkon. V choreogra-
� i šéftrenérky Evy Vlkové Ko�i�í 
�i, �i, �i se p�edvedlo 18 tane�nic 
a dostaly se až na nejvyšší stupe	 
vít�z�.

Celkem 24 d�tí z Tane�-
ní školy Stardance zase 
v kategorii do 11 let 
p�edvedlo ve strhujícím 
� nále formaci s názvem 
Hawai. Také jejich vý-
kon nadchnul nejen di-
váky, ale hlavn� porotu 
a do Chomutova se vezl 
další titul mistr� sv�ta. 
„Za zmínku ur�it� stojí 
i prezentace naší forma-
ce nejmenších v kate-
gorii Mini Kids. A�koli 
jde o caparty, co tancují 
prvním rokem a v�t-

šina z nich ješt� chodí 
do školky, dokázali se 
probojovat až do � nále 

a svým vystoupením s názvem Sk�ítkové vy-
bojovali krásné páté místo na sv�t�,“ dodala 
choreografka Jana Zelenková. (dum)

Chomutov v tanci opět na světové úrovni
V libereckém Babylon centru se v půli listopadu konalo světové taneční mistrovství 

v disciplíně latino. Pod názvem World dance Latino Festival se tu utkali tanečníci z 

celkem dvanácti zemí a právě chomutovské děti ze dvou zdejších klubů zazname-

naly fenomenální úspěch. 

Nejmladší mistryn� sv�ta spole�n� se šéftrenérkou Evou Vlkovou a trenér-
kami Zuzkou Berez�ákovou, Kate�inou Bauerovou a Pavlou Muskovou.

Tak vypadá Havaj v podání TŠ Stardance Chomutov.

Statutární město Chomutov

a Sportovní taneční klub 

STARDANCE Chomutov

za fi nanční podpory Ústeckého kraje

zve všechny příznivce společenského tance

v neděli 13. prosince 2009 od 14.00 h 

do Městského divadla v Chomutově na

CHOMUTOVSKÉ TANEČNÍ CHOMUTOVSKÉ TANEČNÍ 

GALA 2009 – VELKOU CENU GALA 2009 – VELKOU CENU 

MĚSTA CHOMUTOVAMĚSTA CHOMUTOVA

24. ročník mezinárodní taneční soutěže třídy BAM 
v latinskoamerických a standardních tancích

Účast potvrdily taneční páry z ČR, Německa, Polska, 
Slovenska, Rakouska, Bulharska a Maďarska.
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Sport

Kam za sportem?
M�stská sportovní hala
4. 12. Pá
Volejbal–muži od 19.00
5. 12. So
Volejbal–ženy 10.00–15.00
Futsal – CHLMF  8.00–14.30
Volejbal–muži  od 17.00
6. 12. Ne
Florbal–FBC 98 CV 10.00–17.30
Futsal–NONAC CUP 2009 18.00–22.00
11. 12. Pá
Basketbal–minižákyn� 15.00–18.00
12. 12. So
Judo–Váno�ní turnaj   8.00–16.00
Florbal – FBC DDM Kada	   9.00–18.00
Basketbal–muži „A“ 19.00–20.30
13. 12. Ne
Basketbal–muži „A“ 10.30–12.00
Beethoven D. C.
–„Mikulášská show“ 12.00–22.00
14. 12. Po
Futsal–Váno�ní turnaj ZŠ   8.00–16.00
17. 12. �t
Florbal–FBC 98 CV   8.00–18.00
Zimní stadion
Lední hokej
9. 12. St 17.30 
KLH Chomutov–HC Rebel Havl.Brod
14. 12. Po 17.30 
KLH Chomutov–SK Horácká Slavia T�ebí�
Pravidelné ve�ejné bruslení:
�tvrtek  16.00–17.00
Ned�le 9.30–10.30 

Na Gymnáziu v Chomutov� prob�hl p�ed 
n�kolika dny další ro�ník tradi�ních zá-

vod� ve skoku vysokém, které se konaly pod 
názvem Gymplla
ka. „Letošního, už p�tadva-
cátého ro�níku se zú�astnilo na šedesát spor-
tovc� z devíti základních a st�edních škol Cho-
mutovska a n�kte�í z nich dosáhli skute�n� 
velmi kvalitních výkon�,“ �ekl zástupce �edi-
tele po�ádajícího gymnázia Mgr. Petr Moule. 

Nejv�tší ozdobou tohoto ro�níku, stejn� jako 
n�kolika p�edchozích, byl podle n�j student 
4. ro�níku chomutovského gymnázia Michal 
Be�vá�, který p�ekonal la
ku v úctyhodné výš-
ce 195 cm. „Veliké díky rozhodn� pat�í nejen 
všem zú�astn�ným sportovc�m, ale i koleg�m 
Hyjánkové a Polákovi za skute�n� bezchyb-
nou organizaci p�kných i kvalitních závod�,“ 
dodal Moule. (dum)

Žáci této školy se ú�astnili 14. ro�níku Eu-
rosportfestu už p�ed dv�ma lety a tehdy 

získali 3 zlaté, 2 st�íbrné a 1 bronzovou me-
daili za štafetu. Letošního ro�níku Euro-
sportfestu, který po�ádá partnerské m�sto 
Annaberg-Buchholz a Christian Felix Weiße 
Schulle, se zú�astnilo celkem 300 sportovc� 
z n�meckých speciálních škol. Ústecký kraj 
reprezentovaly d�ti z Chomutova a z Háje 
u Duchcova. Družstvo chomutovské školy 
�ítalo šest chlapc� a dv� dívky. Sout�žilo se 
ve �ty�ech v�kových kategoriích, v každé 
jak dívky, tak i chlapci, a v disciplínách skok 
z místa, hod na koš, slalomový b�h a b�h 
družstev na p�ekážkové dráze. „Motto letoš-
ního Eurosportfestu zn�lo Sportem k dobré 
nálad� a to opravdu fungovalo. D�ti si akci 

velice užily, a když k tomu p�ipo�teme per-
fektní organizaci, barevná tri�ka a výborné 
pohošt�ní, vznikla atmosféra plná chuti a ra-
dosti ze sportovního zápolení,“ dodala na zá-
v�r Marie Grimlová. (dum)

Nábor nových 
stolních tenistů

Oddíl stolního tenisu TJ Baník B�ezenec-
ká po�ádá každý týden, vždy v pond�lí 

a v pátek od 17 hodin, nábor mladých stol-
ních tenist� a tenistek. Hlavním trenérem je 
bývalý prvoligový hrá� stolního tenisu Vác-
lav Soutner. Oddíl zve všechny talentované 
i netalentované mladé zájemce, kte�í cht�jí 
trávit volný �as v nové hern� na Zahradní, 
aby p�išli s rodi�i ve výše uvedené dny. Také 
mohou kontaktovat p�ímo Václava Soutnera 
(tel. 607 659 985) nebo Ing. Ladislava Staré-
ho (tel. 777 279 442). Adresa herny: kryt CO-
C3, ulice Zahradní, nad domem �.p. 5219, 
Chomutov.  (red)

Žáci speciální školy bodovali v Sasku
V saském městě Annaberg-Buchholz proběhl 16. ročník Eurosportfestu, tradiční-

ho sportovního klání žáků speciálních škol. „Uspěli jsme výborně. Naši sportovci 

vybojovali 3 zlaté, 4 stříbrné, 1 bronzovou medaili a stříbrný pohár za 2. místo 

v soutěži družstev,“ pochlubila se Marie Grimlová ze Základní školy speciální z Pa-

lachovy ulice v Chomutově.

Žáci s medailemi a svými pedagogy

Kdo lépe a kdo výš? Rozhodla Gympllaťka

Starší žákyně: 
1. Hinterholzingerová (Gymn. CV)  140 cm 
2. Selingrová (12. ZŠ)  135 cm 
3. Ptáčková (12. ZŠ)  130 cm    
Mladší dorostenky:   
1. Lencová (Gymn. CV)  145 cm 
2. Bachorová (Gymn. CV)  140 cm 
3. Rulcová (Gymn. CV)  135 cm   
Starší dorostenky:   
1. Blahová (Gymn. CV)  135 cm 
2. Brejšková (Gymn. CV)  135 cm
3. Otipková (Gymn. CV)  120 cm       

Starší žáci:   
1. Kousal (Gymn. CV)  165 cm 
2. Dzuriak (1. ZŠ Ji)  165 cm 
3. Pichlík (Gy. KL)  150 cm   
Mladší dorostenci:   
1. Čmuda P. (SŠSE CV)  175 cm
2. Čmuda L. (SŠTA CV)  170 cm
3. Svída (SPŠ CV)  165 cm 
Starší dorostenci:   
1. Bečvář  195 cm 
2. Cibulka (SPŠ CV)  170 cm 
3. Švehla (SPŠ CV)  160 cm

Přehledná tabulka výsledků:   
Na snímku je Lucie Hinterholzingerová
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Doprava

inzerce

Stačí jednou zavolat!

 777 76O 96O

 774 420 526

 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce

RPSN od 199,71%
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Dopravní omezení
na náměstí v době
vánočních akcí

Statutární m�sto Chomutov v prosinci 
po�ádá tradi�ní akci Chomutovské 

Vánoce 2009 (p�esný program na str. 16).
Z d�vodu p�íprav a samotné realizace této 
akce upozor	uje po�adatel na jistá do-
pravní omezení na nám�stí  1. máje v Cho-
mutov� a p�ilehlých ulicích:

v úterý 1. 12. 2009 od 6.00 h do 14.00 • 
h zákaz parkování v celé horní �ásti ná-
m�stí 1. máje a na �ásti nám�stí podél 
podloubí
v úterý 1. 12. 2009 od 6.00 h do 14.00 h • 
zákaz parkování v ul. Ruská a �ásti ulice 
Hálkova
od �tvrtka 3. 12. do st�edy 30. 12. 2009 • 
zákaz parkování na celém nám�stí 1. 
máje
v sobotu 5. prosince 2009 od 14.00 do • 
19.00 h bude pro vjezd vozidel uzav�e-
no v Chomutov� celé nám�stí 1. máje, 
ul. Chel�ického a �ást ulice Jakoubka ze 
St�íbra
v sobotu 5. prosince 2009 od 17.00 do • 
18.30 h bude z d�vodu p�íprav oh	o-
stroje uzav�ena komunikace i chodníky 
v ul. Táboritská a �ást chodníku v�etn� 
pr�jezdu u radnice 
od 10. do 23. 12. 2009 bude jezdit své • 
váno�ní jízdy lokálka Amálka PZOO
(trasa lokálky: z nám�stí 1 . máje, ul. Tá-• 
boritská, okolo obchodního domu Cen-
trál Chomutov, ul. Chel�ického a zp�t 
na nám�stí 1. máje)

Malou budovu nové dopravní kancelá�e 
postavilo m�sto Jirkov a dopravnímu 

podniku ji pronajalo. „Samoz�ejm� nás láká 
i p�edstava zast�ešení zdejších zastávek, kte-
rou vyslovil starosta Jirkova Štejnar. V rámci 
kampan� Cestujte s námi jsme dnes nabídli 
cestujícím nákup �ipových karet s desetipro-
centní slevou a to se taky setkalo s velkým 
ohlasem. Spousta lidí se svezla novými vozy 
v rámci cestování zdarma,“ doplnil Melni�uk.

Na míst� byly k vid�ní nejmodern�jší autobu-
sy vozového parku a pro srovnání byl vysta-
ven i sta�i�ký v�z �ady RTO. „Pokra�ujeme 
v obnov� vozového parku a v generálních 
opravách trolejbus�. Slevy, výhody, sout�že 
a další zajímavosti v rámci kampan� Cestujte 
s námi jsou spíš t�ešni�kou na dortu. Spoko-
jenost cestujících je náš hlavní cíl,“ doplnil 
Melni�uk.

(dum) 

P�ed n�kolika dny se konalo slavnostní 
vyhlášení a p�edání ocen�ní �idi��m Do-

pravního podniku Chomutova a Jirkova, a. 
s., kte�í v jednotlivých kategoriích dosáhli ju-
bilejních �asových �i kilometrových hodnot 
jízd bez dopravních nehod. Na fotogra� i jsou 
n�kte�í z celkem 21 ocen�ných �idi��. Zleva 
Vondrák Josef, Stuchlý Jaroslav, Machá�ek 
Petr, Ku�era Antonín, Proll Robert, Dren�eni 
Zden�k, Petrá�ek Jind�ich, Brož František, 
Limburský Jan a gratulanti Ing. Toms Milan 
– �editel LD, Lédl Martin – �editel MHD, Štej-
nar Radek – starosta Jirkova.   (red)

Cestujte s námi – kampaň odstartovala
Start kampaně Cestujte s námi a otevření nové dopravní kanceláře Dopravního 

podniku Chomutova a Jirkova spolu s dalšími zajímavostmi pro cestující uspořádal 

místní dopravce v minulém týdnu a akce se setkala s velikým ohlasem veřejnosti. 

„Pochopitelně nás to těší. Nové pracoviště na jirkovském nádraží zase posunuje úro-

veň cestování o stupeň výš,“ řekl generální ředitel dopravního podniku Jiří Melničuk.

Nová dopravní kancelá�  Autobus z muzea

Řidiči bez nehod – záruka bezpečnosti

15 let bez nehody
Petráček Jindřich
Milion km bez nehody
Proll Robert

25 let bez nehody
Stuchlý Jaroslav

30 let bez nehody
Brož František
Knop Miroslav

35 let bez nehody
Vondrák Josef
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Únorový multimediální koncert „JUPIÁ-
DA aneb veselá hudební škola“navští-

vili i žáci 2. A ze základní školy 17. listopadu. 

„D�ti, které už jsou dnes t�e
áky, si koncert 
užily a nechal v nich takové dojmy, že nako-
nec jednu z písni�ek namalovaly a poslaly do 
výtvarné sout�že, kterou vyhlásil po�adatel,“ 
lí�ila t�ídní u�itelka mgr. Nad�žda Kroupová.
„Teprve v listopadu jsme se dozv�d�li, že 
v kolektivu t�íd mladších žák� jsme v této 
celostátní výtvarné sout�ži obsadili nádher-
né první místo s krásným dárkem, kterým je 
notebook pro naši t�ídu. D�ti byly skute�n� 
nadšené. Zástupci EMMA productions s.r.o. 
nám prozradili, že  chystají další podobnou 
lákavou akci pro d�ti a zavítají op�t i k nám 
do Chomutova,“ �ekla Kroupová. (dum)

Školy a volný čas

inzerce

S
C

-9
11

69
/2

VÝKUP BYTŮ ZA HOTOVÉ
Tel.: 474 628 904

S
C

-9
12

73
/1

HYPOTÉČNÍ BANKY
STAVEBNÍ SPOŘITELNY

Všechny produkty bank 
na jednom místě v jedné kanceláři.

Poskytujeme úvěry 
na bydlení a k rekreaci.

Tel: 728 222 812

Buenos días Kolumbie, 
Peru i Venezuelo
Další z projektových dn� pro žáky devá-

tých t�íd Základní školy Heyrovského 
byl zam��en na Latinskou Ameriku. „Oby-
�ejný podzimní den se nám tak v restauraci 
Pepe Lopez poda�ilo p�etavit v dokonalou 
latinskoamerickou � estu,“ usmívá se u�itel-
ka Markéta Kubešová, která se na p�íprav� 
akce podílela spole�n� s kolegou Radkem 
Janoutem. Za žáky dorazila i další z u�ite-
lek, Marcela Demková, která Jižní Ameriku 
zná velmi dob�e a brzy se práv� tam bude 
st�hovat natrvalo. D�ti se dozv�d�ly �adu 
zajímavostí o Kolumbii, Peru i Venezuele. 
Velmi chutnou �ástí dne byla ochutnávka 
jídel pocházejících z Latinské Ameriky, tak-
že na �adu p�išly tortilly pln�né zeleninou, 
ku�ecím i mletým masem, saláty a snad 
všechny druhy salsy. „Kdo si myslí, že jsme 
si jen nacpávali b�icha a poslouchali vyprá-
v�ní druhých, je na omylu. Sami žáci si p�i-
pravili prezentace o p�itažlivých lokalitách 
z celého amerického kontinentu. Zazn�ly 
informace o záhad� Bermudského trojú-
helníku, o karnevalu v Rio de Janeiru, o 
Amazonii, Incích, Aztécích i okouzlujících 
Galapágách,“ dodala Kubešová.  (dum)

Jupiáda měla příjemnou dohru

Nadšené d�ti s novým t�ídním notebookem.

Ke standardnímu vy-
bavení nové u�ebny 

pat�í ekologická skloke-
ramická tabule �i data-
projektor, nejd�ležit�jší 
jsou ale pracovišt� stu-
dent� a p�edevším vy-
bavení u�ebny didaktic-
kými sadami pro pokusy 
v oblasti optiky, akusti-
ky, elekt�iny a podobn�. 
Sou�ástí vybavení je t�e-
ba i generátor funkcí �i 
osciloskop. „Je jasné, že 
názorná výuka je vždycky ú�inn�jší než jen 
suchopárné listování v u�ebnicích. Nov� vy-
bavené pracovišt� výuku fyziky, chemie a bi-
ologie nejenom zatraktivní, ale logicky také 

zefektivní. Každopádn� d�kujeme všem, kdo 
nám v tom pomohli,“ dodal �editel gymnázia 
Mgr. Pavel Cibulka.
 (dum)    

Soukromé gymnázium má novou učebnu
Moderně vybavenou laboratoř fyziky, chemie a biologie mají nově k dispozici stu-

denti Soukromého gymnázia v Chomutově. „Vybavení stálo cirka tři sta čtyřicet ti-

síc a významně nám s ním pomohli naši partneři, především ČEZ, Sevročeské doly, 

Fond hejtmanky Ústeckého kraje a Actherm,“ uvedl Mgr. Miloslav Novák, který na 

škole učí matematiku a fyziku.

SC-90896/6 

Výstava čertů
Ve sklepních výstav-

ních prostorách 
M�stské galerie Špejchar 
bude až do 17. prosince 
k vid�ní Výstava �ert� 

z dílny známého �ezbá�e Jaroslava Stejného. 
Otev�eno je denn� od 9 do 18 hodin, v sobotu 
a v ned�li od 10 do 17 hodin. V odpoledních 
hodinách budou prý p�ítomni �erti i v živém 
provedení a po�adatelé upozor	ují, že strach 
není d�vodem k vrácení vstupného.
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Vývařovna QuarantaVývařovna Quaranta

www.gastro1.cz            e-mail: gastro1@centrum.czwww.gastro1.cz            e-mail: gastro1@centrum.cz

Rozvor hotových jídel pro fi rmy a jednotlivce• 
Denní výběr z 5 hlavních jídel, polévky a 8 salátů • 
a baget
Dovoz jídel v jednorázových obalech• 
Cena jídla včetně polévky a dovozu 60,- Kč• 
(při odběru 10 jídel a více cena vč. dovozu 50,- Kč) 
Jídelní lístek naleznete na www.gastro1.cz• 
Objednávky a informace na tel.: 776 554 554• 

inzerce

SC-91210/4 S
C
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Mister - X s.r.o.

obchod, velkoobchod
kancelářské, papírenské a školní potřeby

reklama, letáky, tiskopisy, razítka

velkoformátové kopírování 

PŘI NÁKUPU NAD 500 Kč sleva 10 %

Beehtovenova 969, CHOMUTOV 
tel./fax: 474 62 92 02, mobil: 777 348 151

DRAŽBA 26. 1. 2010 v Litoměřicích 
Byt 2+1/L v Chomutově – ul. Václavská

Nejnižší podání: 325.000,- Kč
Tržní odhad: 650.000,- Kč, Min.příhoz: 10.000,- Kč

KP - real CZ Litoměřice • www.kp-real.cz, 777 269 906

S
C 

- 
91

24
8/

1 

Hledaného přilákalo 
šustění bankovek 

Policii �R se dlouho neda�ilo dopadnout 
29letého muže z B�ezenecké. Dovedn� 

unikal všem p�edvoláním a na udané adrese 
se nezdržoval. Pak ale ud�lal fatální chybu. 
Neodolal totiž výplatnímu termínu sociálních 
dávek. Než ale p�išel na �adu u okénka, stráž-
níci ho zadrželi a p�edali Policii �R. Není to 
zdaleka poprvé, co se hledaná osoba „našla“ 
až ve výplatní den. Hlídky m�stské policie jich 
tímto zp�sobem zadrží desítky ro�n�.

Kačer Donald se pořádně opil

V  dob�, kdy �ádní lidé zpravidla spí, pokud nemusí pracovat, tedy 
po �tvrté hodin� ranní, zavolala na m�stskou policii recep�ní 

jednoho penzionu v Blatenské ulici. Její problém spo�íval v tom, 
že po chodb� b�hal polonahý muž a choval se velmi hlu�n�. 

Velitel sm�ny proto neprodlen� na místo vyslal motorizo-
vanou hlídku. Strážník�m se na míst� poda�ilo navázat s 

exhibicionistou kontakt, ale moc se nedozv�d�li. „Ka-
�er Donald, jméno mé,“ prohlásil muž 

hrd�. Bylo zcela jasné, že je 
po�ádn� opilý. Muž z Teplic 
však vysv�tloval, že chce jen 
p�espat a slíbil, že se bude 

chovat slušn�. Recep�ní na 
slib p�istoupila a vzhledem k 

tomu, že už nezavolala, „ka�era“ 
podle všeho skute�n� p�emohl spánek. 

Pozor na botičky

Nákupní hore�ka p�ed Vánoci sílí a �i-
di�i v nákupním shonu ob�as zapo-

menou na placení patkovného. Boti�ka je 
vždy nep�íjemná. Strážníci ji sice rychle 
demontují, ale pokutou, kterou vyberou, 
se dárek p�ece jen zbyte�n� prodraží.

�erné skládky jsou no�ní m�rou chomu-
tovských sídliš
. Nejv�tší nepo�ádek 

je tradi�n� od B�ezenecké až po Píse�nou. 
Strážníci proto denn� tyto lokality navšt�vu-
jí a kladou d�raz na ve�ejný po�ádek. Pokud 
naleznou �ernou skládku, pátrají po pacha-
teli. V míst� nálezu provádí rozsáhlá šet�ení 
a �asto se dostanou na stopu p�vodc�m ne-
po�ádku. I v tomto p�ípad� všímaví souse-
dé hlídce sd�lili jméno a adresu p�estupce. 
I když se 49letá žena z Borové ulice  p�iznala, 
pokut� neunikla. Poté si po sob� pochopitel-
n� musela uklidit.

Strážníci dbají na pořádek ve městě

Hraní na výherních hracích automatech, 
popíjení alkoholu mladistvými, požívání 

omamných a psychotropních látek, to všech-
no jsou velké problémy dnešní doby. Stráž-
níci M�stské policie Chomutov o této ne�esti 
dob�e v�dí, proto ve zvýšené mí�e provád�jí 
kontroly bar� a restaurací po celém m�st�. 
Mimo jiné se také zam��ují na dodržování 
pracovní doby �i rušení no�ního klidu. Nejed-
nou totiž z t�chto provozoven vychází hlasitá 

reprodukovaná hudba. Velmi �asto si obsluhy 
podnik� dají �íci a muziku ztlumí, nebo do-
konce vypnou. Pokud tak ud�lat nehodlají, 
následuje pokuta, pop�ípad� je jejich jednání 
postoupeno správnímu orgánu. Ob�as také 
strážníci vyvád�jí opilé hosty. S p�ibývajícími 
kontrolami se však káze	 v restaura�ních za-
�ízení p�eci jen zlepšuje a lze si jen p�át, aby 
tento trend pokra�oval.

Vladimír Valenta

Preventivní kontroly pomáhají

Strážníkům neujela

Jedné listopadové noci si strážníci na 
hlídce všimli ve Školní ulici skute�n� 

zvláštního jízdního stylu osobního vozidla. 
Šn�rovalo totiž silnici z jedné strany na 
druhou. Když strážníci cht�li slalomá�e za 
volantem zkontrolovat, vozidlo náhle zabo-
�ilo a mizelo v p�ilehlých ulicích. Motohlíd-
ka však v Edisonov� ulici felicii dostihla 
a jen se divila. Vystoupila �idi�ka a vratkým 
krokem i jazykem ukázala, že sodovce roz-
hodn� onoho ve�era neholdovala. „No tak 
jsem vypila n�jakou tu sklenku vína, to je 
toho,“ nechala se slyšet 39letá �idi�ka. P�í-
pad si pochopiteln� p�evzala Policie �R.
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Bydlení
Pronajmu byt 1+1 větší v Jirkově. Zateplený, plast. 
okna, koberce. Nájem 6 500 Kč včetně energií + 
12 000 Kč kauce. Jen solventní zájemci. Popř. mož-
nost prodeje. Tel. 607 671 993.

Prodám byt 2+1 plus garáž. Lokalita Chomutov – 
Nové Spořice. Tel. 603 341 832.

Hledám dům v Chomutově a okolí do 6 mil. Kč. Tel. 
724 657 425.

Podnikatelka koupí rodinný domek v Chomutově a 
okolí. Tel. 724 657 421.

Mladý pár hledá byt 3+1 nebo 4+1 v osobním vlast-
nictví v Chomutově. Tel. 728 255 237.

Pronajmu byt 1+1+B v centru CV, ul. Bezručova, 45 
m2, 2 balkony, po rekonstrukci. Nájem 4 900 Kč/měs. 
Tel. 773 500 753.

Dlouhodobě pronajmu byt 1+1 velký, řadový dům u 
Luny, klidná lokalita. Po část. rekonstrukci. Podmín-
ka nekuřáci a bez zvířat, pracujícím. Nájem včetně 
energií a kabel. TV 6 600 Kč, kauce 12 000 Kč. Tel. 
606 638 215.

Pronajmu byt 1+1,5 v centru CV, dlouhodobě, za 
4 600 Kč + inkaso. Vratná kauce 10 000 Kč. Volný 

ihned. Tel. 728 260 449.

Pronajmu byty v Chomutově, dlouhodobě, seriózně, 
smlouva, trvalé bydliště. Majitel. Tel. 606 923 620.

Vyměním byt 1+1 PHA 5 za obecní byt v Chomutově 
nebo okolí. Tel. 602 622 168.  

Prodej
Prodám vlašské ořechy – papíráky celé a vlašské 
ořechy vyloupané na cukroví. Kvalitní, velmi chutné, 
levně. Tel. 605 806 665. 

Prodám dětskou stoličku na jídlo. Nová, barva červe-
no-žluto-modrá, cena 500 Kč. Tel. 773 652 703.

Prodám barové stoličky – 4 ks. Barva černo-béžová, 
cena za kus 700 Kč, nové, originál zabalené, made in 
USA. Tel. 773 652 703.

Soupravu z čes. granátů – 2 náuš., 1 náhrdelník, po-
zlac. v ozdob. krab. dárek prodám za 1 500 Kč. Tel. 
605 704 239.

AB Rocket posilovací stroj koup. přes Top Shop, 
nový, sestavený, prod. za 1 000 Kč. Tel. 605 704 239.

 

Ostatní
Kdo pronajme nebo levně prodá vhodné ubytová-
ní pro opuštěné kočky – zahrada, stodola atd. Tel. 
737 087 781.

Vážení rodiče, máte-li zájem o Mikuláše, čerta a an-
děla, tak nás kontaktujte. Nadílku máme připravenou 
a bonbóny také. Tel. 723 058 798. 

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: .......................

�

Výstavy

Do 2. 2. 2010 
Pohádkové Vánoce – výstava d�tských prací s 
programem  OM jezuitské gymnázium

Do 31. 12. 
Výtvarníci k adventu  SKKS kostel sv. Ignáce

Do 22. 12. 
Obrazy – Marie Svobodová 

SKKS - Galerie Lurago

Do 23. 1. 2010 
Ji�í Šorm, obrazy, sochy

M�stská galerie Špejchar Chomutov

Městské divadlo

3. 12. 19.00 hodin 
ABBA world revival 
Deset profesionálních muzikant�, které svedl 
dohromady obdiv k tvorb� švédské formace. 

9. 12. 9.30, 10.45, 11.45 a 18.00 hodin
 Mrazík
Pohádkov� tane�ní vystoupení ZUŠ Chomutov

9. 12. 17.00 hodin 
Váno�ní vystoupení
P�edstavení žák� ZUŠ Chomutov tane�ního 
oboru

15. 12. 19.00 hodin
Jakub Jan Ryba, �eská mše váno�ní
Kvartet p�veckých sólist�, Sbory U�PS a Festiva-
lový orchestr Petra Macka. �ídí Tomáš Koutník

16. 12. 19:00 hodin 
To byl teda silvestr
Hrají Ivana Andrlová/Mahulena Bo�anová, Olga 
Želenská/Adéla Gondíková/Veronika Jeníková, 
Lucie Zední�ková/Jana Zenáhlíková, Marcela 
Nohýnková/Jana Šulcová, Zbyšek Pant��ek/
Martin Zounar a další

Kulturní dům Zahradní

2. 12. 17.00 hodin 
Ve�erní�ek aneb Tan�íme s Malou muzikou

14. 12. 19.00 hodin
Váno�ní koncert Fešák�

16. 12. 16.00 hodin 
O kouzelné peci
Hraje Divadlo Petra Stola�e

Kino OKO

2. 12. 19.00 hodin  Dob�e placená procházka

3., 4., 5., 6. 12. 19.00 hodin  2 Bobule

9. 12. 19.00 hodin  Halloween II

10., 11., 12., 13.12. 19.00 hodin 
Ulovit miliardá�e

12. 12. 15.00 hodin  Pohádky pod sn�hem

12. 12. 16.30 hodin  Vzh�ru do oblak

16. 12. 19.00  Na sever

17. 12. 16.00  Control
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Fotoreportáž

Partnerský ve�er za�al v historicky cenném 
chrámu svaté Anny prohlídkou architekto-

nických památek a poslechem zdejších varhan. 
B�hem slavnostního ve�era pak vystupovali 
hudebníci, tane�níci a zp�váci z obou stran hra-
nice a došlo pochopiteln� i na slavnostní stvrze-
ní další spolupráce podpisem Pam�tního listu, 
který p�idaly ob� primátorky. „Ta spolupráce 
p�inesla p�ímé kontakty lidí, kte�í žijí po obou 
stranách hranice. Partnerství funguje v oblasti 
sportu, kultury, hospodá�ství, ale i na úrovni 
mate�ských škol. Nyní p�ipravujeme veliký pro-

jekt zam��ený na krušnohorské váno�ní lidové 
um�ní, který se na n�mecké stran� jmenuje 
Manufaktura sn�. O� ciální hranice mezi naši-
mi zem�mi už padly dávno a my te� bouráme 
i bariéry mezi lidmi. Jedna z posledních bariér 
je jazyková, ale máme našt�stí tlumo�níky, kte�í 
nám v tom pomáhají,“ smála se Barbara Kle-
psch. „V rámci prioritní osy Cíl3/Ziel3 se nám 
da�í získávat evropské prost�edky na m�kké 
projekty i na investice. Práv� existence p�e-
shrani�ního partnera se zrcadlovými projekty 
a plány k tomu hodn� pomáhá. Zmín�ná Manu-

faktura sn� bude znamenat nové rozší�ení ex-
pozice Staré vsi v Podkrušnohorském zooparku 
a p�jde skute�n� o nádherné exponáty,“ slíbila 
Ivana �ápková.
Partnerského ve�era se ú�astnili nejen ú�edníci 
z obou radnic, kte�í u kulatých stol� b�hem ve�e-
ra rokovali na téma svých odborností. U dalších 
stol� sed�li zástupci škol z �eské i saské strany,  
sportovci, hudebníci, ale i nap�íklad noviná�i. 
Výsledkem partnerského ve�era byly nejen nové 
kontakty a osobní p�átelství, ale i plány další 
vzájemné spolupráce. (dum)

Deset let partnerství Chomutova a Annabergu-Buchholz
Přesně desáté výročí ofi ciální spolupráce Statutárního města Chomutov a Annabergu – Buchholz si nedávno připomněli 

zástupci obou měst při partnerském večeru v saském městě. „Nejde o žádné formální kontakty, ale naopak o přátelské vztahy 

mezi konkrétními lidmi,“ řekla německá primátorka  Barbara Klepsch. „Spolupráce trvá déle, ale přesně před deseti roky byla 

podepsána smlouva o partnerství, jejíž výročí si dnes připomínáme. Máme za sebou vánoční oslavy, Chomutovské slavnosti, 

koncerty dechových hudeb, anebo třeba závody dračích lodí Dragon Cup,“ dodala její česká kolegyně Ivana Řápková.

Primátorky Ivana �ápková a Barbara Klepsch



na nám�stí 1. máje
 17.00 h  

  pohádková show, slavnostní rozsvícení váno�ního stromu, oh�ostroj

 9.00–18.00 h  – 
  Ukázka váno�ních produkt� v adventním kalendá�i, váno�ní jízdy lokálky Amálky PZOO, 
  Ježíškova pošta pro malé i velké, zvoni�ka pro št�stí, stánkový prodej váno�ního zboží, prodej kapr�, 
  prodej váno�ních stromk�, ve�ejné bruslení na um�lé ledové ploše, bohatý doprovodný program.

 9.00 h ZDOBENÍ VÁNO�NÍCH STROMK� D�TMI MŠ, VYSTOUPENÍ P�VECKÝCH SBOR� MŠ – 
  p�ed m�stskou v�ží
 16.00 h VÁNO�NÍ PROGRAM RÁDIA BLANÍK s hostem Petrou �ernockou

 16.00 h UKRADENÉ VÁNOCE v podání Václava T�asáka – SHAKER PRODUCTION – 
  výpravné pohádkové p�edstavení nejen pro d�ti

 13.00 h COUNTRY VÁNOCE – Váno�ní koncert populární regionální kapely MARACAS
 15.00–18.00 h ICE DISKO – Diskotéková párty nejen na led� – DJ Lukáš Budai

 13.00 h VÁNO�NÍ RECITÁL chomutovského písni�ká�e JINDRY KEJAKA
 15.00–18.00 h ICE DISKO – Diskotéková párty nejen na led� – DJ Dan Rakaczký

 16.00 h VÁNO�NÍ P�EKVAPENÍ p�veckého sboru V.I.S. Gymnázia Chomutov a Obchodní akademie, 
  St�ední odborné školy gastronomie a St�edního odborného u�ilišt� Chomutov 

 16.00 h VÁNO�NÍ P�EKVAPENÍ Základní školy speciální a Mate�ské školy Chomutov 
  a Základní um�lecké školy T. G. Masaryka Chomutov s pohádkovým tane�ním p�edstavením MRAZÍK

 16.00 h VÁNO�NÍ P�EKVAPENÍ Základní školy Školní, Základní školy Na P�íkopech, 
  Základní školy Ak. Heyrovského Chomutov

 16.00 h VÁNO�NÍ P�EKVAPENÍ Základní školy 17. listopadu Chomutov
  VÁNOCE PRO �ERTÍKA – divadelní pohádka Divadla KUŠ

 16.00 h VELKÝ VÁNO�NÍ KONCERT – BIG BAND Z. TÖLGA

 10.00 h JAK KA�ENKA VYZRÁLA NA �ERTY – divadelní pohádka DIVADLA M
 15.00–18.00 h ICE DISKO – Diskotéková párty nejen na led� – DJ Dan Rakaczký 

 13.00 h VÁNOCE S GAMA RÁDIEM 107.9 FM
 15.00–18.00 h ICE DISKO – Diskotéková párty nejen na led� – DJ Lukáš Budai

 16.00 h VÁNO�NÍ P�EKVAPENÍ Základní školy Kada�ská, Základní školy Zahradní, 
  Základní školy Hornická

 16.00 h VÁNO�NÍ P�EKVAPENÍ Základní um�lecké školy T. G. Masaryka Chomutov – 
  Váno�ní bubenická exhibice skupiny OKLEP
  VÁNO�NÍ EXHIBI�NÍ SHOW BEETHOVEN D.C. EXE CHOMUTOV

 16.00 h VÁNO�NÍ P�EKVAPENÍ Základní um�lecké školy T. G. Masaryka Chomutov – 
  Váno�ní jazzování – Jazzový orchestr Tequilla Band
  VÁNO�NÍ P�EKVAPENÍ Základní um�lecké školy F. L. Gassmanna Most – 
  Váno�ní melodie v podání žák� muzikálového odd�lení

 11.00–15.00 h S
C
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