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odborné poradenství, zaměření,
likvidace a doprava po celé ČR

ažažaž– pojďte do toho s námi 
vždy za dobré ceny!

Zdarma Zdarma 

Okno MaMiOkno MaMi
Nová

pobočka

u POLIKLINIKY
Litvínov

Inzerce

SC-91061/11

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)

Hodně štěstí 
v novém roce 2010 
Vám přeje
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Spisovatel z Chomutova, který je ob�anským 
povoláním policistou, je zajímavou osobnos-
tí. Za�al špionážní a vojenskou tematikou, 
ale jeho záb�r se postupn� rozši�uje.

P�ed Vánocemi se na St�ední škole technické 
a automobilní nad�lovalo. Studenti obdrželi 
náborový p�ísp�vek.

Termín na oznámení o nakládání s odpady a jejich 
likvidaci mají podnikatelé do 15. února. Týká se to 
ale jen n�kterých z nich.

Podnikatelé musí Podnikatelé musí 
hlásit odpadyhlásit odpady

Rozhovor: K. PatočkaRozhovor: K. Patočka

Taneční GTaneční GALAALA 2009 2009

Téma  strana 4–5
Aktuality strana 6–7
Rozhovor strana 8
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Zdravotnictví a Sport strana 11
Školy a volný �as strana 12
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• 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) • 
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

1515

www.chomutov-mesto.cz – aktuální zpravodajství, 
archiv časopisů, ceníky a termíny inzerce
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manažer inzerce: Alona Bezdieniezhna
tel.: 725 124 616
e-mail: bezdieniezhna@ceskydomov.cz

Mezinárodní tane�ní klání o Velkou cenu m�sta 
Chomutova se konalo už po dvacáté �tvrté a m�lo 
op�t špi�kovou úrove�. V�nujeme se mu i ve 
fotoreportáži.

Studenti dostali Studenti dostali 
příspěvekpříspěvek

77

Vážení spoluob-
�ané, se za�átkem 
nového roku si 
my lidé obvykle 
navzájem p�eje-
me hodn� zdraví, 
št�stí, spokoje-
nosti a úsp�ch�. 
Co ale p�át m�stu? 
Pro m�sto je vždy 

dobré to, co je dobré pro jeho obyvatele. 
Proto bychom si m�li p�át, aby se v letoš-
ním roce Chomutovu da�ilo p�edevším po 
ekonomické stránce. A�koliv ekonomové 
se vyjad�ují mírn� optimisticky ohledn� 
sou�asné ekonomické krize a tvrdí, že 
již letos zaznamenáme op�tovný hospo-
dá�ský vzestup, my nem�žeme po�ítat 
s vyššími p�íjmy pro m�sto. Proto jsme 
také letošní m�stský rozpo�et sestavo-
vali s nejv�tší obez�etností a hledali jsme 
úspory, kde se jen dalo. Z tohoto d�vodu 
jsme také museli výrazn� omezit provozní 
náklady, investice a p�ísp�vky poskyto-
vané m�stským organizacím, ale dosáhli 
jsme tím toho, že náš rozpo�et je díky na-
šim úsporám na rozdíl od toho státního 
nejen vyrovnaný, ale dokonce provozn� 
p�ebytkový, to znamená, že nebude m�sto 
do budoucna zadlužovat. 
Práv� v t�chto krizových letech se ukazu-
je, jak výhodné je, že jsme byli v pravou 
chvíli dob�e p�ipraveni a získali více než 
miliardu korun z evropských fond� na 
naše investi�ní projekty IPRM a další mi-
liony na revitalizaci sídliš� a jiné projekty. 
Díky t�mto prost�edk�m dnes m�žeme 
i p�es hospodá�skou krizi pokra�ovat 
v budování našeho m�sta a nemuseli jsme 
se v našich plánech omezit. Ur�it� by-
chom si také všichni p�áli, aby naše m�sto 
bylo bezpe�n�jší. Proto se nesmíme ne-
chat zastavit a pokra�ovat v našem boji se 
všemi, kte�í si ze slušných lidí tropí bláz-
ny a pouze parazitují na našem sociálním 
systému. 
V našem m�st� musí platit, že ve svých 
právech i povinnostech jsme si všichni 
rovni, a to nejen na papí�e, ale i ve sku-
te�nosti! Naše m�sto bude š�astn�jší, 
když bude prosperovat a když bude pro 
nás všechny bezpe�n�jší. Ale nem�žeme 
�ekat, že se tak stane p�es noc a bez p�i�i-
n�ní nás všech. Budoucnost m�sta je vždy 
v rukách jeho ob�an�. A tak vám do p�íští-
ho roku p�eji hodn� síly m�nit v�ci k lep-
šímu a hodn� lásky, optimismu a pohody. 
A také velkou dávku zdraví, které každý 
z nás pot�ebuje ze všeho nejvíce. 

Vaše Ivana �ápková 
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Množstvím i kvalitou kulturních akcí pořádaných pro občany se Chomutov řadí mezi velice aktivní města. Kromě privátních 
subjektů se zde o kulturní vyžití stará město samo a také další dvě městem zřízené organizace. Jde o Středisko knihovnických 
a kulturních služeb a o Správu kulturních zařízení. Pro rok 2010 je už nyní těmito třemi subjekty naplánováno nepřeberné 
množství akcí, výstav, koncertů, divadelních představení, festivalů a dalších možností kulturního vyžití. Tematický průřez 
těmito plány je tak široký, že si v něm to své musí najít zcela jistě každý.

Množstvím i kvalitou kulturních akcí pořádaných pro občany se Chomutov řadí mezi velice aktivní města. Kromě privátních
subjektů se zde o kulturní vyžití stará město samo a také další dvě městem zřízené organizace. Jde o Středisko knihovnických 

Chomutov i v roce 2010 městem kulturnímChomutov i v roce 2010 městem kulturním

Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov
„SKKS není jen půjčování knih, ale řada 
besed o literatuře, se spisovateli či ilu-
strátory. Byli zde třeba A. Lustig, J. Bu-
rian, B. Ludvík, I. Kučera, S. Vystavěl, A. 
Dudek, R. John a další. SKKS se ve velké 
míře také věnuje seniorům, ať to jsou 
besedy a přednášky v Klubu zdravého 
životního stylu nebo Akademie III. 
věku, veliké oblibě se těší Internet pro 
seniory, kde se počítačové gramotnosti 
naučí opravdu každý,“ říká v úvodu 
vedoucí oddělení kultury SKKS Helena 
Čermáková.

Vý�et akcí je podle jejích slov skute�n� ši-
roký a nejde jej zvládnout jen tak. „Nera-

da bych zapomn�la na n�kterou z oblíbených 
a tradi�ních akcí, ale ur�it� musím zmínit, že 
každou první st�edu v m�síci je to už 6 let se-
tkávání s PaedDr. Ji�ím Rothem a povídání 
o bylinkách. Druhou st�edu v m�síci se bu-
deme již �tvrtým rokem setkávat s astrolo-
gem Radimem Žá�kem. Toto jsou pravidelné 
a velice oblíbené po�ady. SKKS navazuje i na 
oblíbené besedy s cestovateli. Hned 7. led-
na bude naším hostem cestovatel, fotograf, 
scenárista a zástupce šéfredaktora �asopisu 
Koktejl Libor Michalec, který už navštívil víc 
než 40 zemí. Na podzim se nám jej poda�ilo 
získat k besed� o Himálaji, který navštívil ze 
všech stran a n�kolikrát. V lednu se s námi 

pod�lí o poznatky o fenoménu muslimského 
sv�ta. P�ijedou ale i cestovatelé Míra Jen�ík 
a Šebestián Šulc,“ �íká �ermáková. 
Ve vý�tu pokra�uje pravidelnými �tvrte�ními 
koncerty Big Bandu Zdenka Tölga. „Po celý 
�erven a zá�í probíhají v atriu SKKS. V lednu 
vyhlašujeme již dvacátý ro�ník sout�že inter-

pret� populárních písní Mladá píse�. M�že-
me se pochlubit, že sout�žící z minulých let, 
t�eba Honza Hönig nebo František Pytloun se 
objevují v muzikálech Kleopatra a D�ti ráje. 
SKKS se soust�e	uje p�edevším na prezentaci 
místních amatérských um�lc�. A� jsou to vý-
tvarníci, hudební t�lesa, p�vecké sbory, sbory 

– mnohem víc než jen knihovna

Správa kulturních 
za�ízení pro le-

tošní rok p�ipravila 
op�t �adu kulturních 
akcí a po�ad� v kin� 
Oko, Kulturním a spole�enském 
st�edisku na Zahradní, v galerii 
Špejchar a samoz�ejm� v diva-
dle. V n�m se divák�m p�edsta-
ví n�kolik významných herc� 
nap�íklad Eliška Balzerová, Ol-
d�ich Kaiser, Václav Vydra, Josef 
Dvo�ák, David Pracha� a mnoho 
dalších. V KaSSu na Zahradní 
budou pokra�ovat hrané po-
hádky pro d�ti a jejich rodi�e 
a tane�ní ve�ery pro dosp�lé 

Ve�erní�ek. V KaSSu 
také zkouší divadelní 
soubor Pohoda, kte-
rý se letos p�edsta-
ví Chomutovák�m 

s nov� nastudovanou pohádkou. 
V Galerii Špejchar se milovníci 
um�ní mohou t�šit na výstavu 
s názvem CLUB 60, která bude 
mimo�ádná tím, že zde bude vy-
stavovat rektor AVU Ji�í Sopko 
a s ním malí�i Na�eradský, No-
vák a 
íha. Pro hudbychtivé se 
uskute�ní koncerty mnoha žán-
r�: 26. 1. – Ivo Jahelka, 23.2. – 
Hop Trop, 23. 3. – Karel Plíchal, 
23. 4. – Druhá tráva. 

V �eské a �eskoslo-
venské historii je 

n�kolik podstatných 
dat. Pat�í k nim beze-
sporu i noc ze 13. na 
14. dubna 1950. O této 
noci byl v rámci akce 
StB, ozna�ené pís-
menem K (kláštery), 
proveden zábor všech 

mužských klášter� v zemi. Krátce po nich se zav�ely i kláštery ženské. 
Tento totalitní �in m�l p�ipravit obyvatele našich zemí o Boha. Dub-
nové noci p�edcházely vykonstruované politické procesy s p�edstavi-
teli  a �leny církví a pokr�ovaly i po ní.
Výstava Zpráva o Akci K tento moment �eské historie p�ipomíná 
v jeho po�átku, pr�b�hu i d�sledcích. Výstava bude k vid�ní v únoru 
v Galerii Špejchar.

Divadlo představí známé hercePutovní výstava Zpráva o Akci K
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Chomutov i v roce 2010 městem kulturním a divadelní soubory ze škol a mate�inek. Kaž-
dým rokem spolupracujeme s DDM p�i orga-
nizování a po�ádání d�tské sout�že ve zp�-
vu lidových písní Chomutovský sk�ivánek, 
nebo v recitaci Den poezie. Desátým rokem 
p�ipravujeme i adventní koncerty v kostele 
svatého Ignáce, ú�ast hudebních t�les a sbo-
r� se stala prestižní událostí. Již te	 máme 
obsazené termíny i na rok 2011. Preferujeme 
místní t�lesa, ryze amatérská, která si velice 
považují, že v tomto nádherném barokním 
chrámu mohou vystupovat. Velice oblíbená 
je také p�lno�ní �eská mše váno�ní Jakuba 
Jana Ryby, kterou již deset let uvádí p�vecký 
sbor Hlahol a Komorní orchestr m�sta Cho-
mutova. Bez obrovského zapálení doktora 
Miroslava Šulce, dirigenta a sbormistra, by 
to nebylo možné a Chomutov by byl o jednu 
tradici chudší,“ �íká �ermáková.

Akce roku 2010
pořádné Statutárním 
městem Chomutov:

10. 3.   Den pro Tibet – před městskou 
věží

27. 3.   Reprezentační ples Statutárního 
města Chomutova v městském 
divadle, Věra Špinarová a Petr 
Spálený orchestr Josefa Hlavsy 

31. 3.   Vítání jara – Velikonoční pásmo říka-
del a písniček dětí mateřských škol

24. 4.–1. 5.   Chomutovské slavnosti 2010

•  24.–25. 4.   Slavnosti plné her pro děti a jejich 
rodiče, jarmark, pouťové divadlo, 
hudební i taneční  vystoupení - 
náměstí 1. máje

•  27. 4.   Den plný sportu – pro žáky zá-
kladních škol

•  28. 4.   Malujeme pro radost – malování 
dětí mateřských škol v parku

•  1. 5.   Přehlídka mažoretkových skupin - 
náměstí 1. máje

•  1. 5.   Chomutovský Dragon Cup 2010 
– O pohár primátorky města – zá-
vod dračích lodí fi remních posá-
dek – Kamencové jezero 

21. 6.   Den hudeb – zahajovací koncert 
dechových hudeb v městském 
parku

7.–8.   Koncerty dechových hudeb 
v městském parku – pravidelně 
každou středu od 17:00 h 

5.–24. 12.   Chomutovské Vánoce 2010 – roz-
svícení vánočního stromu a vý-
zdoby města, Vánoční trh plný 
programu pro malé i velké, prodej 
vánočních produktů a specialit, 
jízdy lokálky Amálky, Ježíškova 
pošta, umělá ledová plocha, živý 
betlém

VĚRNÍ ABONENTI  28. 1.

Autorem komedie o tom, co se 
stane, když si manželé sednou 
v hledišti každý jinam a on do-
stane mladou půvabnou sou-
sedku, je Antonín Procházka. 
Hrají: Václav Vydra, Andrea Čer-
ná/ Barbora Petrová/ Kateřina 
Hrachovcová, Jana Boušková

FRANKIE AND JOHNNY 24. 2.  
Romantická komedie Divadel-
ního spolku Frída v režii Jakuba 
Nvoty vypráví o Johnnym, kte-
rý se vrátil z vězení  a hledá si 
práci v řecké restauraci.
Hrají: Bára Munzarová, Martin 
Trnavský a Radim Novák

JEFFREYMU JE ŠOUFL  9. 3.

Tragikomický příběh Keitha  
Waterhouse o slavném brit-
ském žurnalistovi a alkoholiko-

vi Jeffreym Bernardovi  (1932–
1997), proslaveném autorovi  
sloupků Low Life britského tý-
deníku Spectator.  
Hrají: Oldřich Kaiser, Karolina 
Kaiserová, Rostislav Novák a 
Jaroslav Hanuš

MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD  22. 3.

Příběh Angely Kennedyové Lip-
ské, ženy středních let, kterou 
právě opustil manžel a která se 
po desetiletích v roli manželky 
a matky začíná učit žít sama, 
sklízí úspěchy po celé Evropě. 
V této one lady show však kon-
čí happyendem!
Hraje: Eliška Balzerová

S PYDLOU V ZÁDECH  8. 4.

Postavička prostého lidového 
chytráka, který se zaplétá v 
šachové partii mocných, po-
skytuje vynikajícímu Josefu 
Dvořákovi prostor pro řadu bri-
lantních klaunských čísel.

Hrají a zpívají: Josef Dvořák, 
Markéta Hrubešová, Rostislav 
Trtík, Karel Gult alt. Jiří Veit, 
Veronika Bajerová alt. Dagmar 
Schlehrová 

MILÁČEK ANNA duben
Světově proslulá komedie M. 
Cmolettiho o tom, že není ši-
kovné přivést si domů milence, 
právě když má váš manžel v 
ložnici svou přítelkyni. Ještě že 
je tu služka Anna.
Hrají: Martina Hudečková, David 
Prachař, Linda Rybová, Saša 
Rašilov, Vanda Hybnerová  

ŠAMPIONKY  12. 5.

Tři ženy, které běží svůj dlouhý 
závod a dělají všechno pro to, 
aby vyhrály: taktizují, kují pikle, 
prožívají chvíle euforie i zoufal-
ství. Po chvíli pochopíme, že 
se před námi vlastně odehrává 
celý lidský život, se všemi jeho 
radostmi i strastmi. Zrození je 
startem, smrt cílem. 
Hrají: Simona Postlerová, Ka-
teřina Janečková, Zuzana Ka-
tolická / Monika Zaťková,
Michal Malátný

Termíny divadelních představení

1. duben – v rámci CV slavností v atriu SKKS
• 10.00 –  folklorní dopoledne : soubory Krušno-

hor a Jirkovák
• 14.00 –  Apríl open air 2010 – folk, rock, metal, 

blue-core

Červen – v atriu – fi nále soutěže inter-
pretů populárních písní Mladá píseň 
–  v atriu pravidelné čtvrteční koncerty Big Band 

Zd. Tölga

Červen, červenec – kostel sv.Ignáce – 
Kamil Sopko, Retrospektiva Tvorby
(průřez tvorby od prvopočátku po dnešek) 
k příležitosti 70. narozenin ak. malíře K. Sopka

Červenec – atrium – Viktoriánské slavnosti
– festival folklorních souborů z Česka i zahraničí

Srpen – kostel sv. Ignáce, atrium – OBNA-
ŽENI VI. – tanec, výstava, performance
– atrium – Country festival

Září – atrium – INDIAN SUMMER OPEN 
AIR V. rock, metal, jazzrock, blue-core
– pravidelné čtvrteční koncerty Big Band Zd. 
Tölga

Říjen – kostel sv. Ignáce – Jirkovský 
písňovar
– festival sborového zpěvu populárních písní
 
Listopad, prosinec – kostel sv. Ignáce 
– adventní koncerty

Prosinec – kostel sv. Ignáce –
Česká mše vánoční, J. J. Ryba

Pořady připravované SKKS
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Prodejem zabavených v�cí m�sto umo�u-
je dluhy za nezaplacené pokuty uložené 

za rušení no�ního klidu, ve�ejného po�ádku 
�i drobné krádeže. „Není ani tak d�ležitá vy-
dražená �ástka jako spíše to, že nep�izp�so-

biví nyní již ví, že skon�ila doba, kdy se mohli 
cítit nepostižitelní,“ �ekla primátorka Ivana 

ápková. Výchovný ú�inek exekucí se proje-
vuje p�edevším ve snížení po�tu p�estupk�, 
prostituce klesla až o osmdesát procent.  

Dlužníci si uv�domují hrozbu exekuce. Zvý-
šil se i po�et uzav�ených splátkových kalen-
dá��. Ovšem n�kte�í lidé, kte�í je ješt� ani ne-
uzav�eli, za�ínají své dluhy splácet i bez nich. 
„Poda�ilo se vybrat skoro dva miliony korun 
a nár�st dluh� se výrazn� omezil,“ dodala 
primátorka.  
V dražb� bylo p�es sto p�edm�t� zabavených 
dlužník�m. Jednalo se p�edevším o televizo-
ry, DVD p�ehráva�e, set top boxy, ale i celou 
�adu mobilních telefon� a šperk�. Od konce 
srpna, kdy m�stští exekuto�i zahájili exekuce 
na majetku, bylo exekvováno 71 osob, z nichž 
u n�kterých prob�hl tento ú�ední výkon opa-
kovan�. „Správci dan� zabavili 298 p�ed-
m�t� v celkové ú�ední hodnot� 220.010 K�. 
26 dlužník� již své pohledávky v�etn� exe-
ku�ních náklad� uhradilo a bylo jim vráceno 
121 p�edm�t�. Dalších 9 dlužník� pln� uhra-
dilo své pohledávky poté, co na n� zazvonili 
správci dan�. Exekuce v takových p�ípadech 
neprob�hla,“ dodal Jan Mareš.
 (red)

Od ledna hrozí pokuty 
za nepojištěná vozidla

Pokuta od p�ti až do �ty�iceti tisíc ko-
run hrozí od ledna vlastník�m vozidel, 

kte�í nemají uzav�eno takzvané zákonné 
pojišt�ní. „Novela zákona o pojiš�ovnictví 
nov� umož�uje i Magistrátu m�sta Cho-
mutov uložit pokuty za to, že takové vozi-
dlo bude ponecháno na pozemní komuni-
kaci,“ sd�lil vedoucí odboru dopravních 
a správních �inností Bed�ich Rathouský.
Na nepojišt�ná vozidla se v sou�innosti s ma-
gistrátem aktivn� zam��í m�stská policie. 
Správní orgán, tedy magistrát, po dohod� 
s vedením m�sta bude pln� uplat�ovat citel-
né sankce. „Základním cílem je využít tuto 
zm�nu zákona ke snížení po�tu autovrak� 
a zárove� i po�tu zbyte�n� obsazených par-
kovacích míst na území m�sta,“ poznamenal 
Rathouský s tím, že jde o další významný 
krok v napl�ování cíl� projektu Kvalita živo-
ta, který nedávno spustila radnice. Projekt je 
zam��en na bezpe�nost a vybavenost ve�ej-
ných prostranství a také na zlepšování vzhle-
du v jednotlivých m�stských lokalitách.  
Pokuty uložené magistrátem nevylu�ují 
sankce dosud ukládané �eskou kancelá�í 
pojistitel�, budou tedy probíhat nezávisle.
 (dum)

Dražba zabavených věcí má také výchovný efekt 
Město Chomutov upořádalo v půlce prosince první dražbu předmětů zabavených v exekucích, které od konce srpna provádí 
vlastními silami. „Účastníci aukce vydražili 84 předmětů a součet aukčních cen dosáhl 35.920 Kč,“ řekl vedoucí ekonomického 
odboru Jan Mareš, který dražbu osobně řídil. 

O zabavené v�ci byl veliký zájem. 

Těsně před Vánocemi proběhlo slavnostní otevření zrekonstruovaného Klokánku 
na Školní pěšině. „K původním dvěma bytům jsme mohli přidat další dva. Dokon-
čeny a plně vybaveny byly díky výnosu z dražby uměleckých předmětů při říjnové 
Noci módy,“ uvedla ředitelka zařízení Karin Sobotková.

Chomutovská noc módy pomohla 
Klokánku otevřít další byty

P�i dražb� se tehdy sešlo celkem 684 tisíc 
korun a za n� byly dokon�eny stavební 

prace v rekonstruovaných prostorách. „Kro-
m� dokon�ení oken a zednických prací jsme 
mohli dovybavit byty ledni�kami, pra�kami 
a dalšími v�cmi, které byly pot�eba. Hodn� 
nám pomohli i sponzo�i a podpo�ilo nás po-
chopiteln� i m�sto. Všem pat�í veliký dík,“ 
dodala Sobotková. 
Slavnostní otev�ení moderoval zp�vák a ba-
vi� Vlá	a Hron, který je patronem zdejšího 
Klokánku. „Kapacita našeho za�ízení se tak 
zdvojnásobila a nyní máme �ty�i byty po 
�ty�ech místech. Jedno dít� máme nad stav, 
takže v sou�asnosti se tety starají celkem o 
sedmnáct sv��enc�,“ �ekla Karin Sobotková.
Klokánek je projekt Fondu ohrožených d�tí, 
jehož cílem je nabídnout d�tem namísto 
ústavní výchovy p�echodnou rodinnou pé�i 
na dobu, dokud se nemohou vrátit zp�t do 
své rodiny nebo dokud pro n� není nalezena 
trvalá náhradní rodinná pé�e. M�sto Chomu-

tov podporuje Klokánek dlouhodob�, krom� 
výt�žk� z chomutovských nocí módy dostává 
také výt�žek z plesu m�sta.  

(dum)

Karin Sobotková a Vlá�a Hron p�i otev�ení 
Klokánku.
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inzerce

Podnikatelé a firmy 
musí hlásit odpady

Do 15. února musí � rmy a podnikatelé 
nahlásit magistrátu údaje o nakládá-

ní a likvidaci odpad� za rok 2009. „Týká 
se to každého subjektu, který má co do 
�in�ní s víc než metrákem nebezpe�ných 
odpad� anebo s více než sto tunami ostat-
ních odpad� za kalendá�ní rok,“ uvedla 
Venuše Vyšínová z magistrátního odboru 
Stavební ú�ad a životní prost�edí.
Hlášení musí být úplné a pravdivé, ze záko-
na musí být p�edloženo na p�edepsaném 
formulá�i. „Hlášení se podává za jednotli-
vé provozovny a obsahuje údaje o druzích, 
množství odpadu a zp�sobech nakládání 
s nimi. Formulá� hlášení je dostupný na 
internetových stránkách magistrátu a dále 
nap�íklad na internetové adrese http://od-
pady.inisoft.cz. Hlášení lze dodat poštou 
anebo elektronicky,“ �ekla Vyšínová. Doda-
la, že p�ípadné dotazy budou zodpov�zeny 
pracovnicemi odboru odpadového hospo-
dá�ství magistrátu na telefonních �íslech 
474 637 937 nebo 474 637 938. (dum)

Slavnostního ve-
�era se ú�astnili 

zástupci n�mecké, 
ruské, ukrajinské, ma-
	arské, vietnamské 
i romské komunity a 
šlo o skute�n� srde�ný 
ve�er. „Tohle je p�esný 
p�íklad toho, že lidé 
spolu dokážou vý-
born� vycházet, a� už 
mají jakýkoli p�vod. 
Jen se musí vzájem-
n� dob�e znát. Tady v 
Chomutov� to d�lají 
výborn�,“ pronesl po-
chvalu na adresu m�sta Václav Hoffman, který 
je p�edsedou Výboru pro národnostní menšiny 
p�i Zastupitelstvu Ústeckého kraje a s chutí 
p�ijal pozvání na tento ve�er.
„Náš výbor pracuje docela aktivn� a já mám 
radost, že nemusíme nikoho do ni�eho nutit. 
Musela bych vyjmenovat zástupce všech jed-

notlivých komunit a d�kovat jim za práci, ale 
na to není �as. Krom� téhle tradi�ní akce po-
�ádáme i plno jiných kulturních, sportovních 
i spole�enských záležitostí a já chci pod�ko-
vat vedení m�sta za pochopení i podporu, 
která je pro naši �innost nezbytná,“ dodala 
Vrtišková.

Vedení Krajské zdravotní, a.s., spole�n� 
s vedením Nemocnice Chomutov, o. z., 

žádné z odd�lení nemocnice nechce a ne-
bude zavírat. „Ujistil m� o tom nám�stek 
pro zdravotní pé�i chomutovské nemocnice 
MUDr. Ji�í Mrázek i �editel MUDr. Bc. Petr 
Hossner,“ �ekl primá� Zykl. Zájem na uza-
v�ení odd�lení a tím na zvýšení po�tu neza-
m�stnaných ve m�st� nemají pochopiteln� 
ani t�i desítky jeho zam�stnanc�.  

Bezproblémovému chodu od-
d�lení by m�la pomoci jednak 
úprava chodu ambulance a také 
objednávání pacient�. Pak by 
m�lo vše fungovat i ve složení t�í 
odborných léka��, tedy Micha-
ely Zyklové, Pavla Bej�ka a pri-
má�e Old�icha Zykla. 
„Akutní p�ípady budou v dob� 
nep�ítomnosti léka�e v ambu-
lanci vyšet�eny pochopiteln� 
v nemocnici. Nadále budou 
vyšet�ovány dechové funkce, 

budou se provád�t bronchologická a aler-
gologická vyšet�ení a pob�ží kalmetizace. 
Chceme tak apelovat na ve�ejnost, aby uvá-
žila akutnost vyšet�ení, naplánovala si ná-
všt�vu k p�edpisu lék�, napsání posudk� 
a provedení p�edopera�ních vyšet�ení v do-
state�ném �asovém p�edstihu,“ �ekl Old�ich 
Zykl. Všechna opat�ení navíc ozna�il pouze 
za do�asná, dokud nebude dopln�n po�et lé-
ka��. (red)

Fámy o uzavření plicního a alergologického 
oddělení jsou neopodstatněné

S ohledem na dlouhodobou pracovní neschopnost primáře plicního a alergolo-
gického oddělení Oldřicha Zykla, vzhledem k odchodu lékařky Jany Pincové do 
důchodu a kvůli nízkému počtu lékařů na oddělení včetně ambulantní složky se na 
veřejnosti, ale i v samotné nemocnici šíří fámy o uzavření tohoto oddělení.

Národnostní menšiny slavily advent
Těsně před Štědrým dnem se v Městském divadle Chomutov konalo tradiční před-
vánoční setkání zástupců národnostních menšin. „Sešli jsme se tak už posedmé a 
opět šlo o velmi přátelský a příjemný večer plný zpěvu a tance, ale i ochutnávání 
dobrot,“ řekla předsedkyně Výboru pro národnostní menšiny při městském zastu-
pitelstvu Kamila Vrtišková.

N�kte�í ú�astníci ve�era p�išli v krojích.
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Rozhovor

Jak vlastn� za�ala vaše kariéra spisovatele?
Vícemén� náhodn�. Jel jsem do školy do Ústí 
nad Labem, kde jsem dálkov� studoval, a ve 
vlaku jsem si vzpomn�l, že jsme m�li mít na-
psanou slohovou práci. Popadl jsem sešit a tuž-
ku, a než jsme dojeli do Ústí, m�l jsem hotový 
p�íb�h. Kantorka m� za n�j dokonce pochváli-
la a já jsem si uv�domil, jak m� ten proces psaní 
bavil, jak jsem si užíval tu tv�r�í práci. Od toho 
pak nebylo daleko k první skute�né knížce, 
kterou jsem dal dohromady už v roce 2003. 
Román Území ostnatého drátu je o špionech 
v dob� totality. Tady musím zmínit velikou 
podporu pana Zde�ka Hejny z chomutovské 
pobo�ky Svazu spisovatel�. Ten mi dal oprav-
du hodn� cenných rad. N�jaký �as trvalo, než 
jsem našel vydavatele. Oslovil jsem jich skoro 
t�icet. Neporadil mi ani Ond�ej Neff, kterému 
jsem poslal uctivý mail s prosbou o pomoc. Prý 
si tím vším musel projít také sám.

Dv� své knihy, zmín�né Území ostnatého drá-
tu a Commandos – bi� na Tálibán, jste vydal 
u renomovaného nakladatelského domu Naše 
vojsko. To je ur�it� dobrá adresa…
Jist�, velice m� to pot�šilo, když jsem tam usp�l, 
i když jsem dlouhé m�síce �ekal na vyrozum�ní, 
že se mnou tu smlouvu p�eci jen podepíší. Roz-
hodn� jsem ne�ekal, že n�kde �eknu, že jsem 
Pato�ka z Chomutova a každý si hned sedne na 
zadek. Mám pocit, že pokora je hrozn� d�ležitá 
v úpln� každém odv�tví života i práce. �lov�k 
samoz�ejm� musí mít sny a vize. Musí za nimi 
jít a být cílev�domý. Ale to všechno s pokorou 

v��i ostatním. Každý má šanci usp�t v n��em. 
Nemám ze sebe pocit jakékoli výjime�nosti. To 
rozhodn� ne. Když jsem si cht�l odpo�inout 
od náro�n�jších témat a za�al jsem psát p�í-
b�h o teenagerech, dal jsem pár prvních strá-
nek p�e�íst své tehdy �trnáctileté dce�i Nad�. 
Rychle m� vyvedla z mylných p�edstav a dost 
výrazn� jsem pak text m�nil nejen po formální, 
ale i obsahové stránce. 

Trochu ošemetná otázka, ale zaznít musí. Dá 
se psaním knih zbohatnout?
Na úrovni chomutovského Pato�ky ur�it� 
ne. Alespo� prozatím. Honorá�e p�edstavují 
p�íjemné p�ilepšení, ale horentní rozhodn� 
nejsou. Nejsem Viewegh a podle mých knížek 
se neto�í � lmy ani nevycházejí v deseti- a sto-
tisícových nákladech. Tedy ne, že by se mi to 
nelíbilo a necht�l bych se jednou do takového 
stadia dopracovat. Samoz�ejm� sním o tom, že 
jednou napíšu knížku, která by opravdu zna-
menala velký pr�lom v literatu�e. Bestseller se 
vším všudy. Zkrátka v sou�asnosti není možná 
p�edstava, že bych se psaním živil jako autor na 
volné noze. To bude ješt� pár let trvat. Nemluv� 
o tom, že moje práce m� opravdu baví.

Byl jste strážníkem chomutovské m�stské po-
licie a nyní sloužíte u Policie �eské republiky. 
Co vás vedlo ke zm�n�?
Já jsem z m�stské policie rozhodn� neodešel 
ve zlém. Cht�l jsem se pracovn� posunout 
trochu jinam od �inností, které jsou spíš po-
�ádkové, k t�m, co ješt� víc souvisí s bezpe�-

ností lidí a majetku. Myslím, že moje práce 
te	 výborn� spl�uje moje požadavky a p�ed-
stavy. A s kluky z m�stské policie tak jako tak 
výborn� spolupracujeme.  

A co kolegové v práci �íkají tomu, že slouží se 
spisovatelem?
Te	 už jim to nep�ijde nijak zvláštní. D�ív sa-
moz�ejm� tu a tam n�jaké narážky padaly, ale 
když se moje knížky za�aly prodávat a vešly 
do pov�domí, najednou jsem pro n� p�estal 
být exotem.  

Když záv�rem shrneme vaše dílo, na co byste 
ješt� upozornil?
Na pultech jsou v sou�asnosti t�i knížky. Úze-
mí ostnatého drátu, mimochodem, na konci 
listopadu jsem dostal zprávu, že byla vypro-
dána celá první vydaná série v po�tu dvou tisíc 
kus�. Dál je to Commandos – bi� na Tálibán 
a Sk8tová princezna. Hotová je i pohádka pro 
nejmenší a pochopiteln� i pro mého synka 
s názvem Mr�ouskové. P�ed dv�ma roky jsem 
dopsal román Ledozem. Fikce o fantasmagorii 
nacistických v�dc� by m�la v Našem vojsku vy-
jít už brzy. V odborném �asopise pro policisty 
a hasi�e Guard mi vyšla povídka Oby�ejný den 
prapor�íka Solmera. Za�átkem letošního roku 
za�nu spolupracovat na scéná�i pro � lmové 
zpracování Území ostnatého drátu, kterého 
se ujal Ladja Dlouhý. No a rozepsané mám 
v sou�asnosti t�i další knížky. Historický ro-
mán o �eské státnosti z období napoleonských 
válek, kde � guruje i mostecký rodák, poprav�í 
mistr Karel Huss. Další román je o ma� án-
ských praktikách, drogách a korupci v policii 
a t�etí záležitost se dotýká psychologie a nevy-
lé�iteln� nemocných d�tí. 

A to dokážete psát a p�itom p�eskakovat z jed-
noho tématu na druhé a t�etí?
Samoz�ejm� nemám v po�íta�i zárove� ote-
v�ené t�i wordové soubory a ned�lám na 
nich pr�b�žn�. Ale psaní mi celkem ned�lá 
problémy, nemusím u n�j mít absolutní klid,  
dokážu p�itom komunikovat s rodinou. Jiní 
lidé, co píšou, to prý takhle nemají. Snad je 
to výhoda. Chci jen prost� �íct, že všechno, 
co d�lám, m� baví a byl bych rád, kdyby moje 
knížky ud�laly radost co nejv�tšímu po�tu 
lidí. Píšu to pro n�…  

Karel Patočka: policista a spisovatel
Relativně mladý muž (1969) při rozhovoru pomrkává chytrýma očima a barvitě vypráví o své práci i o své zálibě. 
Ta není příliš obvyklá a jen málo lidí se v takovém oboru dokáže prosadit. Karel Patočka je chomutovským spisovatelem 
a má za sebou už několik beletristických počinů. Zaměřil se na vojenskou a špionážní problematiku, ale také na život 
současné mládeže.  V poslední době ovšem ustupuje od témat, kterými svou spisovatelskou kariéru začal, a rozšiřuje svůj 
záběr i o science fi ction, historické náměty, psychologické příběhy a v hlavě nosí spousty dalších nápadů. Má sen o vydání 
velkého bestselleru. Ten nakonec nemusí být ani tak nereálný…
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Inzerce 
v Chomutovských 

novinách 
Alona 

Bezdieniezhna
Telefon:

725 124 616

Tradi�ní sout�ž Chomutovské tane�ní 
GALA 2009 – Velká cena m�sta Chomu-

tova se konala v p�edváno�ním �ase a i letos 
se setkala s velkým zájmem tane�ník� i divá-
k�. T�ch se ve velkém sále m�stského divadla 
sešlo na stovky a sledovali výkony sout�ží-
cích hned ze sedmi zemí.
Sout�ž ve spole�enském tanci po�ádalo 
Statutární m�sto Chomutov ve spolupráci 
s Tane�ní školou Stardance, jejíž sv��enci 
mimochodem vypl�ovali pauzy ukázkami 
svých vystoupení. Už �ty�iadvacátý ro�ník 
mezinárodní tane�ní sout�že t�ídy BAM v la-
tinskoamerických a standardních tancích 

m�l špi�kovou úrove� a mezinárodní porota 
nem�la v�bec jednoduchý úd�l. 

Malé drobnosti dělají 
občas velkou radost

B�hem nedávných adventních ned�lí 
se v Podkrušnohorském zooparku 

tradi�n� prezentovaly i d�ti z D�tského 
domova Chomutov. „Ve stánku tu byly 
k prodeji jejich výrobky, které vznikají 
v naší dílni�ce,“ p�ipomn�la Pavla Nuco-
vá z domova.
V dílni�ce d�ti tráví volný �as a relaxují 
prost�ednictvím malování, skládání ob-
rázk� ze skla, drátkování a spousty dal-
ších zajímavých technik. „Jejich oblib� ale 
jednozna�n� vévodí práce s keramickou 
hlínou. Vykrajování a zdobení andílk�, 
kap�ík� a podkovi�ek bylo ve váno�ním 
�ase asi nejoblíben�jší �inností. Pod ve-
dením zkušené a nápadité tety Vlad�nky 
Dvo�á�kové tak vznikly krásné výrobky,“ 
doplnila Nucová. D�ti pak své výtvory vel-
mi hrd� ukazovaly a prodávaly na statku 
v zooparku i na chomutovském nám�stí ve 
stánku u poš�áka. (dum)

Od za�átku prosince tedy bylo shromaž	o-
váno zví�ecí krmení. „T�ídní projekt brzy 

p�erostl i na blízké okolí a krom� dalších u�itel� 
se postupn� zapojili i rodi�e a sourozenci našich 
školák�. Všem pat�í veliký dík,“ doplnila Milcová. 

Výsledkem podle ní bylo 
celkem 59,5 kg masa v 
konzervách, 8 kg granulí, 
zhruba 5 kg r�zných pa-
mlsk�, 17 pytlík� piško-
t�, r�zné hra�ky, deky a 
polštá�ky.  „Ve � nále jsme 
se vypravili do M�stské-
ho útulku Chomutov, kde 
jsme p�edali naši sbírku 
správc�m, kte�í nás za 
odm�nu provedli po po-
zemku a umožnili nám 
všechny pejsky i ko�i�ky 
pohladit. Pozd�ji je do-
konce pustili ven z kotc� a 
zví�ata projevila svou ra-
dost skákáním, mazlením 

i olizováním. �asto se setkávám s názorem, že 
dnešní mládež je citov� prázdná. Cht�la bych 
tímto p�íkladem ten názor vyvrátit, protože v 
mé t�íd� to rozhodn� neplatí,“ �ekla záv�rem 
t�ídní u�itelka. (dum)

Mladí pachatelé dobrých skutků
Šesťáci ze základní školy na Březenecké se před Vánocemi rozhodli pro vlastní pro-
jekt a velice úspěšně ho také završili. „Projekt s názvem Dobrý skutek spočíval ve 
shromažďování potravy pro opuštěné kočky a psy,“ vysvětlila podstatu akce třídní 
učitelka Hana Milcová.

Shromážd�né krmení se skoro nevešlo do auta.

Taneční GALA – špičková tradice

1.  David Vejchar, Veronika Hanušová TK Sparta Praha CZ
2.  Markus Zieberk, Jenny Müller TSC Exelsior Dresden D
3.  Jakub Malik a Katarina Michalak Olimp Wroclaw PL

Výsledková listina B, A, M, Latinskoamerické tance

1.  Tomáš Marek, Martina Marková TK Rytmus Bakov nad Jizerou CZ
2.  Dominik Cipár, Patricia Martinovi�ová Extra Danceteam Bratislava SK
3.  Maksim Hristov Penschev,  Ralica Velichkova KST Šumen BG
 Jan Smetana a Marta Šantorová z domácího STK Stardance obsadili páté místo  

Výsledková listina B, A, M, Standard
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Od ledna 2010 
pokra�ují 

otev�ené i na 
míru p�ipravené kurzy. školení  a 

poradenství pro rozvoj spole�ností. 
VZD�LÁVEJTE SE! s námi 

D�kujeme stávajícím klient�m.  
Jim i budoucím klient�m p�ejeme 

úsp�šný rok 2010 ve firm� i v rodin�.
Více na www.nbqc.cz 
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MIKA Chomutov po 
první úspěšné sezoně

Oddíl moderní gymnastiky MIKA Cho-
mutov, který funguje pod záštitou 

Základní školy na B�ezenecké, absolvoval 
svoji první závodní sezonu v pódiových 
skladbách. „Nejd�ležit�jším závodem byl 
oblastní p�ebor v Jablonci nad Nisou, kde 
pódiová skladba linie B obsadila první 
místo a druhá pódiová skladba linie A zís-
kala st�íbro,“ pochlubila se trenérka Kate-
�ina Kottová.
D�v�ata ovšem loni p�edvád�la vyrov-
nané výkony i na jiných závodech, odkud 
hlavn� závodnice kategorie linie B tém�� 
vždy p�ivezly zlatou medaili. „D�v�ata 
linie A, by� jsou v nejt�žší kategorii, ob-
stála ve tvrdé konkurenci na výbornou 
a vždy se �adila k t�m lepším, v porovnání 
s ostatními pódiovými skladbami z celé 
�R,“ �ekla Kottová. Dalším velkým úsp�-
chem bylo umíst�ní v kategorii jednot-
livky�, kde Tereza Bendlová obsadila 2. 
místo, by� to byl její první závod a pat�ila 
k nejmladším z celé kategorie. Nebyla ale 
sama. „Gymnastky oddílu MIKA Chomu-
tov zabraly tém�� celou první polovinu 
startovní listiny. Doufáme, že i letos se 
našim gymnastkám bude da�it stejn�, po-
kud ne ješt� lépe,“ dodala druhá trenérka 
Michaela Pet�íková.

(red)

Na tatami v M�stské sportovní hale si pod 
váno�ním stromkem dalo dostavení�ko 

157 mladých sportovc� z Ústeckého kraje, 
kte�í sout�žili v kategoriích ko�at, mlá	at 
a mladších žák� a žáky�. „Oživením sout�-
že bylo soupe�ení mezi oddíly v netradi�ních 
disciplínách o sladké ceny. Po�adatelé rozlo-
sovali jednotlivé váhové kategorie tak, aby si 
každý závodník mohl vyzkoušet pocit stát na 
bedn� s medailí,“ dodal Stare�ek. 
Zlatým h�ebem turnaje bylo podle n�j vy-
hlášení nejúsp�šn�jších závodník� TJ VTŽ 
Chomutov. Na základ� dosažených bod� za 
umíst�ní na turnajích v roce 2009 zvít�zili 
v kategoriích ko�at Daniel Mertl a Klára Bys-
tro�ová, v kategorii mlá	at Jan Kittler a Ka-
te�ina Šmídová. V mladších žácích byli oce-
n�ni David Vopat a Markéta Vlachová a ve 
starších žácích Michael Jobánek a Kate�ina 
Kittlerová. Pohár pro nejúsp�šn�jšího závod-
níka oddílu zdvihl nad hlavu Jan Kittler.
Ocen�ní p�evzaly také �erstvá mistryn� �R 

Nikola Marešová a úsp�šné trenérky Micha-
ela Šimková a Dana Vopatová. „Rok 2009 byl 
pro oddíl TJ VTŽ Chomutov hlavn� v mládež-
nických kategoriích velmi úsp�šný. Na mis-
trovství �R vybojoval David Vopat st�íbrnou 
medaili, Dominik Pašek a Martin Varmuža 
bronzové. V celostátních tabulkách skon�il 
oddíl TJ VTŽ Chomutov v mladších žácích 
na pátém a ve starších žácích na šestnáctém 
míst�,“ uzav�el Bohuslav Stare�ek. (dum)

Finále turnaje bylo pln� v režii hrá�� mos-
teckého A týmu. V ofenzivn� pojatém 

st�etnutí zvít�zil Tomáš Fleišman nad svým 
spoluhrá�em Zde�kem Bedná�em. T�etí 
místo v turnaji získal ú�adující mistr sv�ta 
v billiard-hockeyi šprtci Martin Ku�era (SHL 
Brno). Pohár pro nejlepšího staršího žáka si 
do Litvínova odvezl Ond�ej Müller, vít�zství 
mezi žáky mladšími získal Roman Reisig (8. 
ZŠ Most). Prvenství v kategorii žen putuje do 
pražských Vršovic díky Dagmar Lazárkové. 
Trofej pro nejlepšího chomutovského hrá�e 
si po zásluze odnesl Lukáš Van�k z po�ada-
telského oddílu DDM Chomutov. V celkovém 
po�adí obsadil velmi p�kné osmé místo. 
Turnaj se uskute�nil s � nan�ním p�isp�ním 
statutárního m�sta Chomutova.  (has)

Tradiční Vánoční turnaj v kimonech
Judisté TJ VTŽ Chomutov každoročně končí sezonu Vánočním turnajem, při kterém 
se vyhlašují nejúspěšnější závodníci a závodnice v mládežnických kategoriích. 
„Zároveň, což je také tradicí, je tato akce první příležitostí pro úplné začátečníky 
vyzkoušet si judo naostro,“ řekl Bohuslav Stareček z judistického oddílu.

Nejúsp�šn�jší závodník oddílu Jan Kittler

Ve šprtci se hrálo o Vánoční pohár DDM Chomutov
Osmý ročník Vánočního poháru DDM Chomutov ve stolním hokeji – šprtci přilákal do 
chomutovského Domu dětí a mládeže na pět desítek příznivců této hry. Teprve podruhé 
ve své historii byl turnaj zařazen do hodnocení Českého poháru. Díky tomu se kromě 
místních hráčů přestavili také zástupci některých prvoligových či druholigových družstev.

Sdružení mládeže SHSK, Severozápad: Vá-
no�ní pohár DDM Chomutov ve šprtci 

1. Tomáš Fleišman, 2. Zden�k Bedná� (oba BHC AB STAIN Most A), 3. Martin Ku�era (SHL 
Brno), …, 8. Lukáš Van�k, …, 12. Radek Weiss, …, 16. David Šmat, …, 21. Stanislav Van�k, …, 27. 
Ond�ej Toman, …, 29. Jan Šlampa, …, 36. Michal Kubeš (všichni DDM Chomutov), 37. Vasil Za-
horujko, …, 41. Pavel Lebed�nko (oba Ukrajina / Zvony nad�je Chomutov), 42. Marek Payer (DDM 
Chomutov), …, 44. Ond�ej Polák, 45. Jaroslav Hrošek, 46. Daniel Klíma (všichni 3. ZŠ Chomutov)

Výsledky Vánočního poháru DDM Chomutov

Úsp�šné gymnastky MIKA Chomutov po 
triumfu v Jablonci
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Vývařovna QuarantaVývařovna Quaranta

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

Rozvoz 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
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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 %

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

VÝKUP BYTŮ ZA HOTOVÉ
Tel.: 474 628 904
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Sportovní úspěchy 
SŠEaS Chomutov

St�ední škola energetická a stavební Cho-
mutov je velice aktivní v oblasti sportu 

a bilancuje lo�ský úsp�šný rok. „Naši studen-
ti školu reprezentovali na šestnácti sportov-
ních sout�žích nejen na místní, ale i republi-
kové úrovni,“ �ekl pedagog Pavel Straka.
Zdejší studenti bodovali nap�íklad v celo-
státní sout�ži stavebních škol a u�iliš� a za 
zmínku rozhodn� stojí prvenství družstva 
basketbalist� na St�edoškolských hrách okre-
su Chomutov. „Naši reprezentanti vybojovali 
vít�zství na Mistrovství �eské republiky sta-
vebních škol a u�iliš� v bowlingu. D�ležité je 
i první místo Petra �mudy ve skoku vysokém 
v kategorii mladších dorostenc� na tradi�ní 
Gymplla�ce. Pod�kování za dosažené výsled-
ky, které vždy nemusí být nutn� medailové, 
pat�í sportujícím student�m, vedoucím druž-
stev, pedagog�m i �editeli školy Janu Mare-
šovi za vst�ícný p�ístup k t�mto sportovním 
aktivitám,“ uzav�el Pavel Straka. (dum)

Lé�ebna dlouhodob� nemocných v chomu-
tovské nemocnici disponuje celkem 81 

l�žky, která jsou umíst�na ve dvou budovách 
areálu nemocnice. Tvo�í ji celkem t�i stanice, 
na každé z nich se personál stará o 27 klient�. 
Historie tohoto odd�lení spadá do sedmdesá-
tých let minulého století, kdy byla umíst�na 
v prostorách zámku �ervený hrádek. 
Následná pé�e o hospitalizované pacienty zde 
vyžaduje celý komplex odborných lé�ebných 
úkon� podle jednotlivých diagnóz, ale pocho-
piteln� i b�žné denní �innosti, jako je aplikace 
lé�ebných p�ípravk�, zajišt�ní odborných vy-
šet�ení, zajišt�ní hygieny pacient� i podávání 
stravy. V listopadu 2009 byla �ást pokoj� odd�-

lení vybavena centrálním rozvodem kyslíku. To 
významn� p�isp�lo k rozší�ení spektra pacient�, 
kterým m�že lé�ebna dlouhodob� nemocných 
v chomutovské nemocnici nabídnout své služby.
Lé�ebná pé�e je klient�m v sou�asnos-
ti poskytována pod vedením primá�e 
MUDr. Štiky, který je d�stojným nástupcem 
MUDr. Bystron�. Ošet�ovatelský personál 
se snaží zp�íjemnit pobyt svých klient� také 
zajišt�ním služeb, jako jsou pedikérské nebo 
holi�ské služby. Mezi pacienty �asto zavítají 
i dobrovolníci zapojení do hnutí Dobro-Druh, 
se kterými se lze ve speci� ckých žlutých tri�-
kách b�žn� setkat v nemocnicích Krajské 
zdravotní, a.s. (red)

Co je léčebna dlouhodobě nemocných?
Pokud se mluví o jednotlivých odděleních nemocnic, často se laikům vybaví 
zkratky jako ARO, JIP anebo názvy chirurgie, interna či porodnice. Málokoho však 
napadne zkratka LDN. Léčebna dlouhodobě nemocných je přitom velmi důležitou 
součástí i Nemocnice Chomutov, o. z., a jde o oddělení, kde se pečuje o pacienty, 
u kterých došlo ke zvládnutí akutního onemocnění či akutního zhoršení chronic-
kého onemocnění anebo ke stabilizaci zdravotního stavu. Jde o pacienty, jejichž 
zdravotní stav vyžaduje další léčení nebo dlouhodobé ošetřování na lůžku.

Vánoční volejbal na 
gymnáziu

Už �tvrt století p�ipravují t�locviká�i 
chomutovského gymnázia tradi�ní 

Váno�ní turnaj ve volejbalu. „Turnaj mezi 
t�ídami má dlouhou tradici a sv�d�í o ní 
i ú�ast bývalých student�,“ �ekl jeden z or-
ganizátor� Petr Moule. 
Družstva bojovala ve dvou kategoriích pod-
le v�ku a v každé z nich byly odm�n�ny t�i 
nejlepší týmy. Mí�em se pinkalo o sladkou 
odm�nu v podob� dortu. „Krom� sportu šlo 
samoz�ejm� o vítanou možnost p�íjemn� se 
odreagovat v p�edváno�ní atmosfé�e, což 
uvítali nejen studenti, ale i jejich pedagogo-
vé. V mladší kategorii vybojovalo vít�zství 
družstvo 4.F  t�ídní u�itelky Mickové a v ka-
tegorii starších zvít�zilo družstvo budou-
cích maturant� ze t�ídy 6.F t�ídní u�itelky  
Knoblochové,“ uzav�el Petr Moule.

Absolventi tohoto oboru získají znalosti zá-
kladních ošet�ovatelských a pe�ovatelských 

�inností a postup�, zabezpe�ují kontakty s ú�ady 
a okolím, podílejí se na zajiš�ování ústavní pé�e, 
ú�astní se sociálního šet�ení. 
editelka SZŠ 
PaedDr. So�a Valušková k tomu dodává: „Jedná 
se o oblasti, které sice kladou nárok na empatii a 
sociální cít�ní absolventa, zárove� se však jedná o 
obor zvlášt� v sou�asnosti pot�ebný a  perspektiv-
ní. Oblast sociálních služeb se dynamicky rozvíjí 
a nabízí rozsáhlou škálu pracovních možností. 
Navíc podobný obor vzd�lávání v našem regionu 
doposud chyb�l.“ Absolventi najdou uplatn�ní 
v r�zných typech sociálních za�ízení, v terénní 
pe�ovatelské služb�, v nadacích a charitativních 
organizacích, jako referenti sociálních orgán� 
státní správy nebo p�i samostatném podnikání 
v pe�ovatelských a sociálních službách. P�ímé 

uplatn�ní v praxi ale není jediné, co tento obor po 
složení maturitní zkoušky absolventovi nabízí. 
Další možností je studium na vysoké škole, ze-
jména v oborech sociální práce, sociální pedago-
gika a oborech sociáln�-zdravotních. Více infor-
mací zájemci o studium naleznou také webových 
stánkách školy www.szscv.cz. (red) 

Den otevřených dveří u zdravotníků
SZŠ Chomutov pořádá ve čtvrtek 7. 1. 2010 od 14 do 17 hodin den otevřených dveří, 
při kterém seznámí veřejnost s chodem školy a možnostmi studia. „Kromě již tradič-
ního  oboru zdravotnický asistent  škola od příštího školního roku otevírá nový stu-
dijní obor Sociální péče – pečovatelská činnost,“ řekla pedagožka školy Eva Čížková. 

Prezentace u�ebních pom�cek p�i dnu otev�e-
ných dve�í
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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
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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

inzerce
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www.ceskydomov.cz

ZÁPIS DĚTÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
V CHOMUTOVSKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH A ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ
pro školní rok 2010/2011 se koná ve středu dne 20. ledna 2010 
a ve čtvrtek dne 21. ledna 2010 vždy od 14:00 h do 18:00 h

„Svět je barevnej“

Nedívej se �ernobíle, vždy� sv�t je ba-
revnej. Rasismus škodí tob� i tvému 

okolí. To byla hesla výtvarné sout�že, kte-
rou vyhlásil �eský helsinský výbor Praha. 
„Kluci a holky z naší 9.A ze základní školy 
v ulici 17. listopadu do sout�že šli naplno 
a vyhráli,“ pochlubila se jejich t�ídní Mir-
ka Marková. Slavnostní vyhlášení výsled-
k� výtvarné sout�že prob�hlo v pražské 
budov� OSN p�esn� 10. prosince, tedy 
v Den lidských práv a chomutovští devá�á-
ci si sem p�ijeli pro ocen�ní za první místo 
v celé republice. „Samoz�ejm� šlo o d�vod 
k hrdosti, ale i k velkému radování. Kolek-
tiv vít�z� totiž získal šek na �ástku p�t ti-
síc korun,“ dodala Marková.

Zápis zde totiž pojednali jako velkou a kouzel-
nou akci, která se d�tem nesmazateln� vryje 

do pam�ti. „Pohádkové bytosti tedy vždy d�ti 
provázejí celou školou. Budoucí prv�á�ci mohou 
svoje dovednosti p�edvést p�ed panem králem, 
princeznou, vodníkem �i vodní vílou i jinými kou-
zelnými postavami,“ vysv�tlila Pajerová. 
Pro rodi�e budoucích p�edškolák� p�ed n�ko-
lika dny prob�hl den otev�ených dve�í, který 
nabídl možnost nahlédnout do školy v dob� 

b�žného pravidelného vyu�ování. Rodi�e se 
mohli podívat na to, jak škola vypadá zevnit�, 
jak vypadají u�ebny a pavilony na nižším i vyš-
ším stupni, jak je vybavená po�íta�ová t�ída 
i jiné u�ebny, t�locvi�na a další sportovní zá-
zemí. „Troufám si neskromn� tvrdit, že u nás 
to s d�tmi umíme a máme jim opravdu co na-
bídnout. Návšt�vníci dne otev�ených dve�í si 
toho jist� všimli,“ uzav�ela Helena Pajerová.

(dum)

I loni byla „Štědroranní“

Na Št�drý den 
dopoledne se 

chomutovští skauti  
vypravili na svou tra-
di�ní „Št�droranní 
vycházku“ do Bez-

ru�ova údolí. „Chodí tam každé Vánoce od 
roku 1990. Cílem je donést do lesa zví�at�m 
n�co na p�ilepšenou, t�eba staré rohlíky, 
chleba, mrkev nebo jablko, aby i lesní zví-
�átka poznala, že jsou Vánoce,“ �ekl Zbyn�k 
Nejezchleba, p�edseda Krajské rady Junáka.
Letos navíc skauti ješt� ozdobili  skupinku 
smr�k� kousek za za�átkem cyklostezky, 
aby i do údolí pronikla váno�ní atmosféra. 
„Stromky byly ozdobeny b�žnými ozdo-
bami, ale i zav�šenou zeleninou a ovocem 
pro chlupaté �tvernožce. V t�chto dnech 
už je ale všechno v p�vodním stavu, pro-
tože skauti po sob� vždy �ádn� uklízí,“ do-
dal Nejezchleba.

Vždy myslíme na naše budoucí prvňáčky
Jednou ze škol, které lednový zápis prvňáčků chápou jako významnou událost, je 
chomutovská 5. základní škola na Písečné. „Na zápis se vždycky moc těšíme a pečli-
vě ho připravujeme,“ řekla jedna ze zdejších učitelek Helena Pajerová. 

Šlo o jednorázový p�ísp�vek ve výši 1500 
korun pro žáky prvních ro�ník� obor� 

Mechanik se�izova�, Mechanik stroj� a za-
�ízení, Obráb�� kov� a Záme�ník, kte�í spl-
nili podmínky uvedené v náborové brožurce. 
„Finan�ní prost�edky jsme získali od strojí-
renských � rem z okolí, které jsou zastoupeny 
v poradním sboru �editele s názvem Revi-
talizace vzd�lávání pro strojírenství. Cílem 
sboru je zvyšovat po�et absolvent� strojíren-
ských obor� práv� pro pot�eby t�chto � rem,“ 
up�esnil Sailer. Podle n�j totiž � rmy ve svém 
vlastním zájmu podporují kvalitní výuku. 
„Je logické, že podniky pot�ebují skute�n� 
kvali� kované pracovníky a výchova špi�ko-
vých odborník� je základ. Úzká spolupráce 

se strojírenskými � rmami v okolí umož�uje 
p�esn� cílenou výuku. Žáci mají možnost 
získat na praxi v nich i konkrétní poznatky 
z jednotlivých obor�. Jsem p�esv�d�en, že 
jde jasn� o oboustrann� prosp�šnou spolu-
práci,“ dodal Sailer. (dum)

Studenti dostali náborový příspěvek
Na Střední škole technické a automobilní se v polovině prosince konala slavnostní 
akce, při níž byl žákům prvních ročníků předán náborový příspěvek. „Pro studen-
ty šlo jistě o příjemné přilepšení před vánočními svátky a my jsme tak splnili slib, 
který jsme jim dali v náborové brožurce,“ řekl ředitel školy Václav Sailer.
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Bezpečnost

Spole�ná akce policist� a chomutovských 
m�stských strážník� si došlápla na mo-

torká�e a majitele �ty�kolek. B�hem p�edvá-
no�ní soboty hlídky obou policií kontrolovaly 
vytipovaná místa, kde by se motorká�i mohli 
zdržovat a vyjížd�t odtud do les�. 
Akce se uskute�nila kv�li stížnostem ob�an�, 
kte�í upozornili na chování majitel� terén-
ních motocykl� a �ty�kolek. „Ti svým cho-
váním narušují ve�ejný po�ádek, p�evážn� 
v Bezru�ov� údolí. Zárove� s tím bylo p�ijato 
i trestní oznámení Mysliveckého sdružení 
Málkov na neznámé pachatele, kte�í pustoší 
lesní pozemky v okolí Chomutova,“ uvedla 
policejní mluv�í Marie Pivková. 
Na akci se krom� policist� z Obvodního odd�-
lení Chomutov �ernovická a strážník� m�st-
ské policie podíleli i kolegové z Dopravního 
inspektorátu Chomutov, Inspektorátu cizi-

necké policie Chomutov. „Bylo zkontrolová-
no celkem dev�t míst, kde dochází k výskytu 
motorká��, v dob� kontroly zde však zastižen 
nebyl nikdo,“ doplnila Pivková. S p�ítomnos-
tí policejní hlídky na polní cest� u Málkova 
však jist� nepo�ítal 27letý muž, který tudy 
projížd�l. Kontrola prokázala, že �ídí, a�koli 
není držitelem �idi�ského oprávn�ní. 
„Naše spole�ná akce byla tentokrát hlavn� 
zkouškou sou�innosti všech složek. Motor-
ká�i a �ty�kolká�i nevyjeli kv�li zhoršenému 
po�así. Podobné akce budou ale ur�it� po-
kra�ovat dál i v dalších m�sících a hlavn� na 
ja�e a v lét�. Ten, kdo se dopouští takového 
jednání, musí po�ítat s tím, že mu dokonce 
m�že být odebrán jeho stroj až do vy�ešení 
celého p�estupku,“ doplnil zástupce �editele 
M�stské policie Chomutov Petr Zálešák.     

(dum)

Jednání motorkářů není policii lhostejné

P�ipomn�la, že policista Procházka má 
za sebou celou škálu p�ednášek, her 

a zajímavostí z oblasti kriminalistiky, do-
pravní bezpe�nosti, práce policie, ale také na 
téma kriminalita, závislosti a jiné problémy. 
„V rámci povídání o šikan� p�išel na �adu 
instruktážní � lm. Z jeho rozboru jsme se do-
zv�d�li mnoho pot�ebných informací a rad. 
Mnohem v�tší platnost pro d�ti m�l, když 
zjistily, že zhlédnutý p�íb�h byl nato�ený 
podle skute�né události,“ dodala Nováková.
D�ti se v záv�ru p�ednášky dozv�d�ly i po-
drobnosti o webových stránkách Policie �R, 
osahaly si i pouta a zbran� a na záv�r absolvo-
valy sejmutí otisk� prst�. (dum)

Až pouta ho zklidnila

V prosincové noci si strážníci všimli 
skupiny lidí vycházejících z restaurace 

Pepe Lopez v ulici Chel�ického, kte�í byli již 
na první pohled pod vlivem alkoholu. Jeden 
muž najednou p�ib�hl ke služebnímu vozi-
dlu m�stské policie a strhnul z n�j registra�ní 
zna�ku. Strážníci to tak pochopiteln� nene-
chali a doty�ného zadrželi. Muž pak ze sebe 
na adresu strážník� vychrlil nadávky a uráž-
ky nejhrubšího zrna, navíc se je ješt� snažil 
fyzicky napadnout. Teprve cvaknutí pout 
u�inilo jeho chování p�ítrž. Zadržený ale stále 
vyhrožoval. Jeho opodál stojící kamarád �inil 
totéž. To už byla na míst� i P�R. Výte�ník tak 
bude muset své chování vysv�tlovat u p�e-
stupkové komise, kam byla v�c p�edána. 

Polonahý muž na ulici
V pravé poledne zazvonil na služebn� 

m�stské policie telefon. Mužský hlas 
veliteli sm�ny sd�lil, že v Kyjické ulici se 
v tráv� povaluje obnažený muž. Na mís-
to tedy neprodlen� vyjela motorizovaná 
hlídka a byly sem okamžit� nasm�rovány 
i policejní kamery. Když doty�ný zahlédl 
strážníky, cht�l zmizet v bývalé mate�ské 
školce. Jeho úkryt však byl díky bystrému 
kamerovému oku odhalen. Za�ala tedy 
honi�ka, z níž po chvilce vyšli vít�zn� 
strážníci. Protože mladý muž byl zcela 
dezorientovaný, nev�d�l po�ádn�, co se 
vlastn� d�je a byl s nejv�tší pravd�po-
dobností pod vlivem návykové látky, byla 
p�ivolána záchranná služba. Bezdomovec 
pak sanitou odjel do nemocnice.

Prevence pro děti
Šesťáci ze Školní ulice dostali v prosinci 
pozvání k návštěvě nového policejní-
ho centra na vedlejším Masarykově 
náměstí. „Nadpraporčík Petr Procházka 
tu pro děti tentokrát připravil zajíma-
vé téma šikany a určitě šlo o hodně 
poučnou preventivní přednášku,“ řekla 
třídní učitelka Martina Nováková. 

M�stská policie nedávno musela reago-
vat na oznámení, že v jednom byt� v 

Kamenné dochází k domácímu násilí. Stráž-
níci na míst� našli 34letou ženu, která uved-
la, že když se její p�ítel vrátil dom�, za�al ji fy-
zicky napadat a verbáln� urážet. Dál uvedla, 
že se o sebe bojí a svého druha doma nechce. 
O t�i roky mladší muž p�i pohledu na unifor-
my ani nijak neprotestoval a odešel. Doty�né 
bylo ješt� sd�leno, že v p�ípad� opakování si-
tuace m�že podat trestní oznámení.  red

B�hem prosince nebyl sníh a mráz roz-
hodn� kamarádem 52letého Chomuto-

váka, který nemá kde spát. Již delší dobu tedy 
nocoval v aut� na parkovišti v ulici Libušina. 
Strážníci dostali v ranních hodinách telefo-
nickou informaci, že zde v osobním vozidle 
leží muž, který pot�ebuje pomoc. Když sem 
p�ijeli, zjistili, že je celý promrzlý a nem�že 
se hýbat. Tichým hlasem prosil o pomoc. 
P�ivolali mu tedy záchrannou službu, která 
si zb�dovaného �lov�ka odvezla do nemoc-
nice. Blízko umrznutí byli rovn�ž dva muži, 
které ve st�edu m�sta zmohl alkohol tak, že 
si ustlali v k�oví nebo mezi zaparkovanými 
vozidly. Lidé našt�stí nebyli nete�ní a p�ivo-
lali hlídku m�stské policie. Jednoho muže se 
jí poda�ilo postavit na nohy a rozchodit. Ten 
si uv�domil, že by do rána nep�ežil, a sp�chal 
se dom� vyspat. Druhý muž mezi vozidly pa-
trn� ješt� p�i pádu na zem utrp�l úraz a ne-

komunikoval. P�ivolaná záchranná služba 
si ho pak odvezla do nemocnice. Strážníci 
v tyto dny ve zvýšené mí�e kontrolovali hlav-
n� okolí restaurací, protože již v minulosti 
se p�esv�d�ili, že opilec si „ustele“ zpravidla 
v jejich blízkosti. 

Strážníci zachraňovali před mrazem

Jedno ze stanoviš�, která m�li pod kontrolou 
státní a m�stští policisté.

Nechtěla svého 
druha doma
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Servis

Fejeton

inzerce

Bydlení
Pronajmu slunný, část. vybavený byt 1+1 na Píseč-
né. Nájem 5 500 Kč/měs., zálohy 400 Kč, k dispozici 
internet. Tel. 608 034 509.

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

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

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.

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

�

Městská sportovní hala

8. 1. Pá Volejbal – muži od 19.00
9. 1. So Basketbal – „U18“ A 13.30–15.00
 Basketbal – „U18“ B 16.30–18.00
 Basketbal – muži„A“ 15.00–16.30
 Volejbal – muži od 18.00
10. 1. Ne Basketbal – „U18“ B 10.00–11.30
 Basketbal – „U18“ A 12.30–14.00
 Basketbal – st. žáci 14.00–18.00
 Basketbal – muži„A“ 10.30–12.00
 Florbal – (muži B) 12.00–19.00
15. 1. Pá Volejbal – muži od 19.00
16. 1. So Futsal - CHLMF 8.00–21.00
17. 1. Ne Florbal – (ml. žáci) 8.00–14.30

Zimní stadion

Hokejová utkání:
6. 1. St KLH Chomutov – HC Olomouc
   17.30
16. 1. So  KLH Chomutov – HC Benátky nad 

Jizerou  17.30

Pravidelné ve�ejné bruslení:
�tvrtek    16.00–17.00
Ned�le      9.30–10.30 

Skatepark
Pátek   13.00–17.00
Sobota, ned�le  10.00–17.00

Um�lá ledová plocha na nám�stí 1. máje
Provozní doba od 2. 1. do 26. 1. 2010
Pond�lí – pátek  13.00–19.00
Sobota, ned�le  10.00–19.00

Městské divadlo

12. 1. 19.00  Novoro�ní galave�er
Novoro�ní setkání Festivalového orchestru Petra 
Macka se sólisty hudebních divadel a dirigentem  
Milošem Formá�kem. Zazní známé melodie z ope-
ret F. Lehára, J. Strausse, E. Kálmána, O. Nedbala.

Kulturní dům Zahradní

13. 1. 17.00  Ve�erní�ek aneb tan�íme s Malou 
muzikou

Výstavy

Galerie Špejchar (nám�stí 1. máje)  
JI�Í ŠORM obrazy, sochy
Výstava potrvá do 23. ledna 2010

Kino Oko

7. a 8. 1.  19.00  
Pam�tnice
9. 1.  16.30  
Brou�ci – A byla 
zima
9. a 10. 1. 19.00  
2012
11. a 12. 1.  19.00  
Oko ve zdi
13. až 15. 1. 19.00  
3 sezóny v pekle
16. 1.  16.00  
Myší ko�i�iny
16. 1. 18.00  
Zombieland

17. 1. 19.00  Zombieland
20. 1. 19.00  Mary a Max

�íká se, že když n�co chcete, nesmíte se bát si o to �íct. Jak se ale ukazuje, platí to i naopak – 
je t�eba um�t se ozvat, i když si n�co nep�ejeme. To se ukázalo zrovna nedávno. Jedna paní 

z našeho m�sta p�išla na radnici s tím, že chce pokácet další strom v místech, kde m�sto nedávno 
nechalo na p�ání obyvatel pokácet �ty�i stromy. Stejn� jako p�ed prvním kácením tak i p�i druhé 
žádosti na místo vyrazily ú�ednice, které mají na starosti m�stskou zele	, aby strom prohlédly 
a aby zjistily, jestli bude možno požadavku vyhov�t. Ú�ednice se ptaly i dalších obyvatel domu 
a zjistily, jak se na kácení dívají. Ti se jasn� postavili za zachování stromu. A protože strom byl 
zdravý, tak radnice rozhodla, že se kácet nebude. 
Analogicky podobná situace se odehrála na Kamenné, kde místní dlouhodob� žádali m�sto o za-
vedení parkovacího systému. Radnice ud�lala stejný krok. Adresn� oslovila všechny �idi�e, kterých 

se zám�r vybudování parkovacího systému tý-
kal. Na anketu odpov�d�lo 35 % �idi��, z nich 
v�tšina byla pro jeho zavedení. M�sto dalo na 
p�ání obyvatel a parkovací systém zavedlo. To 
se však najednou nelíbilo ostatním, kte�í v an-
ket� ml�eli. Proto je d�ležité, abychom za sebe 
prop�íšt� nenechali mluvit druhé. Když máme 
šanci ovlivnit v�ci ve svém bezprost�edním oko-
lí, když se nám n�co nelíbí anebo s n��ím ne-
souhlasíme a nechceme to, musíme to hlasit� 
�íct. Protože pozd�ji už t�eba nebudeme moci 
ud�lat nic. A to by byla škoda.

Nenechávejme za sebe mluvit druhé
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Fotoreportáž

Chomutovské taneční GALA 2009 – Velká cena Chomutova
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T�šíme se na nový Chomutov. T�šte se s námi!
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