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KVALITA VŽDY ZA 
ROZUMNOU CENU
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SC-91061/5

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)

SC-90879/4 
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Slušným pom�žeme, s ostatními zato�íme. 
To �íká v rozhovoru velitel m�stských strážní-
k� Vít Šulc.

Rekordní rozpo�et m�sta na rok 2010 je nezbytností. 
Bude se šet�it, ale zárove� investovat do akcí, na které 
m�sto získalo významné dotace.

Zavedení systému parkování na Kamenné není 
rozhodn� experimentem m�sta,

Parkovací systém Parkovací systém 
na Kamenné na Kamenné 

Rozhovor: Vít ŠulcRozhovor: Vít Šulc

Vánoční časVánoční čas

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

Sport strana 10
Bydlení a Doprava strana 11
Školy a volný �as strana 12
Bezpe�nost 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: Alona Bezdieniezhna (tel.: 725 124 616, tel./fax: 224 816 818, bezdieniezhna@ceskydomov.cz) • 
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• 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: Alona Bezdieniezhna
tel.: 725 124 616
e-mail: bezdieniezhna@ceskydomov.cz

�as Mikuláše, Vánoc a všech radostí, které k tomu 
pat�í, p�ipomínají informace a obrázky z akcí, 
které zatím prob�hly anebo se ješt� chystají.

Rozpočet města na rok 2010Rozpočet města na rok 2010

77

Milí 
spoluobčané, 
za rozsvícenými okny 
našich byt� se �ím dál 
�ast�ji objevují dopisy 
našich d�tí pro Ježíška. 

Píší v nich, co by si p�ály najít pod váno�ním 
strome�kem. D�tská p�ání jsou v�tšinou jed-
noduchá – kluci by cht�li autí�ka, dinosaury 
nebo lego, d�v�ata sní o nádherných panen-
kách, o plyšácích nebo o r�žových šatech se 
t�pytkami. Možná je škoda, že my dosp�lí se 
nepokoušíme taky napsat sv�j dopis Ježíš-
kovi. Možná bychom v první chvíli napsali, 
že ze všeho nejvíc si p�ejeme novou televizi 
nebo auto, ale možná, kdybychom m�li dost 
�asu na p�emýšlení, možná bychom si nako-
nec ze všeho nejvíc p�áli n�co úpln� jiného. 
T�eba aby ta paní z vedlejšího vchodu 
nevolala m�stskou policii pokaždé, když 
zaparkujete p�ed popelnicemi. Aby vám 
t�eba místo toho s úsm�vem odpov�d�la 
na pozdrav. Nebo bychom si možná na-
psali o trochu tolerance a klidu, aby m�li 
všichni lidé �as �ešit spory a problémy tak, 
že budou vždy nejd�ív poslouchat názor 
toho druhého. Skv�lým dárkem by také 
mohlo být, abychom mnohem �ast�ji ne-
mluvili s našimi blízkými jen po telefonu, 
ale abychom si našli chvíli jen tak posed�t, 
poklábosit s nimi nebo si zahrát karty. 
A abychom mohli být víc se svými d�tmi 
d�ív, než nám vyrostou a odejdou z do-
mova. A v�bec nejskv�lejším dárkem by 
bylo, kdybychom se mohli p�estat trápit 
r�znými nepodstatnými hloupostmi, kte-
ré nám otravují život. Kdybychom museli 
�ešit jenom ty opravdu vážné problémy – 
abychom byli zdraví, abychom m�li práci 
a aby nás m�l n�kdo rád. A pro� bychom 
vlastn� ten dopis nemohli taky napsat? 
A nebo si ta naše p�ání alespo� nahlas vy-
slovit? Sta�í Židé v��ili, že p�ání, které se 
vy�kne nahlas, se ur�it� splní! Tak bychom 
to mohli zkusit. A nejen na Vánoce. 
P�eji vám i vašim d�tem, aby se vám všech-
na p�ání splnila a abyste prožili krásné vá-
no�ní svátky plné pohody a lásky. 

Vaše Ivana �ápková 
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Městský ústav sociálních služeb
Samozřejmosti, které jinde tak samozřejmé nejsou…
Každá civilizovaná zem� se snaží poskyto-

vat pot�ebným ob�an�m sociální služby. 
�eská republika pat�í mezi n�, a a�koli ješt� 
zdaleka ne všechno v sociální oblasti je upra-
veno pat�i�nou legislativou, dá se mluvit o 
tom, že jsme zemí, která na sociální programy 
myslí. Celostátní úrove� a zákonná úprava 
jsou jedna v�c a p�ístup místních samospráv k 
této problematice je v�cí druhou. M�sto Cho-
mutov je lokalitou, kde se pro ob�any, kte�í 
sociální pé�i pot�ebují, d�lá mnohem víc, než 
vyžaduje zákonná povinnost. Mluví o tom 
nap�íklad �ísla. Kolem 30 milion� jde každý 
rok z m�stského rozpo�tu na fungování p�í-
sp�vkové organizace s názvem M�stský ústav 
sociálních služeb Chomutov, což není v soci-
ální oblasti b�žné. O této skute�nosti se mezi 
lidmi, up�ímn� �e�eno, mnoho neví. Ú�elem 
následujících �ádk� tedy je ukázat na kon-
krétních p�íkladech, že pro staré, nemocné �i 
handicapované ob�any, ale i pro nejmenší d�ti 
a další skupiny pot�ebných lidí v tomto m�st� 
existuje velice stabilní zázemí a je k dispozici 

pé�e nejen vysoce profesionální, ale zárove� 
také lidsky vst�ícná. V p�edváno�ním �ase je 
možná zbyte�né p�ipomínat, že pohlazení po 

tvá�i a vlídné slovo znamenají t�eba pro posti-
ženého �lov�ka mnohem víc než slib sebelu-
xusn�jších dar� pod strome�kem…

Co je Městský ústav 
sociálních služeb

Příspěvková organizace města 
Chomutova, která byla založena 
v roce 1993 s cílem poskytovat 
a zabezpečovat sociální, výchov-
né, poradenské a zdravotní služby 
potřebným skupinám obyvatel, jako 
uživatelům sociálních služeb v rámci 
těchto středisek:

• Domov pro seniory Píse�ná
•  Domov pro osoby se zdravotním postiže-

ním Školní p�šina
• Denní stacioná� 
• Jesle Píse�ná
• Centrum denních služeb Bezru�ova
 - Pe�ovatelská služba
 - Centrální stravovací provoz
• Sociální centrum Píse�ná
 - Sociální poradna
 - Azylový d�m

Služby, které poskytuje 
Městský ústav sociálních služeb Chomutov
• poskytování stravovacích a ubytovacích služeb, sociálních služeb a zdravotnické pé�e,
• poskytování ambulantních služeb pro zdravotn� postižené ob�any,
• provozování pe�ovatelské služby v objektech organizace i v terénu,
• poskytování odborného sociálního poradenství,
• poskytování ubytovacích služeb pro osoby bez p�íst�eší,
• poskytování lé�ebn� preventivní pé�e v nestátním zdravotnickém za�ízení,
• poskytování rehabilita�ní a výchovné pé�e pro handicapované d�ti,
• zap�j�ování kompenza�ních, rehabilita�ních a zdravotních pom�cek,
•  zajiš�ování soc. aktiviza�ních �inností uživ. pobytových, terénních i ambulantních služeb,
• zajiš�ování klubové �innosti pro seniory a zdravotn� postižené,
•  zajiš�ování dopravy uživatel�m sociálních služeb organizace a zdravotn� postižených d�tí 

do školských za�ízení,
• vydávání neperiodických publikací,
• zajiš�ování hostinské �innosti pro seniory.

MMMěěěssstttssskkkýýýýýýý úúússstttaaavvv sssoooccciiiááálllnnníííccchhh sssllluuužžžeeebbb CCChhhooommmuuutttooovvv
• po kksk tytovááánííí tstravova íící hhch a ubbbyttova íící hhch slllužžžebbb sociáiáiálllníííchhh llsl žžuž bbeb a zdddrav tot iini kkckééé éépé���e

MÚSS ChomutovMÚSS Chomutov
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Paní �editelko, nakolik chápete �innost vaše-
ho ústavu jako výjime�nou ve srovnání s okol-
ními m�sty?
Práv� proto, že disponujeme informacemi 
o tom, jak se v našem oboru pracuje jinde, 
myslím si, že jde o skute�n� odlišný p�ístup. 
Ekonomicky, organiza�n� i lidsky. Je to sa-
moz�ejm� výsledek politické dohody vedení 
m�sta, ale pokud bychom vzali v potaz akti-
vity, které jsou ze zákona povinné, v Chomu-
tov� jdeme daleko za jejich rámec.

N�jaký p�íklad ze stovek, jak sama �íkáte?
Už jenom provozování jeslí pro nejmenší d�ti 
v budov� Domova pro seniory na Píse�né 
je aktivitou, kterou bychom za normálních 
okolností nemohli z ekonomických d�vod� 
realizovat. Vedení m�sta se ale vyjád�ilo jed-
nozna�n�. P�edstava zrušení jeslí byla ne-
myslitelná a byly podniknuty takové kroky, 
abychom jesle mohli provozovat dál. Nejbliž-
ší jesle pro mr�ata jsou tuším v Most�…

Co byste dál vyzvedla jako p�íklad výjime�né-
ho p�ístupu ke klient�m vaší organizace?
T�ch aktivit je celá �ada. Máme v portfoliu 
skute�n� celé spektrum klient� od zmín�ných 
batolat v jeslích až po seniory v domovech. 
Staráme se o postižené d�ti i dosp�lé, pomá-
háme osobám, kterým hrozí sociální vylou-

�ení, v denním stacioná�i na Píse�né máme 
úsp�chy s rehabilita�ní pé�í Vojtovou meto-
dou pro postižené d�ti do p�ti rok�. Spokojení 
senio�i se s chutí ú�astní všech sportovních 
i kulturních a spole�enských akcí, které pro n� 
po�ádáme v penzionu. Dalo by se toho vyjme-
novat plno a �asu není zrovna nejvíc.

Povídáme si krátce po skon�ení Konference 
o komunitním plánování sociálních služeb. 
Jak  �tená��m p�eložit do normálního jazyka 
nápl� takového jednání?
Zní to možná zbyte�n� složit�, ale zjednodu-
šen� lze �íct, že sociáln� pot�ební lidé jsou 
zkrátka speci	 ckou komunitou a  my na tako-
vém odborném setkání zástupc� poskytova-
tel� sociálních služeb a pochopiteln� i vedení 
m�sta projednáváme plán �innosti na další 
období. Docházíme ke zjišt�ní, že nastavený 
systém funguje dob�e a pot�eby ob�an� Cho-
mutova jsou cílen� �ešeny a je jim nabízeno 
více služeb než v jiných m�stech. Samoz�ej-
m� jsme i tentokrát došli k n�kolika novým 
konkrétním záv�r�m a jejich výsledky naši 
klienti brzy pocítí na vlastní k�ži. Je ale nutné 
zmínit, že ve skute�nosti m�sto nemá povin-
nost sestavovat komunitní plán sociálních 
služeb, ale v moment�, kdy takový dokument 
existuje, je šance sáhnout si i na další peníze.
 
Poj�me se záv�rem zmínit o �íslech, která by 
ilustrovala všechno to, co zazn�lo výše.
Našich zhruba 180 zam�stnanc� se stará o víc 
než dva tisíce lidí. Jsou v tom samoz�ejm� 
i osoby, kterým ambulantn� poskytujeme soci-
áln� aktiviza�ní služby pro seniory i pro osoby 
se zdravotním postižením, stovky lidí jsou p�í-
jemci terénní pe�ovatelské služby, nap�íklad 

800 ob�an� jsme loni evidovali v ambulantní 
form� poskytovaného odborného sociálního 
poradenství. 
Velkým problémem je 	 nancování takto pro-
vozn� rozsáhlého, a tedy 	 nan�n� náro�ného 
subjektu, což p�edstavuje velikou zát�ž p�e-
devším pro m�sto jako z�izovatele. Ro�ní roz-
po�et se pohybuje okolo osmdesáti milion� 
korun, z toho necelá polovina je kryta z tržeb 
od klient� za poskytnuté služby. Druhou �ást 
p�edstavují dotace MPSV �R ve výši pouhých 
15 %, zatímco p�ísp�vek z�izovatele na provoz 
�iní tém��  38 %, což je vysoce nadstandardní 
�ástka, která nemá v okolních obcích srovná-
ní. K do	 nancování služeb vítáme jakýkoliv 
p�ísp�vek od sponzor� a snažíme se získávat 
prost�edky také v rámci vyhlášených projek-
t�. To všechno lze najít ve výro�ních zprávách 
na našem webu www.musscv.cz... 

Vedoucí Domova pro seniory 

na Písečné Soňa Suchomelová 

netají, že 166 klientů tohoto 

střediska vyžaduje denno-

denní péči na vysoké úrovni. 

„My jim ji ovšem poskytuje-

me podle nejlepšího svědomí 

a naprostá většina dědečků 

a babiček to kvituje s povdě-

kem,“ říká ředitelka.

V moment�, kdy dostane za úkol p�edstavit 
v kostce služby, které jsou zde senior�m nabí-
zeny, rozzá�í se jí o�i a p�edem se ptá, zda na 
jejich vý�et budeme mít dostatek �asu. „Do-
mov je takovým m�stem ve m�st� a myšleno 
je tu opravdu úpln� na všechno. Spole�en-

ské, kulturní i sportovní vyžití tu má 
spoustu podob a naši klienti si ho ve-
sm�s pochvalují. Je d�ležité vyvážit 
všechno v dokonalém  mixu, ale da�í 
se to. Samoz�ejm� se nedá vždycky 
vyhov�t úpln� všem a nechybí ani 
kon
 iktní situace, které zvládáme, 
a to je d�ležité,“ vysv�tluje Sucho-
melová. Ujímá se úlohy pr�vodky-

n� a p�edvádí hernu, t�locvi�nu, ordinace, 
spole�enské místnosti, knihovnu i kapli pro 
v��ící seniory. „Nechybí nám kavárna, ob-
chod se smíšeným zbožím, ale ani udržova-
ná zahrada s venkovním posezením, altány 
a krbem pro letní akce. Nádherný pohled je 
na prolínání generací práv� na zahrad�, kde 

odpo�ívající senio�i pozorují d�ti z jeslí i MŠ 
a �asto se jejich her i ú�astní. Ke kon
 ikt�m 
kv�li hlu�nosti tu nikdy nedošlo,“ usmívá se 
So�a Suchomelová. „Jsme jedním z mála za-
�ízení pro seniory, kde je v�tšina jednomíst-
ných pokoj�. Jen minimum jich je dvoul�ž-
kových, anebo jde o takové bytové jednotky, 
kde jsou dva samostatné pokoje se spole�-
ným sociálním za�ízením. Respektujeme, že 
obyvatelé cht�jí mít zpravidla sv�j klid, ale 
pokud touží po spole�nosti, p�íležitostí ke 
kontaktu s ostatními je tu spousta. Už jsem 
se dokonce p�istihla p�i tom, že i svou vlast-
ní penzi v takovém za�ízení, jako je to naše, 
si dokážu docela dob�e p�edstavit,“ uzavírá 
So�a Suchomelová. (dum)

Alena Tölgová: Spokojené dětství i stáří? To není fráze
Ředitelka MÚSS Chomutov 

působí energickým dojmem, 

ale už po prvních větách 

je zřetelné, že svou manažerskou 

roli ve vedení organizace 

chápe hlavně jako poslání. 

Až přijde čas, klidně sem půjdu odpočívat
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Vyhláškou budou vymezeny zóny, kde bude 
zakázána konzumace alkoholických ná-

poj� na ve�ejných prostranstvích. „P�edpo-
kládáme, že se bude jednat o místa s velkou 
koncentrací ob�an�, jako je okolí supermarke-
t�, nádraží, nám�stí, parky a sídlišt�,“ dodala 
�ápková. Pití alkoholu bude zakázáno také 
v okolí škol z d�vodu možného ohrožení mrav-
ní výchovy d�tí a mládeže.
„Práv� alkohol je �asto spoušt��em protipráv-
ního jednání, jako je mo�ení v okolí obch�dk�, 
obt�žování ob�an� �i vzbuzování ve�ejného 
pohoršení,“ �ekl velitel m�stských strážník� 
Vít Šulc. „Existence protialkoholové vyhlášky 
umož�uje strážník�m m�stské policie ú�inn� 
zasáhnout ješt� p�edtím, než by �lov�k pod vli-
vem alkoholu dopustil následného závažn�jší-
ho protiprávního jednání,“ dodal.
K projektu Záchranný kruh se tak v posled-

ních m�sících p�idal i navazující další projekt, 
který nese název Kvalita života a jeho obsahem 
jsou konkrétní zm�ny v �ízení chodu m�sta. 
Problémy ve m�st� se dosud �ešily centráln�, 
nyní se budou �ešit s ohledem na danou lokali-
tu, která má své speci	 cké podmínky. 
   (dum) 

Změna pro živnostníky 
v bezpečnostních 
oborech

Prvním �íjnem vešel v platnost nový zá-
kon �. 292/2009 Sb., který zm�nil po-

žadavky týkající se odborné zp�sobilosti 
podnikatele i fyzických osob vykonávajících 
koncesované živnosti v bezpe�nostních 
oborech. „Jde p�edevším o ty podnikatele, 
kte�í provozují koncesované živnosti Ostra-
ha majetku a osob a Služby soukromých de-
tektiv�, up�esnil vedoucí obecního živnos-
tenského ú�adu Vladimír D�de�ek.
Novelou zákona došlo jednak k prodloužení 
doby platnosti osv�d�ení o odborné kvali	 -
kaci pro p�íslušnou pracovní �innost z 5 na 
10 let. „Týká se to fyzických osob vykoná-
vajících tyto �innosti, tedy nap�íklad za-
m�stnanc�. Dále došlo k prodloužení doby, 
ve které musí podnikatel prokázat spln�ní 
nových podmínek odborné zp�sobilosti. 
Z p�vodních dvanácti jde nyní o t�icet šest 
m�síc�,“ dodal D�de�ek. Up�esnil, že do 1. 
ledna 2012 je nezbytné, aby všichni živnost-

níci v p�íslušných 
oborech pat�i�né 
doklady doložili. 
„V opa�ném p�í-
pad� by náš ú�ad 
ž i v n o s t e n s k é 
oprávn�ní musel 
zrušit,“ upozor-
nil Vladimír D�-
de�ek. (dum)

Chomutov bude hospodařit 
s dvoumiliardovým rozpočtem 

ě ž í

Město začalo pracovat na 
protialkoholové vyhlášce

Přesně podle přání občanů, kteří vznesli řadu připomínek na nedávném briefi ngu s 

vedením města na sídlištích Zahradní a Písečná, byly zahájeny práce na nové vyhláš-

ce města, která by omezila pití alkoholu na veřejných prostranstvích. „Je pochopi-

telné, že konzumenti alkoholických nápojů postávající u večerek a bufetů rozhodně 

nepřispívají ke kulturnosti prostředí na sídlištích, nemluvě o tom, že dochází k obtě-

žování spořádaných lidí i ke znečišťování okolí,“ řekla primátorka Ivana Řápková.

Svoz odpadu zlevní

Chomutov-
ská radni-

ce snížila pro 
rok 2010 míst-
ní poplatek 
za komunální 
odpad. Ten 
klesl o dvanáct 

korun, ze 440 na 428 korun. „Obyvatelé 
Chomutova zaplatí za svoz mén� i p�esto, 
že m�sto na svoz doplácí p�es 16 milion� 
korun,“ �ekla primátorka Ivana �ápková. 
Celkové náklady na likvidaci komunál-
ního odpadu pro rok 2010 p�evyšují 38 
milion�, což v p�epo�tu na poplatníka 
p�edstavuje 761 korun. Rozdíl mezi sku-
te�nými náklady a poplatkem ob�an�m 
dotuje m�sto. „Díky tomu pat�í poplatek 
za odpad dlouhodob� k nejnižším ze všech 
obcí, které mají poplatek zavedený,“ doda-
la primátorka. (red)

Chomutov bude v p�íštím roce hospoda�it 
s rozpo�tem v rekordní výši 2,073 miliar-

dy korun na stran� p�íjm� i výdaj�. P�estože 
objem rozpo�tu je na p�íští rok rekordní, mu-
seli ho ekonomové m�sta sestavit jako krizový 
s výraznými restrikcemi ve výdajích. „Úspor-
ná opat�ení se týkají jak provozu samotné-
ho magistrátu a jím poskytovaných služeb, 
tak investi�ních akcí m�sta, ale i p�ísp�vk� 
poskytovaných organizacím, které jsou na 
rozpo�et m�sta napojeny,“ �ekla primátorka 
Ivana �ápková a dále dodala, že m�sto po�ítá 
s tím, že da�ové výnosy budou v p�íštím roce 
negativn� ovlivn�ny probíhající ekonomickou 
krizí ješt� více než v roce letošním.  
Pro letošní rok m�sto schválilo vyrovnaný 
rozpo�et s p�íjmy a výdaji 1,548 miliardy ko-
run. Rozpo�et na p�íští rok po�ítá s provoz-
ním p�ebytkem 71 milion� korun. V rozpo�-
tu je zapojena i 	 nan�ní rezerva 35 milion� 
korun a tém�� 829 milion� korun na stavby 
za�len�né do integrovaného plánu rozvoje 
m�sta Areál bývalých kasáren,“ �ekl vedoucí 
ekonomického odboru Jan Mareš.

Integrovaný plán zahrnuje vybudování 
sportovn� spole�enského areálu v bývalých 
kasárnách, tedy zimního, letního stadionu, 
relaxa�ního centra a kulturn� spole�enské-
ho centra se dv�ma kinosály. Na 	 nancování 
staveb m�sto použije i revolvingový úv�r 450 
milion� korun splatný do konce roku 2018. 
„Splácet jej budeme z p�iznaných dotací z re-
gionálního opera�ního programu EU,“ uvedl 
Mareš. Celkov� však rozpo�et bude de	 citní, 
protože se po�ítá s pokrytím t�chto investic 
také z prost�edk�, které m�sto ušet�ilo v mi-
nulých letech. 
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Aktuality

Nosný oblouk zimního 
stadionu naznačuje 
jeho monumentalitu

Na staveništi budoucího nového zim-
ního stadionu neustává �ilý ruch. 

„Vzty�ení konstrukce nosného oblouku, 
pod kterým bude zav�šen celý skelet stav-
by, máme za sebou. Teprve ten dává naje-
vo rozm�ry celé stavby,“ �ekl šéf odboru 
investic ing. Petr Chytra. 
Stavba teprve od tohoto momentu kone�n� 
prozrazuje parametry budoucí hokejové 
arény, které z dosavadních vizualizací ne-
byly p�esn� p�edstavitelné. „Už se dokonce 
ozvaly hlasy, že se to n�kterým lidem zdá 
malé. Z dálky možná. V moment�, kdy �lo-
v�k p�ijde p�ímo do centra d�ní, tedy pod 
osu oblouku, uv�domí si ale svou vlastní 
nicotnost,“ dodal s úsm�vem Chytra. „Je 
logické, že vstup na staveništ� je z bezpe�-
nostních d�vod� zakázán. Po�así zatím 
p�eje a stavba b�ží podle plán�. Chomutov 
se má na co t�šit,“ dodal Petr Chytra. (dum)Radnici se osv�d�ila ve�ejná služba, b�-

hem níž lidé, pobírající sociální dávky 
m�sí�n� odpracovávají 30 hodin ve�ejn� 
prosp�šných prací. Pokud tak neu�iní p�i-
jdou o �ást sociálních dávek. „Spole�nosti 
a organizace z�ízené m�stem a další nezisko-
vá sdružení využívají v rámci ve�ejné služby 
v sou�asné dob� 289 lidí. Ti se organizacím 
osv�d�ili,“ �ekla primátorka Ivana �ápková. 
Rada m�sta proto schválila všem organiza-
cím  zajištujících ve�ejnou službu mandátní 
smlouvy na další období.  V sou�asné dob� 
spl�uje podmínky pro za�azení do ve�ejné 
služby 657 z  981 klient� odboru sociálních 
v�cí chomutovského magistrátu.  
Práci lidem dávají Technické služby m�sta Cho-
mutova, Podkrušnohorský zoopark Chomu-
tov, M�stský ústav sociálních služeb, St�edisko 
knihovnických a kulturních služeb, Dopravní 
podnik m�st Chomutova a Jirkova, Správa 
sportovních za�ízení Chomutov, ob�anské 
sdružení Sv�tlo Kada� a ob�anské sdružení 
Na Louce Chomutov. Nejvíc lidí, celkem 134 
zam�stnávají technické služby p�i úklidových 
pracích a údržb� zelen�. „Je d�ležité, že klienti 
v hmotné nouzi si obnovují pracovní návyky. 
Za odpracování 30 hodin m�sí�n� získají kli-
enti k životnímu minimu až 550 korun navíc,“ 
dodala primátorka �ápková. (dum)

Veřejná služba 
pokračuje, osvědčila se

Celkem dvaašedesát 
dobrovolných dárc� 

krve bylo v posledních 
dnech odm�n�no tradi�-

ní zlatou Jánského plake-
tou. Slavnostní p�edávání 

prob�hlo v prostorách hema-
tologicko-transfuzního odd�lení Nemocnice 
Chomutov o.z. „V registru máme celkem 3 100 
bezplatných dárc� a pat�íme mezi významné 
poskytovatele krve a jejích derivát� na úrovni 
celé republiky,“ �ekla primá�ka odd�lení Vladi-
míra Kašková.
Po�et dárc� je podle ní stabilní, a a�koli jich je 
ro�n� kolem �ty� stovek vy�azeno zpravidla ze 
zdravotních �i v�kových d�vod�, zhruba stej-
ný po�et prvodárc� je vždy nahradí. Letos už 
bylo p�edáno 240 bronzových a 168 st�íbrných 
plaket. „Dvaašedesát držitel� zlatých plaket za 
�ty�icet bezplatných odb�r� krve si rozhodn� 
zaslouží uznání. P�ipravili jsme pro n� tento-
krát i exkurzi po našem odd�lení, aby v�d�li, jak 
s jejich darem dál nakládáme, a vid�li, že odb�-
rem to zdaleka nekon�í. Našimi transfuzními 
p�ípravky bohat� pokrýváme spot�ebu ve zdejší 
nemocnici, ale hodn� pomáháme i pražským  
nemocnicím, zejména d�tským a onkologickým 
pacient�m ve Fakultní nemocnici v Motole,“ do-
dala primá�ka Kašková. (dum)

Darovali krev, dostali 
Jánského plakety
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Nový trolejbus začne 
sloužit v lednu 2010

Dopravní podnik m�st Chomutova 
a Jirkova, a. s., má zcela nový klou-

bový trolejbus. „Jde o historickou událost, 
nový v�z je tu poprvé od roku 1995, kdy zde 
byla zahájena trolejbusová doprava,“ �ekl 
generální �editel 	 rmy Ji�í Melni�uk. 
„Do ostrého provozu by m�l být v�z spuš-
t�n ve t�etím týdnu m�síce ledna  2010. Ješ-
t� p�edtím plánujeme jeho o	 ciální prezen-
taci a jízdy zdarma v rámci naší kampan� 
Cestujte s námi,“ doplnil Melni�uk. (dum)

V�z dorazil z plze�ské Škodovky 8. prosin-
ce ve�er.

Zavedení systé-
mu parkování v 

Kamenné není roz-
hodn� experimentem 
m�sta, jak ho ozna�i-
la místní média. Prá-
v� naopak, radnice 
reagovala na dlouho-
letá p�ání a žádosti 
obyvatel této �ásti 
m�sta. Pracovní sku-
pina chomutovského 
magistrátu pro parkování, aby si potvrdila, 
zda se jedná o v�tšinové stanovisko místních, 
uspo�ádala mezi vlastníky aut v této oblasti 
jmenovitou anketu. Osloveno bylo všech 151 
vlastník� automobil� z ulice Kamenná �.p. 
5106–5119. Pokud to bylo možné, tak pracov-
níci magistrátu zazvonili s anketním lístkem 
p�ímo u byt� �idi��. Ostatním nechali lístky 
ve schránkách. „K výsledk�m ankety jsme 
p�istupovali jako k referendu, které je platné, 
pokud se ho zú�astní 35 procent obyvatel. To 

se stalo, tak jsme vyšli 
obyvatel�m vst�íc,“ 
�ekl Theodor Sojka, 
tajemník magistrátu 
a vedoucí pracovní 
skupiny pro parková-
ní. A jak ukazuje pro-
dej karet, tak to byl 
správný krok. K pátku 
se prodalo 23 karet. 
Do 11. prosince m�li 
možnost si koupit 

kartu všichni, kte�í se v anket� vyjád�ili klad-
n�. Od 14. prosince se prodávají i ostatním 
�idi��m  bydlícím v ulici Kamenná v �.p. 5106 
–5119, p�ed jejichž vchody byl zaveden parko-
vací systém. K dispozici je 38 karet, což od-
povídá po�tu vyhrazených parkovacích míst.  
Více  parkovacích karet nebude v této lokalit� 
vydáno, aby všichni jejich majitelé m�li  místo 
k parkovaní jisté. Radnice p�edpokládá, že se 
karty bez problém� prodají, a parkovací sys-
tém tak bude pro �idi�e p�ínosem.   

Parkovací systém v Kamenné 
si vyžádali občané 
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Rozhovor

Jak toho všeho chcete dosáhnout?
M�stská policie prochází organiza�ními 
a systémovými zm�nami, které jsme nastar-
tovali, když jsem nastoupil do funkce. Tvrdím, 
že tyto zm�ny se na práci strážník� odrazí 
a odráží možná už nyní. S n�kolika strážní-
ky jsme se už i rozlou�ili a základní 	 lozo	 í 
je zm�na chování i myšlení strážník� v��i 
slušným a spo�ádaným ob�an�m. T�m totiž 
musí být p�edevším oporou. Naproti tomu 
je t�eba dát jasný signál všem nep�izp�sobi-
vým, že proti nim bude vystupováno s maxi-
málním d�razem za využití všech zákonných 
prost�edk�. V této souvislosti uvítám, pokud 
všechny další p�ipomínky a podn�ty ob�an� 
k práci strážník� budou konkrétní a adresné. 
K ú�inné náprav� chyb musíme znát datum, 
místo a �as události a pokud možno i �íslo 
strážníka a tak dál. 

Lidé si ovšem st�žují také na to, že postihy 
h�íšník� p�ichází pozd� nebo v�bec a navíc 
jsou neú�inné.
Chápu i agresivn�jší postoj n�kterých ob�an�, 
kterým cht�jí dosáhnout rychlého �ešení svých 
problém�. Na druhou stranu je t�eba si uv�do-
mit, že m�stská policie má povinnost vyváže-
n� zabezpe�ovat místní záležitosti ve�ejného 
po�ádku tak, aby nebyly up�ednost�ovány 
zájmy jedinc� nebo jednotlivých skupin. Je 
t�eba také zohled�ovat d�ležitost a naléhavost 
jednotlivých problém� tak, abychom elimino-
vali zejména ty nejzávažn�jší. Dosáhnout toho 
chceme jednak už zmín�nou zm�nou myšlení 
strážník�, ale hlavn� lepší organizací práce 
strážník� a její d�slednou kontrolou. 

Na brie� ngu nap�íklad zazn�lo, že lidem by 
se skute�n� líbila p�edstava, aby každá ulice 
m�la svého strážníka, kterého by všichni zna-
li a který by znal je…
Žádná m�stská policie v celé republice nemá 
z objektivních d�vod� neomezené kapacity 
a možnosti. M�stská policie Chomutov má 
62 strážník� v�etn� mne. Ti však nepracují 
v jednu chvíli sou�asn�, ale jsou rozd�leni 
do 4 sm�n tak, aby byl zajišt�n nep�etržitý 
provoz. Po ode�tení opera�ního velitele a ob-
sluhy monitorovacího kamerového dohle-
dového systému, což jsou dva lidé, zbývá na 
p�ímý výkon a na 1 sm�nu v ideálním p�ípad� 
13 strážník�. Když vezmeme v úvahu další 
p�irozený úbytek ve form� �erpání dovole-
ných, nemocnosti a podobn�,  dostaneme se 
k dlouhodobému pr�m�ru 10–11 strážník� 
v p�ímém výkonu na sm�nu. To znamená 
v kone�ném d�sledku 5 dvou�lenných hlídek 
v jednu chvíli na celý Chomutov.  Nelze tedy 
zabezpe�it stálý dohled v jednom konkrét-
ním míst� nep�etržit�, nelze mít v každé ulici 
strážníka, ale je možné kontrolovat ur�itou 
lokalitu. Samoz�ejm� to taky tak d�láme. 
Velmi d�ležitá je v tomto sm�ru 
aktivní spolupráce s lidmi. 
Velice d�ležitá jsou ze-
jména v�asná oznamování 
jakýchkoli nep�ístojností, 
porušování zákona a ji-
ných situací, které prost� 
nejsou v po�ádku. Je mož-
né události oznamovat 
i anonymn� na lince 156. 
V p�ípadech, kdy se v�as 
dozvíme o jakémkoli inci-
dentu, bývá náš následný zá-
sah nejefektivn�jší. 

Jedna z výtek, které zazn�ly b�hem brie� ngu 
s ob�any na Základní škole Zahradní, mluvi-
la o tom, že strážníci tam jsou vid�t jen málo 
a pouze v den, kdy se na sídlišt� sjelo vedení 
m�sta, jich tam bylo hned n�kolik.
Up�ímn� �e�eno to není moc korektní. Moc 

dob�e víme, že zejména sídlišt� jsou neural-
gickým bodem našeho m�sta, a proto jim v�-
nujeme zvýšenou pozornost. Zájmová místa, 
kde se soust�e�ují nep�izp�sobiví lidé, se 
m�ní a v sou�asnosti si zvláštní pé�i zasluhu-
jí práv� tyto lokality. Víme o tom velice dob-
�e, a práv� proto už tam n�jaký �as po�ádáme 
pravidelné kontroln�-bezpe�nostní akce. Jen 
za posledních n�kolik týdn� jsme tu vy�ešili 
na �ty�i stovky p�estupk�. Ti, kdo porušu-
jí pravidla, už moc dob�e v�dí, že si tu musí 
dávat pozor. Bu� zm�ní lokalitu, anebo sv�j 
zp�sob chování.

Ob�as se ozývá i výhrada, že postihy p�estup-
c� nejsou dostate�n� ú�inné a že strážníci 
proti nim nepostupují dostate�n� rázn�.   
Není prost� vždy možné naložit s „lotry“ tak, 
jak by si mnozí ob�ané p�áli. Také bychom 
v mnoha p�ípadech cht�li mít možnost „vzít 
takového �lov�ka za 
 ígr a pat�i�n� vy�ešit, 
eventuáln� ho dostat navždy z Chomutova“, 
ale jsme povinni, na rozdíl od nich, postupo-
vat za každých okolností v souladu se záko-
nem. P�ekro�ením zákonných pravomocí se 

každý strážník vystavuje riziku 
trestního stíhání za p�ekro-

�ení pravomocí ve�ejného 
�initele. Nejde splnit každé-
mu vše, co si p�eje, a hlav-
n� zp�sobem, jakým si to 
p�eje. Mohu však slíbit, že 
ud�láme pro každého a za 
všech okolností v dané v�ci 
maximum, a to je podle 
mne to nejd�ležit�jší.  

A záv�re�ný vzkaz obyvatel�m 
Chomutova?

Chci jen zd�raznit, že m�stská poli-
cie tu je hlavn� proto, aby chránila spo�áda-
né ob�any m�sta a jeho návšt�vníky. Aby jim 
pomáhala v nesnázích. Jsem p�esv�d�en, že 
dnes už naprostá v�tšina strážník� tuto svoji 
povinnost takto chápe. Je tedy jasné, že máme 
spole�ný zájem na spole�né v�ci.  (dum)

Vít Šulc: 
Slušným pomůžeme, s ostatními zatočíme!

Při nedávném briefi ngu s občany sídlišť Zahradní a Písečná zaznělo hned 

několik konkrétních výtek na adresu strážníků městské policie. Jejich veli-

tel Vít Šulc na tomto základě tedy uvádí na pravou míru některá 

nedorozumění a zároveň vyjadřuje díky za podněty ke zlepšování práce 

nejen jednotlivých strážníků, ale vlastně celé Městské policie Chomutov. 

Řešení problémů s nepřizpůsobivými občany a ochranu slušných lidí 

před dopady chování jednotlivců, kteří nedodržují pravidla, 

vidí Vít Šulc jako stěžejní úkol.
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Prodej 
posledních 

volných pozemků 
pro výstavbu 

Rodinných domů 
v lokalitě Filipovy rybníky. 

Škola a školka vzdáleny 800 m. 
Obch. centrum Globus-Baumarkt 1000 m.

Telefon 733 133 228, e-mail:adaz8@adaz.cz 
Adresa: ADAZ spol. s r. o., Černovická 5523, Chomutov
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Prodejj 
posledníchh 

volných pozemkůů 
pro výstavbuu 

Rodinných domůů 
v lokalitě Filipovy rybníky.. 

 a školka vzdáleny 800 m.. Škola a školka vzdál
Obch. centrum Globus-Baumarkt 1000 m..Obch ce t

Telefon 733 133 228, e-mail:adaz8@adaz.cz z 
AAdresa: ADAZ spol. s r. o., Černovická 5523, Chomutovv

Pozemky v lokalitě 
Filipovy rybníky
Pozemky v lokalitě Pozemky v lokalitě 
Filipovy rybníkyFilipovy rybníky

Více na www.pozemky.adaz.cz

Nová služba čtenářům

St�edisko knihovnických a kulturních slu-
žeb zavedlo zcela novou službu pro starší a 

imobilní �tená�e. „Nejedná se o nic jiného než 
o dodávku knih registrovaným �tená��m až do 
domu,“ up�esnila �editelka SKKS Chomutov 
Marie Laurinová. Pov��ený knihovník p�iveze 
zájemc�m m�sí�n� nabídku knih z knihov-
ny dle individuálních požadavk�. Pro výb�r 
knih mohou �tená�i použít webové stránky 
knihovny www.skks.cz, anebo najít inspiraci 
na novém webovém portálu www.bibliohelp.
cz. Zájemci o tuto službu se mohou hlásit na 
telefonním �ísle SKKS 474 651 250 nebo  e-
mailem na adresu beletrie@skks.cz, p�ípadn� 
m�že zastupující osoba navštívit knihovnu 
osobn�. „Kontaktními osobami jsou pracovni-
ce odd�lení beletrie Galina Dráž�anská, Lenka 
�áhová a Marie Vitvarová a na jejich erudici i 
ochotu se naši klienti mohou kdykoli spoleh-
nout,“ dodala Marie Laurinová. (dum)

Nejprve se p�edvedla d�v�ata navšt�vující 
kroužek orientálních tanc� v nízkopra-

hovém klubu MOLO a ohromila ú�astníky 
akce tím, co se dokázala ve velmi krátké dob� 
nau�it. Mikulášské odpoledne provázela také 
�ada sout�ží nap�íklad ve zp�vu, recitaci, kres-

lení, tan�ení s balonky mezi 
�ely a na �adu p�išla dokonce 
i sout�ž ve vyplazování jazy-
k�. „Výherci si odnesli balí�ky 
plné sladkostí a p�kných cen. 
Zkrátka ovšem nep�išli ani 
ti, kdo se sout�ží neú�astni-
li. Pak nás navštívil dlouho 
o�ekávaný Mikuláš s �ertem 
a and�lem a všechny hod-
né d�ti obdaroval balí�ky se 
sladkostmi. Trojice se pak za-
pojila do dalšího d�ní, uvedla 
n�které sout�že a vyhlašovala 
vít�ze. V bohatém následném 
programu jsme vid�li ješt� 
orientální tane�nici, skupinu 

Taratibu s africkou hudbou a tanci i vystoupe-
ní tane�ního stylu hip hop. Vrcholem ve�era 
byla diskotéka, kde všichni rozhýbali svá t�la, 
a ukázali tak, že ani oni nejsou v tanci žádní 
amaté�i,“ dodala Klímová.

(dum)

Mikuláš zašel i na Dřínovskou
Také v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Dřínovské ulici se slavil Mikuláš. 

„Akce byla pořádána občanským sdružením Nara ve spolupráci s občanským sdru-

žením Světlo a pro všechny zúčastněné šlo o skutečně vyvedené pozdní odpoled-

ne,“ řekla vedoucí zařízení Petra Klímová.

Orientální tanec v podání d�v�at ze sídlišt� 

Povinnost platit mýtné na dálnicích, 
rychlostních silnicích a vybraných 
komunikacích 1. třídy se od 1. ledna 
2010 rozšiřuje na všechna vozidla, 
jejichž povolená hmotnost přesahuje 
3,5 tuny(určující je pouze hmotnost 
tažného automobilu). Půjde o 80 tisíc 
malých nákladních vozidel a dodávek, 
které slouží zejména drobným a střed-
ním podnikatelům. Kamiony s hmot-
ností nad 12 tun zaplatily za tři roky na 
mýtném 17 miliard korun.

Výška tarifu za ujetí jednoho kilometru se 

liší podle typu použité silnice, počtu náprav 

vozu a emisní kategorie, případně podle 

denní doby. Povinnou jednotku pro placení 

mýtného si provozovatelé vozidel pořizují na 

250 distribučních místech - nejčastěji čer-

pacích stanicích, nebo 15 kontaktních mís-

tech v krajských městech. Na místě zaplatí 

vratnou zálohu 1.550 Kč, a poté si nepře-

nositelnou elektronickou krabičku umístí na 

přední sklo.

Před pořízením jednotky by si měl řidič roz-

myslet, jestli chce platit mýto dopředu, nebo 

zaplatí až následně, například na fakturu. 

Distribuční místa slouží pro řidiče, kteří platí 

mýto dopředu. Při registraci potřebují osvěd-

čení o technickém průkazu, řidičský průkaz, 

doklad o emisní třídě a vyplněný registrační 

formulář. Kontaktní místa slouží uživatelům, 

kteří budou mýto platit následně. Ti potřebují 

k registraci živnostenský list/výpis z OR/prů-

kaz totožnosti, kopii technického průkazu, 

doklad o emisní třídě a vyplněnou Dohodu 

o podmínkách následného placení.

Více na portálu www.mytocz.cz, nebo 
na 24h. bezplatné infolince 800 698 629 
(800 MYTOCZ).                                   (red)

Řidiči dodávek, v lednu pozor!
Některá vozidla s hmotností nad 3,5 tuny 

jsou dosud vybavena dálničním kupónem  

z roku 2009, jehož platnost vyprší až  

v průběhu nebo na konci ledna. Aby nedo-

šlo k souběhu časového a výkonového 

zpoplatnění, vzniká těmto vozům povinnost 

platit mýto na dálnicích a rychlostních silni-

cích až po skončení platnosti jejich dálnič-

ního kupónu. Nejpozději od 1. února 2010 

musí mýtné platit všichni uživatelé silnic 

s auty nad 3,5 tuny hmotnosti. Doporučuje 

se, aby si řidiči ponechali druhý díl dálnič-

ního kupónu pro případnou reklamaci.

OD ZAČÁTKU ROKU 2010 SE MÝTNÉ V ČESKU 
ROZŠIŘUJE I NA DODÁVKY A MALÉ KAMIONY
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Sport

Vánoční fotbalový turnaj 
pro mateřské školy

Vánoce teprve �ekají p�ed dve�mi, ale 
na Základní škole Na P�íkopech se už 

p�ed n�kolika dny uskute�nil Váno�ní fot-
balový turnaj pro družstva mate�ských škol. 
„Utkaly se týmy MŠ Klí�ek v Šafa�íkov� uli-
ci, MŠ Pohádka v ulici Školní p�šina a MŠ 
Kopretinka v ulici Dostojevského,“ �ekla 
jedna z organizátorek, Markéta Kanická.
Po úporném snažení všech tým� zvít�zila 
MŠ Pohádka, druzí byli hrá�i týmu MŠ Klí-
�ek a bronz si odneslo družstvo MŠ Kopre-
tinka. „Ani v zápalu boje malí fotbalisté ne-
zapomn�li na pravidla fair play a úžasnou 
atmosféru vytvo�ila skupina fanoušk� z MŠ 
Klí�ek. Všichni si odnesli zasloužen� vybo-
jované medaile, diplomy a vít�zné družstvo 
i pohár,“ doplnila u�itelka Kanická.  (dum)

Celou akci s názvem INTEGRACE orga-
nizovala už pátým rokem Plavecká škola 

Prosen Louny a Okresní organizace sdružení 
na pomoc mentáln� postiženým. Závod� se 
zú�astnilo 110 plavc� z 18 družstev nejen z Ús-
teckého a Libereckého kraje, ale také z Prahy. 
„Letos jsme sestavili sedmi�lenné družstvo slo-
žené ze t�í dívek a �ty� chlapc�. T�i z nich  jsou 
naši bývalí žáci, kte�í už letos navšt�vují st�ední 
odbornou školu. Všichni plavali 25 metr� prsa 
a volný zp�sob ve dvou v�kových kategoriích. 
Chlapci pak plavali 100 metr� štafetu. Zla-
tou medaili získal Jaroslav Kraus, st�íbr-
nou medaili Kate�ina Babin�áková a Tomáš 
Schejbal, bronzovou medaili pak Michaela 
Ku�erová a Michal Krajník,“ uzav�ela vý�et 
�editelka Grimlová. (dum)

P�átelský turnaj v odbíjené, který se usku-
te�nil v t�locvi�n� St�ední zdravotnické 

školy Chomutov, se op�t setkal s nadšením 
svých ú�astník�. „Nastoupila dv� družstva 
z naší školy a t�i ze soukromého gymnázia,“ 
uvedla Hana Karasová ze St�ední zdravotnic-
ké školy.  Soupe�ilo se  pochopiteln� o bohatou 

mikulášskou nadílku a hrálo se systémem kaž-
dý s každým na dva sety do 15 bod�. „Sout�ži-
lo se až do podve�erních hodin a všechny naše 
odrostlé d�ti ve v�ku 15 až 19 let dostaly nejen 
n�co sladkého, ale i n�co zdravého na zub. Za 
nadílky m�ly pochopiteln� velikou radost,“ do-
dala Karasová.  (dum)

Speciální škola opět bodovala v plavání
Regionálních plaveckých závodů sportovců s mentálním postižením v Lounech se 

účastnili i žáci Speciální školy Chomutov v Palachově ulici a uspěli velice dobře. 

„Naše sedmičlenné družstvo přivezlo celkem pět medailí. V konkurenci více než 

stovky soupeřů jde o veliký výkon,“ podotkla ředitelka školy Marie Grimlová.

Plavecké družstvo s u�itelkami Idou Sko�ilaso-
vou a Zde�kou Škaloudovou.

Vít�zné družstvo z mate�inky Pohádka.

Tradiční Mikulášský turnaj v odbíjené

Výsledky Mikulášského turnaje:

1. místo –  Diskalkul 
Chomutovské soukromé gymnázium
(žáci: M. Johanes, O. Vomasta, M. Mai, 
M. Rovenský)

2. místo –  Jarinové – SZŠ Chomutov
(žáci: K. Šalanská, J. Vrtalová, M. Mul-
lerová, T. Vytasil, K. Sklenářová)

3. místo –  (J)elita - Chomutovské soukromé 
gymnázium
(žáci: M. Hrdličková, M. Fišerová, L. 
Matulová, M. Poláková, K. Mrkáčková)

4. místo –  Loseři – SZŠ Chomutov
(žáci: T. Čech, P. Levák, V. Zeman, A. 
Kutuzová, J. Kotrba, J. Veselá)

5. místo –  Něco – SZŠ Chomutov
(žáci: I. Pinkavová, B. Schejbalová, K. 
Hejlová, D. Popovičová, S. Hlavová, H. 
Hadvičáková, P. Bartošová)

V Restaurantu Golf Club na Kamencovém je-
ze�e se tentokrát sešlo na šest desítek malých 

sportovc� z d�tských domov� v Chomutov�, ve 
Vysoké Peci a v Žatci a také d�ti z Ústavu sociální 
pé�e Chomutov. Dohromady daly celkem osm 
družstev. Akce prob�hla pod záštitou primátorky 
Chomutova Ivany �ápkové a za významného p�i-

sp�ní Asociace t�lovýchovných jednot 
a sportovních klub�, Severo�eských 
dol�, Severo�eských vodovod� a ka-
nalizací i Severo�eské vodárenské spo-
le�nosti. „Bez jejich p�isp�ní by nebylo 
možné ud�lat tolika d�tem radost,“ 
dodal Stádník. Na �ty�ech drahách 
se po krátkém tréninku strhla napí-
navá bitva o body, z níž vít�zn� vyšlo 
družstvo z Vysoké Pece se ziskem 361 
bod�, druhé byly d�ti ze Žatce s 350 
body a t�etí družstvo DD Chomutov 
1, které nasbíralo 338 bod�. Sedmou, 

a tedy nikoli poslední pozici obsadily handica-
pované d�ti z chomutovského ústavu sociální 
pé�e. „Fantastickou atmosféru m�l i záv�re�ný 
kulturní program, který si p�ipravily samy d�ti. 
Všichni nakonec dostali dárek, nechyb�l ani raut 
a všichni už se t�šíme na desátý ro�ník koulení 
v roce 2010,“ uzav�el Jind�ich Stádník.    (dum)

Vánoční koulení už podeváté úspěšné
Celkem osm dětských družstev se sešlo při devátém ročníku kuželkového turna-

je s názvem Vánoční koulení 2009. „Akci pořádáme už pravidelně a zveme na ni 

handicapované děti a také děti z dětských domovů,“ řekl předseda Tělovýchovné 

jednoty VTŽ Chomutov a člen rady města Jindřich Stádník. 

Váno�ní koulení 2009 se setkalo s velkým zájmem d�tí.

Týmy soukromého gymnázia Diskalkul a 
(J)elita.
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inzerce

Jízdní řády se mění 
s rozmyslem

Dopravní podnik Chomutova a Jirko-
va, a. s., v t�chto dnech p�echází na 

novou podobu jízdních �ád�, která bude 
platit op�t až do prosince 2010. „Náš celko-
vý p�epravní výkon p�edstavuje skoro dva 
a p�l milionu kilometr� ro�n� a zm�nami, 
které si vyžaduje nejen ekonomická krize, 
ale i celková optimalizace hospoda�ení, jej 
snižujeme zhruba o sto padesát tisíc kilo-
metr�. Každé z omezení nebo zrušení linek 
je ale promyšlen� kompenzováno,“ �ekl 
generální �editel DPCHJ a.s. Ji�í Melni�uk.
P�ipomn�l, že modernizace vozového par-
ku, infrastruktury MHD i p�íprava na p�e-
chod na nový odbavovací systém p�edsta-
vují logicky vysokou 	 nan�ní zát�ž, ale 
snaha o efektivní hospoda�ení 	 rmy za�ala 
našt�stí ješt� d�ív, než na �eskou ekonomiku 
za�aly dopadat d�sledky ekonomické krize. 
„Nemusíme tedy provád�t tak drastická 
opat�ení, která by vedla k výraznému pokle-
su kvality našich služeb,“ �ekl Melni�uk.
Zcela zrušena je tedy autobusová linka �. 5 
na trase ul. Vodní – Globus v Chomutov�. 
Náhradou je prodloužena trasa linky �. 4, 
která navíc obsluhuje zastávky Autoškola, 
T�ebízského a Lipská za zrušenou linku �. 
5. K obdobné kompenzaci dochází na lince 
�. 9, která navíc obsluhuje zastávku Globus 
u vybraných spoj� do centra. Ur�ité re-
dukce jsou provedeny u linek �. 3 (snížení 
po�tu spoj�) a �. 6 (neobsluhuje zastávky 
Jit�enka – Povodí Oh�e – Jit�enka). V tro-
lejbusové doprav� dochází ke zrušení linky 
�. 35 a její náhrad� linkou �. 25. Výchozí 
stanicí již nebude nádraží v Jirkov�, nýbrž 
stanice Píse�ná v Chomutov�.
Nové jízdní �ády jsou k dispozici na www.
dpchj.cz a platí od 13. 12. 2009 do 11. 12. 
2010. (dum)  

Z nedávné konference komunitního plá-
nování, které komplexn� �eší sociální 

služby v Chomutov�, vyplynula pot�eba 
levného bydlení pro osoby v obtížné bytové 
a následn� sociální situaci. Byty by m�ly být 
k dispozici i pro lidi, kte�í prošli r�znými 
stupni sociálního bydlení, jako je azylový 
d�m �i byty na p�l cesty. „T�mto lidem chy-
bí možnost získat levné bydlení, které by 
jejich situaci stabilizovalo,“ �ekla ú�astnice 
konference Karin Sobotková, vedoucí cho-
mutovského Klokánku. 
„Pro tyto ú�ely by mohly sloužit byty Cho-
mutovské bytové. Musela by se však zm�nit 
pravidla tak, aby je bylo možné pronajmout 
osobám v krizové situaci zp�sobené absen-
cí bydlení,“ �ekla primátorka Chomutova 
Ivana �ápková. Nájemci by platili b�žné re-
gulované nájemné, které je v sou�asné dob� 
levn�jší než nájem od soukromých vlastní-
k� dom�. Žadatel o pronájem tohoto bytu 
by však musel dále spolupracovat se sociál-
ními pracovníky až do vy�ešení své situace, 
nap�íklad splácet dluhy v��i m�stu, pokud 
je má. Tento pracovní návrh z konferen-
ce komunitního plánování by však musely 
schválit orgány m�sta. 
Levné bydlení však neznamená bydlení 

sociální. Tyto byty by vytvo�ily ur�itou 
nadstavbu sou�asné nabídky systému so-
ciálního bydlení v Chomutov�. M�sto nyní 
nabízí azylový d�m o kapacit� 34 míst, je-
hož pr�m�rná obsazenost je 31 míst, a pln� 
využívané 4 byty na p�l cesty. „Po�et míst 
v azylovém dom� byl zatím zcela dosta�ují-
cí,“ �ekla Alena Tölgová, �editelka M�stské-
ho ústavu sociálních služeb.
V azylovém dom� jsou obyvatel�m nabízeny 
sociální služby, které jim pomáhají se zapo-
jením do b�žného života. „Lidem nabízíme 
pomoc s �ešením zadluženosti, pomáháme 
obyvatel�m shán�t práci, pomáháme p�i 
získávání sociálních dávek, u�íme je jednat 
s ú�ady �i jak pe�ovat o d�ti a domácnost,“ 
vyjmenovala Alena Tölgová. 
Radnice sociáln� slabým nabízí také byty 
na p�l cesty, jež slouží pro Chomutovany, 
kte�í se aktivn� vracejí ze špatné sociální 
situace do b�žného života. V podmínkách 
pronájmu t�chto byt� je, že se pronajímají 
na p�l roku, tedy na dobu, b�hem které by si 
rodiny m�ly najít nové bydlení. „Zde nastá-
vá problém, že lidé nemají možnost sehnat 
cenov� p�ijatelné bydlení pro další aktivní 
�ešení své situace,“ shodli se ú�astníci kon-
ference.  (red)  

Město by mohlo osobám v krizové situaci pomoci 
získat byt s regulovaným nájemným
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Inzerce v Chomutovských novinách 

Telefon: 725 124 616

Ze 453,60 K� za jeden GJ tepla stoup-
ne v roce 2010 v Chomutov� cena 

na 484,32 K�. Zvýšení ceny tepla o 5,8 
procenta je zp�sobeno tím, že dodavatel-
ská spole�nost �EZ Teplárenská zvýšila 
své ceny. Vliv na navýšení ceny tepla má 
také jednoprocentní zm�na sazby DPH. 
Mírn� cenu ovlivnila také letošní teplá 
zima, která zp�sobila, že klesl po�et spo-
t�ebovaných GJ. Stálé, tedy 	 xní náklady 
na dodávku tepla, p�edevším na provoz 
distribu�ní sít�. Dodavatel tak musí tyto 
náklady rozpo�ítávat na menší množství 
spot�ebovaných GJ.  (red)  

Teplo příští rok zdraží o šest procent
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Nabízí žákům ukončujícím 

školní docházku možnost 

studia v těchto oborech:stststudududiaiaia vv v tt těcěcěchththtooo oboboborororececech:h:h:

C
S

C
S

Střední vzdělání s maturitní zkouškou :
Autotronik • Mechanik seřizovač CNC obráběcích strojů • Mechanik strojů a zařízení

Střední vzdělání s výučním listem:
Obráběč kovů • Zámečník • Autoklempíř • Automechanik • Operátor–logistik

Zaměstnavatelé nabízejí žákům přímou podporu během studia a perspektivní 
zaměstnání po absolvování.

Dovolujeme si pozvat žáky a jejich rodiče na dny otevřených dveří, 

které se konají v sobotu 9. ledna 2010 od 8:00 do 13:00 a ve čtvrtek 

21.ledna 2010 od 13:00 do 18:00

Pražská 702, 430 01  Chomutov, Tel/fax: 474 651 848,474 651 849, 474 624 415
e-mail: sstacv@sstacv.cz; http:/www.sstacv.cz

Víte, co d�lá �alouník, klempí�, tesa� nebo 
t�eba mechatronik? To byly otázky, které 

na devá�áky �ekaly nejen v samotné budov� 
st�ední školy, ale také v objektech dílen odbor-
ného výcviku Na Moráni. „Sou�ástí ukázek jed-
notlivých obor� byla také možnost vyzkoušet si 
n�které pracovní postupy,“ doplnil �editel Ma-
reš. Budoucí zedník tedy skládal ze� z kostek 
stavebnice, instalatér šrouboval ocelové trubky, 
�alounice šily polštá�ky, truhlá� hobloval. Kaž-
dý ze žák� si tak mohl na vlastní k�ži vyzkoušet, 
co jednotliví �emeslníci d�lají a jaké nástroje 
k tomu pot�ebují. „Pro 9.A a 9.B Základní školy 
Na P�íkopech budou další prezentace p�iprave-
ny v prosinci 2009 a v lednu 2010. Mezitím ale 
všechny ostatní zájemce o vzd�lávání v našich 

oborech zvu na dny otev�ených dve�í, které po-
�ádáme ješt� letos 16. prosince a potom 13. led-
na a 10. února 2010,“ uzav�el Jan Mareš. (dum)

Projektové dny na nejr�zn�jší témata se 
v posledních letech velice osv�d�ily jako 

vítané zpest�ení výuky také na chomutovských 
školách. „Žáci 8.A ze základní školy v ulici 

Akademika Heyrovského nedávno absolvova-
li jeden z nich a ten nesl název Laborato� plná 
vody,“ oznámila u�itelka Kate�ina Pr�šová. 
Pod jejím vedením se tedy ve školní laborato�i 
už od rána cákalo, šplouchalo a �vachtalo. Bílé 
laboratorní plášt� vytvá�ely atmosféru praco-
višt� plného v�deckých pracovník�. Všechny 
pokusy byly podle názvu dne zam��eny vý-
hradn� na vodu. „S pomocí Vodního kuf�í-
ku jsme ov��ovali nejen chemické vlastnosti 
vody jako nap�íklad pH, ale i fyzikální, tedy 
povrchové nap�tí, rozpustnost solí i t�eba hyd-
rostatický tlak. P�edevším jsme zkoumali ty 
vlastnosti, které mají n�jaké praktické využití, 
protože voda �lov�ka provází na každém kro-
ku. Celodenní laboratorní cvi�ení je pro d�ti 
logicky velice atraktivní. Poznatky z hodin fy-
ziky, chemie a biologie se jim propojí a v praxi 
také ov��í,“ dodala Pr�šová. (dum)

Deváťáci zkoušeli řemesla
Střední škola energetická a stavební Na Průhoně uspořádala další prezentační den 

pro základní školy a své učební i studijní obory tentokrát představila žákům 9.C ze 

ZŠ Na Příkopech. „Chceme tak žákům pomoci orientovat se v nabídce dalšího vzdě-

lávání a usnadnit jim výběr budoucí kvalifi kace,“ řekl ředitel SŠES Jan Mareš.

Laboratoř plná vody

I skute�ný d�m z cihel je vlastn� stavebnice.

Žákyn� ani p�i náro�ných pokusech neztrácely 
dobrou náladu.

Studenti viděli Brusel

Europoslanec Miroslav Ouzký pozval 
na exkurzi do hlavního m�sta Belgie 

skupinu student� chomutovského soukro-
mého gymnázia, St�ední zdravotnické školy 
a St�ední pr�myslové školy. „Ješt� p�ed od-
jezdem p�ijala studenty chomutovská pri-
mátorka Ivana �ápková, která s poslancem 
Ouzkým tuto cestu domluvila. Pop�ála jim 
š�astnou cestu a vybavila je propaga�ními 
p�edm�ty, aby mohli v Bruselu své m�sto 
dob�e reprezentovat,“ �ekl m�stský radní 
a pedagog gymnázia Pavel Karel Markvart.
Studenti v Bruselu absolvovali prohlídku 
europarlamentu, besedovali s poslancem, 
vid�li hlavní zasedací sál, mluvili s �eskými 
zastupiteli. „Další den si pak všichni s chutí 
prohlédli slavné Atomium na bruselském 
výstavišti Expo a také výstavu Mini Evropa, 
kde jsou všechny �lenské zem� EU reprezen-
továny miniaturami svých slavných staveb. 
Zbyl �as i na prohlídku centra Bruselu v�et-
n� slavného ��rajícího chlape�ka a Velkého 
nám�stí i na nákup slavných bruselských 
pralinek, takže nakonec odjížd�li dom� plni 
zajímavých informací a hezkých p�edváno�-
ních zážitk�,“ dodal Pavel Markvart. (red)

�ást studentské delegace s P. K. Markvar-
tem p�ed bruselským Atomiem. 
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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• 

Více informací najdete na: 
www.ceskydomov.cz/chomutov

inzerce

Pozvánka na Silvestrovskou párty Pozvánka na Silvestrovskou párty 
31. 12. 200931. 12. 2009

v Rigolettu na náměstí 1. Máje v Chomutově 
zahájení v 19:00

Připravili jsme pro Vás pestrý program: 
diskotéku 60.–90. let, moderní diskotéku, 

travesti show, karaoke, oldies.

REZERVACE VSTUPENEK: 
474 651 434, 604 999 078

Vstupné: 200 Kč v ceně je raut a přípitek. S
C

-9
13

49
/1
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studium-pomaturitni.cz
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Stavební práce na budov� bývalého Okres-
ního ú�adu Chomutov byly zahájeny 

v �ervenci 2007 a celkové náklady na opravu 
�inily tém�� dvacet milion� korun. 17,5 milio-
nu korun bylo použito z prost�edk� minister-
stva vnitra  na stavební úpravy, tedy vým�nu 
st�echy, vybudování nového sociálního za�í-
zení a šaten, nových rozvod� vody, kanaliza-
ce a elektroinstalace a na vybudování policej-
ních cel v�etn� zázemí. Dalších 2,5 milionu 
korun bylo použito k p�ebudování vstupních 

prostor objektu na kontaktní a koordina�ní 
centrum. „Budování t�chto moderních pro-
stor trvalo zhruba dva roky a prost�edky na 
opravy byly �erpány z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj. S dalšími investicemi ve 
výši 6 milion� se po�ítá v dalších letech a p�-
jde o opravu fasády,“ doplnila Pivková.
P�i slavnostním otev�ení nových prostor p�i-
vítal všechny p�ítomné vedoucí Územního od-
boru vn�jší služby Chomutov plk. JUDr. La-
dislav Loun, p�estižení pásky se ujal bývalý 
�editel Okresního �editelství policie Chomu-
tov Ivan �eh��ek. Mezi dalšími významný-
mi hosty byl i plk. JUDr. Ji�í Vorálek, �editel 
Krajského �editelství policie Severo�eského 
kraje, Ivana �ápková, primátorka m�sta Cho-
mutova, Vít Šulc, �editel M�stské policie Cho-
mutov, a Johannes Heinisch, zástupce �editele 
Policejního �editelství Chemnitz-Erzgebirge.

(red)

Tři policejní útvary se přestěhovaly
Celkem tři policejní útvary, tedy Obvod-

ní oddělení Chomutov město, Oddělení 

hlídkové služby a Dopravní inspektorát, 

pracují už od konce listopadu v nových 

prostorách. „Z Libušiny ulice a z ulice 

Beethovenovy – Kordů, se policisté pře-

stěhovali do zrekonstruované budovy 

na náměstí T. G. Masaryka 3100,“ ozná-

mila policejní mluvčí Marie Pivková. 

Ježíšek to viděl

Za bílého prosincového dne z�stala ma-
jitelka obchodu s kv�tinami v Táborit-

ské ulici jako opa�ená a nev��ila vlastním 
o�ím. V prodejn� si totiž vyzdobila velký 
váno�ní stromek, aby podtrhla atmosféru 
p�icházejících svátk�. Jak posléze vypov�-
d�la p�ivolaným strážník�m, do prodejny 
vešel muž, kterému evidentn� šlo o to, aby 
mu nevid�la do tvá�e. Ten najednou stro-
mek i s ozdobami sebral a zmizel v centru 
m�sta. Strážníci ho dle udaného popisu 
hledali, ale prozatím marn�. Protože žena 
odhadla cenu stromku „jen“ na tisíc korun, 
trestní oznámení nepodala. Jen povzdych-
la cosi o nad�ji, že Ježíšek tohle ur�it� mu-
sel vid�t a zlod�jovi to spo�ítá on. 

Strážníci pokutovali 
močící chlapce

Podivnou módou posledních dní se sta-
lo vym�šování na ve�ejných prostran-

stvích. Nap�íklad nedávno t�sn� p�ed 
p�lnocí provád�la hlídka kontrolu Huso-
va nám�stí, kde spat�ila mladíka se sun-
danými kalhotami nad kv�tiná�em. Když 
k n�mu strážníci p�išli, nijak se nekál a do-
konce odmítal p�edložit doklad totožnos-
ti. Skon�il tedy na policejní služebn�. Tam 
se zjistilo, že jde o 15letého Chomutováka. 
O situaci byla informována jeho matka, 
která si pro n�j na služebnu jist� s velkým 
pot�šením p�ijela. Mladík ovšem odjížd�l 
i s tu�nou pokutou.
Téže noci se o hodinu pozd�ji opakova-
la podobná situace s tím rozdílem, že šlo 
o Mánesovu ulici a tentokrát „už to nemo-
hl vydržet“ šestnáctiletý mladík. Mo�ový 
m�chý� si sice vyprázdnil, zato kapsy mu 
naplnily pokutové bloky. 
Tiskový pracovník MP Chomutov Vladimír Valenta

Několikrát za rok navštíví preventist-

ky Městské policie Chomutov také 

Městský ústav sociálních služeb, aby 

zdejším seniorům prezentovaly osvětu 

týkající se prevence kriminality. „Právě 

v posledních dnech proběhla podobná 

akce v Domově pro seniory na Písečné,“ 

řekl tiskový pracovník městské policie 

Vladimír Valenta.

Akce se krom� preventistek zú�astnili 
i dva strážníci ovládající bojová um�ní, 

jejichž úkolem bylo názorn� p�edvést r�zné 
prvky sebeobrany. Ti do svého programu 
za�adili hmaty, chvaty, údery, kopy a další 
úkony, kterými je možné �elit p�ípadnému 
úto�níkovi. D�chodci vše pozorovali s vel-
kým zaujetím a zajímalo je, jestli také exis-
tuje sebeobrana úm�rná jejich v�ku. I tu jim 

pochopiteln� strážníci názorn� ukázali. Jed-
na ze starších dam pak trefn�  a sebev�dom� 
poznamenala: „Nejvíc se mil líbilo to kopnutí 
do genitálií. Tím bych úto�níka jist� odra-
dila.“ Je pochopitelné, že sklidila bou�livý 
aplaus p�ítomných.  (red)

Prevence pro školy a také pro důchodce

Prezentace bojových um�ní pro seniory.
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Bydlení
Koupím byt 4+1 do os. vl. v Chomutově. Nenabízet 
sídliště od Březenecké po Jirkov. Tel. 602 442 929.

Prodám byt 2+1 v os. vl. s balkonem v ul. Václavská 
v Chomutově. V bytě parkety. Bydlení pěkné a klidné. 
Cena 550 000 Kč, při rychlém a solidním jednání větší 
sleva. Tel. 604 762 404.

Pronajmu byt 3+1+L v Chomutově, Svahová. Nájem 
7 000 Kč vč. energií + internetu, kauce 14 000 Kč, jed-
norázově 2 380 Kč. Tel. 728 743 955.

Hledám dům do 10 km od Chomutova. Do 4 milionů 
Kč. Tel. 602 570 686.

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

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

Prodám novou karmu na plyn, pův. cena 7 600 Kč, teď 
za 3 500 Kč, harmoniku pianou 80 basů za 3 500 Kč, 
stříbrnou lišku, nové šála + čepice. Tel. 604 806 198. 

Ostatní
Pronajmu garáž v centru, ul. Heydukova. Rozměry 6 
x 3 x 2,25 m, vrata 2,4 x 2 m. Cena 1 000 Kč/měsíc, 
volná od 1. ledna. Tel. 774 107 832.

Pronajmu garáž v areálu na Kamenné. Tel. 
731 049 276.

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

Text inzerátu 

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

�
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Městská sportovní hala

17. 12. �t  Florbal – FBC 98 CV  
8.00–18.00

18. 12. Pá BASKETBAL – muži B   
 19.00–20.30
19. 12. So Florbal – p. Miklovi�  
 10.00–16.00
 Futsal – CHLMF   
 8.00–14.30
20. 12. Ne  Florbal – FBC 98 CV (st. žáci)  

8.00–16.00
 Futsal – FC Chomutov (d�ti)  
 16.00–21.00

Dopřejte si o svátcích pohyb!

Ve�ejné bruslení 
na zimním stadionu v Chomutov� 
od 21. 12. 2009 do 3. 1. 2010 
každý den 13.00–14.00 hodin
Um�lá ledová plocha na nám�stí 1. máje
Pond�lí – ned�le 10.00–21.00
24., 25., 26., 31. 12. 2009 a 1. 1. 2010  zav�eno

Koncerty

15. 12. 19:00  M�stské divadlo 
�eská mše váno�ní

17. 12. 18:00 kostel sv. Ignáce
 Lucie Bílá

18. 12. 16:00  D�m d�tí a mládeže 
Váno�ní vystoupení hudebních 
kroužk�

19. 12. 10:00  kostel sv. Kate�iny
Schola Specialis Familiae

20. 12. 18:00  kostel sv. Ignáce 
4. adventní koncert

20. 12. 15:00  galerie Lurago  
4. adventní koncert

24. 12. 24:00  kostel sv. Ignáce 
P�lno�ní �eská mše váno�ní J. 
J. Ryby

27. 12. 17:00  kostel sv. Kate�iny
Koncert v rámci Vánoc v muzeu

Divadelní představení

16. 12. 16:00  Kulturní d�m Zahradní  
O kouzelné peci

16. 12. 19:00  M�stské divadlo  
To byl teda Silvestr!

20. 12. 15:00  Kulturní d�m Zahradní 
Kašpárek a Honza v pekle

Kino Oko

16. 12. 19:00 Na sever – art kino
17. 12. 16:00 Control – Fc nejen pro SŠ
17.–20. 12. 18:30  Twilight sága: Nový m�síc
19.–20. 12.  16:30   Doba ledová 3: 

Úsvit dinosaur�
19. 12. 15:00 Váno�ní pásmo pohádek
21.–22. 12. 17:00  Love and Dance
23. 12. 17:00 Hannah Montana
25.–27. 12. 17:00 A� žijí rytí�i!
26.–27. 12. 15:00 Zataženo, ob�as traka�e
28.–29. 12. 19:00 Julie a Julia
30. 12. 19:00 Líbáš jako B�h
1. 1. 2010 19:00 M�j život v ruinách
2.–3. 1. 2010 16:30 Váno�ní koleda

Zábava

19. 12. 20:00 Kulturní d�m Zahradní
 14. Tradi�ní country show
30. 12.  18:00  Kulturní d�m Zahradní 

Silvestrovský ve�erní�ek
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Vánoční čas

Fotoreportáží se vracíme k dosud uskute�-
n�ným akcím, které m�sto po�ádá pod 

názvem Chomutovské Vánoce 2009. P�ipo-
mínáme tedy oh�ostroj a pohádkovou show 
p�i rozsv�cení váno�ního stromu, vystoupe-
ní Petry �ernocké, Váno�ní trhy na nám�stí, 
odm��ování d�tí, které zdobily strome�ky 
pod m�stskou v�ží, zvoni�ku pro št�stí i Mi-
kuláše, který p�išel za d�tmi do sportovní 
haly.

M�sto Chomutov a Podkrušnohorský 
zoopark Chomutov po�ádají 24. pro-

since od 11 do 15 hodin tradi�ní živý betlém 
na chomutovské nám�stí. Oživlý betlém 
bude spojen s p�eletem and�l�. Obrázek p�i-
pomíná lo�skou atmosféru živého betléma 
na �erveném hrádku, odkud se letos st�huje 
blíže k lidem.

P�ipomn�l, že ohe� byl zapálený v jeskyni 
Nnarození Pán� v Jeruzalém� a nejd�í-

ve letecky p�epraven do Rakouska, odkud 
ho kurý�i rozvážejí vlaky po celé Evrop�. 
Do Chomutova plamínek kurý�i p�ivezou 
vlakem v sobotu 19. prosince ve 13:49 do 
stanice Chomutov m�sto a ve 13:53 na ná-
draží Chomutov. Zde bude první možnost si 
betlémské sv�tlo p�ipálit. Další možností jej 
získat pak bude st�eda 23. 12. od 15 do 18 

hodin, kdy budou skauti stát pod váno�ním 
stromem na nám�stí 1. máje v Chomutov�. 
„Chomutovská farnost upozor�uje, že po 
devatenáctém prosinci bude možnost získat 
plamínek i tam, nejlépe vždy po pravidelných 
bohoslužbách, jejichž termíny jsou na výv�s-
ce d�kanského kostela. Doporu�ujeme vzít si 
sví�ku �i lampi�ku a sklenici proti v�tru, aby 
vám betlémské sv�tlo cestou nezhaslo,“ do-
dal Martin Frána.

I letos bude k dispozici betlémské světlo
Také v tomto roce se podle tradice postarají chomutovští skauti o tradiční betlém-

ské světlo. „Úkolem plamínku, který je poselstvím lásky, štěstí, naděje a vděčnosti, 

je přinést mír a pohodu do lidských srdcí a je určen všem, kteří je mají otevřená,“ 

podotkl Martin Frána z místního sdružení Skautu. 



na nám�stí 1. máje
 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 
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