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K l é t diK l é t diKoupelnové  studioKoupelnové  studio
REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADERREKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADERREKONSTRUKCE  BYTOVÝCH  JADER

MODERNIZACE KOUPELEN
REKONSTRUKCE  BYTOVÝCH  JADER

MODERNIZACE KOUPELENMODERNIZACE  KOUPELENMODERNIZACE  KOUPELEN

Uvedená slevaUvedená slevaŽŽ Uvedená sleva 
platí pro 

objednávky
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podepsané do 

31.3.2010
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TRHU
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40 vzorových kójí40 vzorových kójí40 vzorových kójí 
se sanitou a obklady

40 vzorových kójí 
se sanitou a obkladyyy

Po-Pá   (800-1700)              Sobota (800-1200)Po-Pá   (800-1700)              Sobota (800-1200)
Kosmova 4721, Chomutov
(areál autoškoly Omega)
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Srdečně Vás zveme do dvoupatrové pizzerie v ulici Příční 28 
v centru Chomutova (mezi nám. 1. Máje a ul. Revoluční). 

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

Kapacitu 99 míst (dle výběru kuřácké i nekuřácké prostředí)• 
Možnost pořádání oslav, rautů, svateb a dalších • 
 společenských událostí• 
Každý všední den nabízíme snídaně od 8.00 do 10.00 h • 
Polední MENU za 65,- Kč – každé desáté ZDARMA• 
Rozvozy jídel a pizz v Chomutově a Jirkově ZDARMA• 
Objednávejte: 728 72 72 72 nebo 773 92 92 92• 

!!!AKCE PRO ROZVOZ!!!!
AKCE 1 LITR COCA COLY ZDARMA!!! 

 Objednej tři jídla  a dostaneš 1 litr Coca Coly ZDARMA
platí pro rozvoz a vlastní odběr v restauraci s sebou  

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

SC-91061/14 
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!!! Rozvozy po Chomutově a Jirkově ZDARMA !!!!!! Rozvozy po Chomutově a Jirkově ZDARMA !!!
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Plavkyn� Simona Baumrtová nám pov�d�la 
o tom, jak trénuje a co je jejím cílem.

Kupujete d�m? Pak byste se p�ed koupí 
pozemku m�li o všem dob�e informovat.

Letošní mimo�ádná sn�hová nadílka zp�sobila 
zna�né problémy �idi��m i chodc�m. Technické 
služby se snaží situaci ob�an�m Chomutova 
zlepšit odvážením sn�hu z ulic m�sta. 

Na skládce leží Na skládce leží 
tisíce tun sněhu!tisíce tun sněhu!

Rozhovor: Rozhovor: 
Simona BaumrtováSimona Baumrtová

„Beethovenští“ tančili „Beethovenští“ tančili 
disco dancedisco dance

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

Sport strana 10
Doprava a ekologie 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) • šéfredaktorka Pavlína Gavdunová (gavdunova@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

šéfredaktorka: Pavlína Gavdunová
tel.: 725 124 613
e-mail: gavdunova@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

Tane�ní klub Beethoven D.C. EXE má mistry 
�eské republiky.

Před koupí pozemku Před koupí pozemku 
si vše prověřtesi vše prověřte

1111

Vážení spoluobčané, 
minulý týden jsem 
m�la v galerii Špej-
char vzácnou p�íle-
žitost zú�astnit se 
vernisáže výstavy 
Zpráva o akci K. 
Tato výstava p�ipo-
míná neblahé výro-
�í – p�ed šedesáti 

lety totiž složky tehdejší StB uskute�nily 
likvidaci mužských klášter� a internaci 
�len� mnišských �ád�. 

Komunisté se již od nástupu k moci v roce 
1948 snažili omezit vliv církve v naší zemi. 
Její mravní autoritu považovali za p�e-
kážku ve své snaze zcela ovládnout naše 
životy. Proto se duchovní stali jedn�mi 
z prvních ob�tí vykonstruovaných poli-
tických proces� a proto se také komunisté 
rozhodli zlikvidovat kláštery, které v naší 
zemi existovaly a p�sobily stovky let. 

A tak jedné dubnové noci v roce 1950 ne-
nápadn� a tiše zmizeli z našeho obzoru 
lidé, kte�í poskytovali svým bližním du-
chovní út�chu, kte�í se starali o staré a ne-
mocné, kte�í se v�novali vyu�ování d�tí, 
kte�í trp�liv� pe�ovali o starobylé kláš-
terní budovy. V�tšina �eské spole�nosti 
tehdy ml�ela a s jejich zmizením se tak 
n�jak smí�ila. Možná ze strachu, možná 
z lhostejnosti, možná pod vlivem ohlupu-
jící propagandy. Pro komunisty to byl sig-
nál, že m�žou za�ít ohýbat naši morálku 
podle svých vlastních zákon�. Stejn� jako 
p�i rušení klášter� ml�eli lidé i p�i pozd�j-
ších neblahých politických procesech, p�i 
popravách, p�i zavírání lidí do pracovních 
lágr� �i p�i nesmyslném o�er�ování a kri-
minalizování tisíc� lidí, kte�í byli pro ko-
munisty nepohodlní. 

Výstava, kterou m�žete vid�t ve Špejcharu 
pouze do 27. února, nep�ipomíná jen ne-
smyslnou starou k�ivdu. P�ipomíná nám 
všem i to, jak je d�ležité neml�et a ozvat se 
proti nespravedlnosti, které jsme sv�dky. 
Naše tehdejší ml�ení by pro nás m�lo být 
historickým pou�ením, abychom se již 
nikdy podobných chyb nedopoušt�li. Pro-
tože ml�et m�že n�kdy znamenat ztratit 
navždy svou tvá� a p�ijít o svou mravnost. 
Nic neváží, je neviditelná, její ztráta zdán-
liv� nebolí. Ale když si ji necháme vzít, co 
nám vlastn� zbude? 

Hezký den vám p�eje 
vaše Ivana �ápková 
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Vedení m�sta zm�nilo formu setkávání 
s ob�any a nov� si chodí jejich problémy 

vyslechnout p�ímo do jejich lokality. „Pot�e-
bujeme znát konkrétní problémy z konkrét-
ních �ástí m�sta a o t�ch s lidmi z o�í do o�í 
debatovat,“ uvedla primátorka Ivana �ápko-
vá. Hlavní zm�na je v tom, že lidé d�íve chodili 
na radnici a v sou�asné dob� se vydává ú�ad 
za nimi. A zm�na se vyplatila. Na tato setkání 
chodí mnohem více lidí, než tomu bylo d�ív. Na 
první brie	 ng, jak se setkáním p�ezdívá, kte-
rý se konal na Základní škole Zahradní, p�išlo 
kolem šedesáti ob�an�. Lidé ze sídliš
 Píse�ná 
a Zahradní p�išli mluvit o problémech, které 
v okolí svého bydlišt� mají. V�tšina z nich se 
necítí na sídlištích bezpe�n�, trápí je hlavn� 
skupinky a party mladík�, kte�í d�lají nepo-
�ádek. Mezi další problémy pat�ila nap�íklad 
úprava zelen� – technické služby málo sekají 
trávu, v n�kterých místech p�er�stají stromy 
a další. Sami ob�ané p�išli s n�kolika nápady, 
jak život na sídlištích zlepšit.  

MĚSTO PROBLÉMY ŘEŠÍ 

Podn�ty od ob�an� ze sídliš
 Píse�ná a Za-
hradní za�alo m�sto, respektive m�stská 
policie a Technické služby m�sta, kterých se 
v�tšina problém� týkala, �ešit. 
Mnozí si nap�íklad st�žovali, že na sídlištích 
jsou nezletilc�m snadno dostupné tabákové 
výrobky a alkohol. Zákon p�i jejich prodeji 
mladistvým porušují zejména vietnamští 
prodejci. „Abychom tomu zamezili, získá-
váme poznatky od d�tí, které jsou p�istiženy 
s alkoholem nebo cigaretou v ruce,“ infor-

Setkání s občany: 
Některé připomínky už mají řešení

muje zástupce �editele m�stské policie Petr 
Zálešák. „Prodejce, kte�í byli d�tmi ozna�e-
ni, �eší policie oznámením o p�estupku na 
Magistrát m�sta Chomutova,“ popisuje po-
stup Petr Zálešák. Od za�átku roku odeslala 
m�stská policie takových oznámení dvanáct. 
Poznatky jsou dále dávány na v�domí živ-
nostenskému ú�adu a odboru sociálních v�cí 
a zdravotnictví. M�stská policie navázala 
spolupráci s p�edsedou chomutovské pobo�-
ky Svazu Vietnamc� Duong Viet Dungem, 
kterému p�edává zjišt�né nedostatky a ten 
s prodejci jedná, aby se již prodej nezletilým 
neopakoval. 

Stejn� sv�domit� a d�sledn� se m�sto snaží 
�ešit i další p�ipomínky vzešlé z brie	 ngu na 
Zahradní. Mnozí obyvatelé lokality se zde ne-
cítí bezpe�n�, mají pocit, že by se tu m�lo po-
hybovat více strážník�. M�stská policie na to 
reagovala a zvýšila po�et p�ších hlídek na Pí-
se�né a Zahradní, a to zejména v �asech, kdy 
se tam scházejí r�zné parti�ky, opilci nebo 
kdy se tam více pohybují �adoví obyvatelé. 
Nov� byly zavedeny také hromadné kont-
roly míst, v nichž jsou evidované problémy. 
Krom� jejich �ešení pak tento zvýšený po�et 
strážník� na jednom míst� už jen svou p�í-
tomností p�sobí preventivn� proti potenciál-

Jméno obyvatele lokality Jeho podnět Řešení ze strany města Spokojenost občana

Miroslav Ptáček 
ulice Výletní

„Máme problém s přerostlými stromy 
kolem pouličních lamp, je tam tma a 
do dneška se s tím nic neudělalo.“ 

Technické služby na místo přijely 
a stromy ořezaly

„Hned po briefi ngu sem přijely tech-
nické služby a stromy ořezaly. Dnes 
je to v pořádku.“

Karel Beneš 
ulice Písečná

„Je tu šílený nepořádek a člověk nena-
razí na strážníka.“

Městská policie navýšila počet pě-
ších hlídek, které provádějí dohled 
nad veřejným pořádkem

„Je pravda, že tu teď chodí mnohem 
častěji. Musím říct, že se to zlepšilo.“

Ladislav Švácha 
ulice Pod Břízami

„U nás na parkovišti přežil vrak bílého 
Favorita už 2x blokové čištění. Hlásili 
jsme to na polici a pořád tam stojí.“

Vrak byl označen a nahlášen na Od-
boru správy majetku města, který ho 
po uplynutí zákonné lhůty dvou mě-
síců odstranil

„Měli jsme jeden problém s odstraně-
ním vraku z parkoviště, ale tento byl 
za spolupráce městské policie v lednu 
vyřešen.“

Osvědčil se briefing? Vyřešilo město vaše problémy?
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Hustotou osídlení je lokalita sídlišť Zahradní a Písečná na úplném čele v rámci 
města. Evidováno je zde 6 849 obyvatel, ovšem žije jich zde 10 188, což je víc než 
20 % chomutovské populace. Podle evidence zde žije 1 259 dětí ve věku 0–15 let 
a 390 osob ve věku 15–18 let. Na Písečné věkový průměr zvedají klienti MÚSS. 
Lokalita zahrnuje osm ulic, v nichž dominují panelové domy – v lokalitě je 187 čísel 
popisných bytových domů a 27 čísel popisných nebytových objektů. 

ním narušitel�m ve�ejného po�ádku. V no�ní 
dob� se tyto kontroly krom� ve�ejného pro-
stranství zam��ují i na vytipované herny, 
hospody a bary. Informace jsou pak op�t p�e-
dávány k prov��ení na odbor sociálních v�cí 
a zdravotnictví, zda nedochází ke zneužívání 
dávek sociální podpory nap�íklad hrou na 
automatech. 
Dalším novým opat�ením pak byl požadavek 
na ú�ad práce na civilní zam�stnance, kte�í 
by byli „o�ima“ m�stské policie a oznamovali 
by porušování ve�ejného po�ádku v dob�, kdy 
hlídky plní jiné úkoly. Také je naplánováno 
rozší�ení kamerového systému na vytipova-
né lokality. P�esto ani za pomoci kamer ne-
mohou strážníci obsáhnout všechno. Proto 
apelují na ob�any, kte�í jsou sv�dky porušo-
vání ve�ejného po�ádku, aby ihned volali na 
linku 156.

Ob�any ovšem hodn� trápí i nepo�ádek na 
ve�ejných prostranstvích. St�žovali si na 
hromady odpadk� a papír� povalujících se 
nejen kolem popelnic, ale i nap�íklad kolem 
zdravotního st�ediska na Píse�né, v okolí 
Kulturního domu, školy a u nákupního st�e-
diska Flóra. „Úklid ve ve�ejné zeleni v této 
lokalit� provádíme minimáln� jednou týd-
n�,“ uvádí Miroslav Šulta, provozní nám�s-
tek Technických služeb m�sta. Jak dodává, 
organizace p�itom využívá pracovníky ve-
�ejné služby, kterých na Zahradní a Píse�né 
od pond�lí do �tvrtka pracuje vždy okolo 
p�ti. Nepo�ádek ale �asto bývá i okolo bu-
dov, které pat�í soukromým vlastník�m, 
a ten technické služby neuklízejí. P�íslušný 
odbor magistrátu však vyzývá majitele k ná-
prav�. Pokud výzvu neuposlechnou… násle-
dují sankce v podob� pokut.  

Setkání přineslo 
protialkoholovou 
vyhlášku
Protialkoholová vyhláška je připrave-
na, její návrh byl již předložen k vyjá-
dření Odboru dozoru a kontroly ve-
řejné správy Ministerstva vnitra ČR, 
přičemž vyhláška bude zkompletová-
na tak, aby mohla být v březnu schvá-
lena v zastupitelstvu města. 
Vyhláška zakazuje požívání alkoho-
lu na vymezených místech veřejného 
prostranství a podnět k její přípravě 
vyplynul ze setkání s občany z lokali-
ty sídlišť Písečná a Zahradní. „Městská 
policie tak získá další účinný nástroj, 
jak zabezpečit veřejný pořádek v oko-
lí obchůdků a bufetů, kde se scházejí 
nepřizpůsobiví,“ řekla primátorka 
Chomutova Ivana Řápková. 
Vyhláškou budou vymezena veřejná 
prostranství, kde bude zakázána kon-
zumace alkoholických nápojů. Budou 
to zejména místa s vysokou koncent-
rací občanů, jako je okolí supermarke-
tů, nádraží, parky a sídliště. Vyhláška 
je také zaměřena na ochranu mladist-
vých osob před negativními jevy pro-
vázejícími právě požívání alkoholu. 

Analýza lokality

Pozitivní na této lokalit� je vysoký po�et 
obyvatel, ale jinak bohužel p�evládají ne-
gativa. Žije zde vysoké procento sociáln� 
slabšího obyvatelstva závislého na r�zných 
typech sociálních dávek. Lidé v této loka-
lit� jsou velmi zadlužení. Je zde evidováno 
2 542 dlužník�, celkový dluh v��i m�stu je 
6,7 milionu korun (bez nájemného ve výši 
40 milion�, které p�evzala Chomutovská 
bytová, a.s.). Za p�estupky m�sto eviduje 

p�es 1 300 nezaplacených pokut v úhrnné 
�ástce 2,4 milionu korun. V oblasti je také 
velké množství heren s výherními automa-
ty. Jedná se o lokalitu, kde nej�ast�ji p�sobí 
m�stský exekutor. Odbor ekonomiky m�že 
sledovat pouze dluhy obyvatel v��i m�stu, 
ovšem daleko v�tším zatížením je jejich 
zadluženost v��i bankám a subjekt�m po-
skytujícím nebankovní p�j�ky �i v��i lich-
vá��m. 

Sídliště Zahradní: Zahradní, Borová, Výletní, Skalková, Růžová a Pod Břízami 
Sídliště Písečná: Písečná a Jirkovská
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Než koupíte pozemek k plánované vý-
stavb�, zjist�te si, zda je ur�en k dané-

mu druhu zástavby a zda se na daný staveb-
ní pozemek nevztahují závazné regulativy 
(omezení) stanovené územním plánem nebo 
jiným zp�sobem (nap�. maximální zasta-
v�nost pozemku v procentech, po�et pater, 
výška h�ebene, �ímsy, tvar st�echy, materiál 
oplocení a podobn�).
Než koupíte pozemek, zjist�te si, kde je 
možné se napojit na nezbytné inženýrské 
sít� (voda, kanalizace, plyn, elekt�ina a tak 
dále). Prov��te si nejen napojovací místo 
p�íslušné sít�, ale i její kapacitu (neúm�rn� 
dlouhá p�ípojka sít�, pop�ípad� chyb�jící 
kapacita). Pokud inženýrské sít� a silnice 
k  plánovanému rodinnému domu nejsou 
vybudovány, smluvn� se s prodávajícím po-
zemku dohodn�te, kdo tuto infrastrukturu 
vybuduje a dokdy, v�etn� stanovení sankcí 
za nedodržení termín�. Statutární m�sto 

Chomutov nebude budovat nové sít� a ko-
munikace k soukromým pozemk�m, na to 
nelze spoléhat. Ov��te si, zda k pozemku 
vede dokon�ená p�íjezdová cesta (tzn. je po-
voleno užívání).
Než koupíte pozemek, projd�te si jeho nej-
bližší okolí a prov��te si, zda neexistují okol-
nosti, které by mohly znep�íjemnit, omezit �i 
ohrozit budoucí užívání stavby – nap�íklad 
nedaleká �isti�ka odpadních vod, p�evažu-
jící sm�r v�tr� z nedaleké pr�myslové zóny, 
vysoká hladiny podzemní vody, plánovaná 
výstavba dálnice v t�sné blízkosti pozemku, 
vzdálenost školky, školy, stanice MHD a po-
dobn�. 
Základní informace podá Odbor rozvoje in-
vestic a majetku m�sta – odd�lení rozvoje 
m�sta, p�ípadn� Odbor stavební ú�ad a ži-
votní prost�edí – odd�lení stavebního �ízení. 
Více informací podají jednotliví správci sítí 
(plynárny, vodovody a kanalizace a další).

V rámci Integrovaného plánu rozvoje 
m�sta (IPRM) Sídlišt�, místo pro život 

investuje m�sto spolu s vlastníky bytových 
jednotek 296 milion� korun, z toho je dotace 
191 milion� korun z evropských fond�. Zre-
alizují tak projekty zam��ené na modernizaci 
bytových dom� a obnovu ve�ejného pro-
stranství v sídlištích B�ezenecká, Kamenná, 
Zahradní a Píse�ná. Jsou to jediná sídlišt� 
v našem m�st�, která spl�ují podmínky pro 
�erpání dotace.
 „Letos zrealizujeme šest projekt� ve výši 
bezmála padesáti milion� korun,“ popisuje 

primátorka Chomutova Ivana 
�ápková. Radnice rozší�í a zmo-
dernizuje kamerový systém. 
Oproti sou�asným sedmi bude 
sídlišt� hlídat �trnáct kamer. 
M�sto také zrekonstruuje ulice 
D�ínovskou a Kyjickou, v nichž 
vybuduje nová parkovací mís-
ta, bezbariérové chodníky, stá-
ní pro kontejnery a další. Nové 
bezbariérové chodníky povedou 
i k domu pro seniory na Píse�né 
a v okolí. „Opravíme podchod 
do ulice Pod B�ízami a ve�ejné 
prostranství p�ed Základní ško-

lou Píse�ná. Další projekty se p�ipravují,“ do-
pl�uje primátorka m�sta Ivana �ápková. 
Sto t�icet t�i milion� korun mají možnost in-
vestovat vlastníci bytových jednotek a bytová 
družstva, kte�í podají žádost o dotaci. Pení-
ze z dotace, která je maximáln� 40 procent 
z celkových náklad�, pak použijí na zateplení 
a vým�nu oken, rekonstrukci výtah� a tech-
nické zhodnocení bytových dom�.
 V první výzv� m�sto p�ijalo sedmnáct žádostí 
a podporu získalo �trnáct projekt�. P�íjem žá-
dostí ve t�etí výzv� pro vlastníky bytových dom� 
ukon�í m�sto 15. b�ezna 2010 v 17 hodin. 

Před koupí pozemku si vše prověřte
Našetřili jste si peníze a chystáte postavit dům? Pak byste si měli dát pozor a vše před 
koupí pozemku pořádně ověřit. Lidé bývají  nepozorní a chyby často najdou až po 
koupi. Chomutovské noviny přinášejí základní informace o tom, na co si dát pozor.

Chomutovská sídliště zkrásní
Město do sídlišt letos investuje miliony korun

Město bojuje s hernami

Dáte svému dít�ti dvacet korun na sva-
�inu a ono je hodí do automatu? M�že 

se to stát. Ministerstvo 	 nancí povolilo her-
nu s videoterminály v nákupním centru Ji-
t�enka, které je od základní školy vzdálené 
jen n�kolik metr�. Chomutovská radnice, 
která t�mto takzvan� „výherním“ automa-
t�m vyhlásila válku již p�ed n�kolika lety, 
se proti rozhodnutí ministerstva ohradila. 
„Ministerstvo jednozna�n� nerespektuje 
zákon a vydává povolení k provozu video-
terminál� jako na b�žícím pásu,“ �ekla pri-
mátorka Chomutova Ivana �ápková.
Nezájem ministerských ú�edník� o pro-
blémy obcí potvrzuje také fakt, že žádosti 
spole�ností provozujících výherní hrací 
automaty nekontrolují a údaje v nich uve-
dené neov��ují. D�kazem budiž nedávný 
p�ípad, kdy z ministerstva p�išlo rozhod-
nutí o povolení �innosti doložené lživým 
�estným prohlášením žádající spole�nos-
ti, že se s m�stem Chomutovem na provo-
zování p�ístroj� dohodla. 
Nep�ijatelnost nov� vznikající herny s video-
terminály v nákupním centru Jit�enka spo�í-
vá p�edevším v její bezprost�ední blízkosti od 
školy. Je totiž vzdálená jen sedmdesát metr� 
od hlavního vchodu, v nejužším míst� pak 
vzdálenost mezi ob�ma budovami �iní pou-
hých padesát šest metr�. Školáci tak denn� 
musí chodit p�ímo okolo herny. „Ministerstvo 
nerespektuje ustanovení zákona o loteriích, 
kdy umíst�ní herny nesmí být v kratší vzdá-
lenosti než sto metr� od škol, ú�ad� a dalších 
ve�ejných budov. Tuto vzdálenost stanovuje 
rovn�ž obecn� závazná vyhláška m�sta, kte-
rou má ministerstvo k dispozici,“ zd�raznil 
vedoucí odboru ekonomiky Jan Mareš.
Absurditu situace ješt� násobí fakt, že 
m�sto vloni, kdy nev�d�lo, že v Jit�ence 
vznikne herna, zrekonstruovalo ve�ejné 
prostranství mezi objekty a vybudovalo 
na n�m koutek s d�tskými proléza�kami. 

Pozvánka na veřejné projednání

Integrovaný plán rozvoje města 
Možnosti modernizace MHD

Datum a čas:  1. března 2010 v 17 hod.

Místo konání:   Budova starobylé radnice, 
nám. 1. máje, místnost č. 13 

Program:
1.  Informace o výzvě č. 2 úřadu regionální rady 

NUTS2 Severozápad k předkládání IPRM zamě-
řených na modernizaci MHD

2. Představení návrhu IPRM města Chomutova
  • Nákup nových trolejbusů
  • Trakční vedení a zázemí pro trolejbusy

3. Diskuze
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Aktuality

Myšlenka lyža�ského výcviku se zrodila 
v Mate�ské škole T�ebízského. „Je to 

školka zam��ená na sport a t�lovýchovu,“ 
uvádí �editelka Mate�ské školy Chomutov 
Irena Kopecká. „Úzce spolupracujeme s ro-
di�i, kte�í d�ti na lyže vybaví a dokonce n�-
kte�í jezdí s námi,“ popisuje Kopecká. 
Vloni se lyža�ského kurzu zú�astnily d�ti 
z MŠ T�ebízského a MŠ Šafa�íkova, letos p�i-
budou i d�ti z MŠ Dostojevského. Týden ly-
žovat jezdí vždy skupina dvanácti až patnácti 
d�tí z jedné školky. Lyža�ský kurz probíhá na 
sjezdovce v Meziho�í a hlavní organizátor-

kou je Jana Himmlová z MŠ Dostojevského.  
S d�tmi vyrazí v osm ráno a ve dvanáct se 
vrací. Trénink zajiš
ují zkušení instrukto�i. 
„I vleka�i nám pomáhají a vždy zpomalí vlek,“ 
pochvaluje si spolupráci Irena Kopecká. 
A jak to d�tem jde? „Všechny umí sjet kopec 
na výbornou. Zvládnou i projet brankami,“ 
�íká pyšn� Irena Kopecká. Na záv�r „lyžáku“ 
po�ádají paní u�itelky pro d�ti a rodi�e veselý 
karneval. 
Školka chce nau�it d�ti sportovat už v tak 
nízkém v�ku. Mimo lyžování chodí s d�tmi 
pravideln� bruslit a plavat. 

Mateřská škola vyjela na „lyžák“
Mateřská škola Chomutov začala jezdit na lyžařský výcvik. Na první „lyžák“ jely 
děti již minulý rok. Na kurzu se naučí používat vlek a základům lyžování. 

Kulturně-společenské 
centrum nabídne lidem 
mnoho možností

Za�átkem února za�ala stavba Kultur-
n�-spole�enského centra na Zadních 

Vinohradech v Chomutov�. Postupn� do-
jde k rekonstrukci a p�estavb� �ásti stáva-
jícího ubytovacího a velitelského objektu 
v areálu bývalých kasáren. Po dokon�ení 
výstavby zde nalezneme p�edevším 2 
moderní kinosály s rozdílnou kapacitou. 
Velký kinosál pro 255 osob bude sloužit 
ve valné v�tšin� k b�žnému komer�nímu 
promítání pro širokou ve�ejnost, zatímco 
druhý kinosál s kapacitou 125 osob bude 
využíván spíše pro klubové projekce pro 
náro�n�jší diváky �i jiné tematické projek-
ce nap�íklad pro školy.
Dále budou v centru vybudovány klubov-
ny pro �innost neziskových organizací, 
výstavní prostory, restaurace, ale také 
nap�. zkušebny pro hudební skupiny. 
Partnerem m�sta v tomto projektu je lo-
gicky Správa kulturních za�ízení, ale také 
St�edisko knihovnických a kulturních slu-
žeb m�sta, které zde plánuje z�ídit �ítárnu 
s knihovnou. Z neziskových organizací se 
do plánování využití centra zapojila nap�. 
ob�anská sdružení Zvony nad�je a �esko-
ruská spole�nost, jejichž �lenové by rádi 
využili práv� nov� vybudované klubovny 
a kancelá�e pro své kulturn�-spole�enské 
aktivity.

Prezentace na veletrzích cestovního ruchu 
je jedna z �ady aktivit  v oblasti cestovního 

ruchu, kterými se snaží p�ilákat co nejvíce tu-
rist� do Chomutova. „T�m máme opravdu co 
nabídnout. Mezi hlavní zajímavosti m�sta pa-
t�í Podkrušnohorský zoopark se skanzenem, 
Bezru�ovo údolí, Kamencové jezero,“ �ekla 
primátorka Ivana �ápková. Historické památ-
ky m�sta byly za poslední roky zrestaurovány 
a tím jsou pro turisty stále atraktivn�jší.
Jeden z nejv�tších veletrh�, kterých se m�s-
to zú�astnilo, byl veletrh cestovního ruchu 
v Dráž�anech. „Prezentace na tomto veletr-
hu je pro Chomutov velmi d�ležitá, protože 
pro jeho návšt�vníky je Chomutovsko blíz-
kou p�íhrani�ní oblastí s �adou turistických 
atraktivit,“ sd�lila Silvie Škubová z úseku 
vn�jších vztah� magistrátu. To se projevilo 
také na návšt�vnosti propaga�ního stánku 
m�sta. „Denn� se u n�j zastavily stovky lidí, 
kte�í se o Chomutov zajímali,“ dodala. 
Mimo Dráž�an se zástupci m�sta vydali také 

na tuzemský veletrh Holiday World Praha a br-
n�nský Regiontour. Tento týden se m�sto bude 

prezentovat na veletrhu v Mnichov� a na pod-
zim v n�meckém Lipsku. 

Chomutov se prezentuje i na veletrzích v cizině
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Rozhovor

Stala jste se sportovcem roku, jaké jsou vaše 
dojmy?
Ur�it� jsem byla p�íjemn� p�ekvapená, protože 
v Chomutov� máme plno skv�lých sportovc�.

Co vás v tomto roce �eká?
Bohužel se kv�li maturit� z�ejm� nezú�ast-
ním mistrovství sv�ta v krátkém bazénu, ale 
v srpnu m� �eká mistrovství Evropy v Buda-
pešti a v prosinci mistrovství Evropy v krát-
kém bazénu ve 	 nských Helsinkách.

Dáváte p�ednost škole p�ed sportem? Nebývá 
to naopak?
Ne, vždycky dávám škole (pozn. Simona 
studuje na státním Gymnáziu v Chomutov�) 
p�ednost, ale snažím se to vždy n�jak skloubit 
tak, abych nezanedbávala školu ani plavání.

A jak vám vychází škola vst�íc?
Ve škole jsou profeso�i skv�lí. I když nemám 
individuální plán, vycházejí mi maximáln� 
vst�íc a toho si moc vážím.

Když jsme u té školy, chystáte se studovat 
i dál?
Studovat bych cht�la fyzioterapii na Fakult� 
t�lesné výchovy a sportu, ale uvidím, jak to 
budu zvládat �asov�, protože bych i nadále 
cht�la plavat doma v Chomutov�.

Jaké máte nejvyšší cíle?
Letos mám spíš studijní cíle, ale v plavání 
bych cht�la potvrdit 	 nále na mistrovství Ev-

ropy, pop�ípad� se pokusit o n�jaký ten stupí-
nek v umíst�ní zlepšit.

Od kolika let a jak �asto trénujete? V�novala 
jste se vždycky jenom plavání, nebo i jiným 
sport�m?
Když jsem byla malá, dávala jsme p�ednost 
moderní gymnastice, plavala jsme pouze asi 
dv� až t�i hodiny týdn�, takže se dá �íct, že 
závodn� plavu až od roku 2005. Dnes trénuju 
osmkrát týdn� �trnáct hodin ve vod� a �ty�i-
krát týdn� �ty�i až p�t hodin na suchu.

V poslední dob� jsou �asto diskutované nové 
plavky. V �em jsou jiné?
�íká se, že tyto polyuretanové plavky ud�lají 
z neplavce plavce. Ale to si nemyslím. Je sice 
pravda, že bylo vytvo�eno velké množství ná-
rodních, evropských i sv�tových rekord�, ale 
brzdit vývoj se nedá. Loni v dubnu se rozhod-
lo, že plavky budou zakázány, avšak v �ervnu 
se v nich zase za�alo plavat. Další stop t�mto 
plavkám byl vyhlášen po Mistrovství sv�-
ta v �ím�, kde padlo 43 sv�tových rekord�. 
Od tohoto roku se tedy musí závodit pouze 
v plavkách textilních, a to kluci v kra
asech 
a dívky v plavkách od ramen po kolena. Je 
to krok zp�t tak o deset let. P�itom tehdy se 
plavalo v plavkách celot�lových – pokryty 
byly ruce i nohy, a te� se m�že plavat pouze 
v t�chto krátkých. Já jen doufám, že když pla-
vecká federace FINA zjistí, že plavání už není 
tolik atraktivní, rozhodnutí zm�ní a povolí 
aspo� dlouhé textilní plavky.

Vy jste v polyuretanových plavkách závodila 
také. Jak vám vyhovovaly?
Popravd� moc ne, bylo dost náro�né si ve 
40° C oblékat gumové plavky. N�kdy to ob-
lékání zabralo i p�l hodiny. Když se máte 
soust�edit pouze na start, toto oblékání vás 
dost vy�erpá jak fyzicky, tak psychicky. Také 
se tyto plavky daly velmi snadno roztrhnout, 
takže jsem m�la pom�rn� �asto nervy, že je 
p�ed závodem zni�ím. A povedlo se mi to 
hned dvakrát, na ME 2008 i na MS 2009, 
vždy p�ed prvními disciplínami.

Kolik �asu v�nujete rehabilitaci? A jak rela-
xujete?
Snažím se po tréninku protahovat, ale n�ja-
kou zvláštní rehabilitaci nemám. Ob�as za-
jdu na masáž nebo do whirlpoolu na bazén�.

Kolik �asu vám zbývá na zábavu? 
Moc ho není (úsm�v). Ob�as n�kam zajdu 
s kamarády ze školy nebo z plavání, ale je to 
jen výjime�n�.

A nemrzí vás, že jiní v tomto v�ku si užívají 
diskoték a vy v�nujete veškerý �as sportu?
Tak ob�as m� to zamrzí, ale po tréninku jsem 
v�tšinou tak unavená, že n�kdy chodím spát 
i p�ed devátou ve�er. Ale v prost�edí bazénu 
jsem š
astná a jsem ráda, že po�ád nacházím 
motivaci se zlepšovat.

Simona Baumrtová prožívá úžasné období. Osmnáctiletá plavkyně Slavie Chomutov se vypracovala ve špičkovou znakařku, 
českou reprezentantku a rekordmanku. V loňském roce neexistoval závod, v němž by neslavila úspěch, zazářila i na mistrov-
ství světa a Evropy. Po zásluze se stala Nejúspěšnějším sportovcem Chomutovska za rok 2009. Město Chomutov si této naděj-
né sportovkyně také velmi váží, a proto připravilo slavnostní setkání, na kterém se Simona zapsala do pamětní knihy města. 
Při této příležitosti jsme si se Simonou povídali o jejích cílech, o tom, jak relaxuje a jestli chodí za zábavou jako ostatní. Jedno 
z jejích slov je jasné, životem ji provází dřina a pot. Ovšem jen díky tomu je tam, kde je. 

Simona Baumrtová říká: 
„Nové plavky se mi podařilo roztrhnout dvakrát.“
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Kultura

Autorem fotogra	 í je Michael Fokt, který 
za své fotoreportáže ze sv�ta zví�at zís-

kal n�kolik ocen�ní v prestižní sout�ži profe-
sionálních fotograf� Czech Press Photo v�et-
n� prvního místa, ceny Zlaté oko v kategorii 
P�íroda a životní prost�edí �i ceny Academic 
za nejp�sobiv�jší makrofotogra	 e. Návšt�v-

níci výstavy spat�í barvy podmo�ského sv�ta 
a nevšední pohledy na suchozemská zví�ata 
i rostliny. Aby vyniklo obrazové sd�lení foto-
gra	 í, jsou sou�ástí výstavy i v�tší formáty 
o rozm�rech 130 x 170 �i 100 x 160 centime-
tr� a v�tšina exponát� má alespo� jeden roz-
m�r v�tší nebo rovný jednomu metru. 
Krom� estetického zážitku z kompozice 
barev a tvar� se mohou diváci také zblízka 
seznámit s n�kterými zajímavostmi života 
v p�írod�. Na vlastní o�i uvidí fenomenální 
maskovací schopnosti platýs�, mo�ské hv�z-
dice pohán�né hydraulickým strojem nebo 
žahavé baterie mo�ských korál�. Fotogra	 c-
ké obrazy budou dopln�né zajímavými texto-

vými popisky. Výstava byla zahájena 1. února 
a potrvá do 28. února.

Co Akce K znamená, si vybaví nejspíš hlav-
n� pam�tníci, kte�í nástup komunismu 

zažili. Výstava mapuje jedno datum, a to noc ze 
13. na 14. dubna 1950. „O této noci byl v rámci 
akce StB, ozna�ené písmenem K jako Klášte-
ry, proveden zábor všech mužských klášter� 

v zemi.  Krátce po nich se zav�e-
ly i kláštery ženské,“ p�ibližuje 
Šárka Horáková Maixnerová. 
Komunisti�tí p�edstavitelé si 
mysleli, že nad n� není, a tak 
cht�li vzít lidem i Boha. 
Výstava Zpráva o Akci K tento 
moment �eské historie p�ipo-
míná v jeho po�átku, pr�b�hu 
i d�sledcích. V noci ze 13. na 
14. dubna pak uskute�nila Bez-
pe�nost a Státní ú�ad církevní 
první etapu Akce K. Oné dub-
nové noci se tak zm�nil život 
2376 mnich�m. Byli p�evedeni 
do centraliza�ních a interna�-

ních tábor� se zvláš
 ostrým režimem.  Mnozí 
z nich se postupem �asu ocitli ve v�znicích, 
kde se už setkali s diecézními kolegy. Putovní 
výstava bude k vid�ní ve všech �trnácti krajích 
�eské republiky, aby naplnila �trnáct zastave-
ní k�ížové cesty.

Výstava Zpráva o Akci K připomene 
komunistickou minulost

Až budete na výstavě

Když lidé vejdou do výstavní sít� ga-
lerie Špejchar, uvidí vedle sebe stát 

�trnáct stojan�. Každý stojan je vysoký t�i 
a p�l metru a symbolizuje m�íže i svícen 
nad�je. Texty z proces� jsou vetknuty p�í-
mo do m�íží na železné desky. Lidé se tak 
zastaví vždy u jednoho stojanu a �tou si 
o t�chto hr�zných událostech,  každému 
zastavení odpovídá jedna fáze Akce K. 
Pouze pro ú�ely této výstavy vzniklo dílo 
malí�e Michaila Š�igola s názvem K�ížo-
vá cesta, na vrchu každého stojanu je tedy 
vždy jeden obraz, který ukazuje pocity té 
doby. „M�l jsem na to jen málo �asu, ale 
jsem velmi rád, že jsem se mohl stát sou-
�ástí této výstavy,“ uvádí autor obraz�. 
„Na malování je hezké, že �lov�k m�že jen 
obrazem vyjád�it své pocity,“ ukon�uje 
Michail Š�igol. 

Nevšední pohledy na zvířata – to je výstava Makrosvět
  Podkrušnohorský zoopark Chomutov 
zahájil výstavu s názvem Makrosvět. 
„Obsahem výstavy je soubor fotografi í, 
které podávají barvité svědectví o životě 
v přírodě a zároveň tvoří více či méně 
abstraktní obrazy,“ popisuje mluvčí cho-
mutovského zooparku Martina Pelcová.  

 V chomutovské galerii Špejchar proběhla vernisáž putovní výstavy Zpráva o Akci 
K. Do děje výstavy uvedla návštěvníky její autorka Šárka Horáková Maixnerová. 
„Výstavou chci upozornit hlavně na to, aby se lidé z minulosti poučili a v budoucnu 
se nic takového neopakovalo,“ říká na vernisáži Š. H. Maixnerová. 

V chomutovském M�stském divadle vy-
stoupila známá houslistka Shizuka Ishi-

kawa za doprovodu violoncellisty Karla Fialy 
a Festivalového orchestru Petra Macka. Její 
vystoupení vtáhlo diváky do sv�ta slunce a váš-
nivých melodií. „I p�esto, že je venku velká 
zima, lidé p�išli a p�edstavení si užili,“ popisuje 
producent a majitel Festivalového orchestru 

Petr Macek. Shizuka Ishikawa pochází z To-
kia. Jako malá se tam nau�ila hrát na housle. 
Do �eska se dostala náhodou. „Její u�itelka 
sem šla u�it, tak šla s ní,“ p�ibližuje Petr Ma-
cek. Shizuka je velmi úsp�šná a vyu�uje hru na 
housle nejen v Praze, ale stíhá jezdit i do Vídn� 
a svého rodného Tokia. Mimo jiné hrála i s �es-
kým 	 lharmonickým orchestrem. 

Shizuka Ishikawa zazářila v Chomutově
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Sport

Boxeři jsou v půlce 
úspěšné sezony 

Liga mládeže v boxu má za sebou šesté 
kolo, sout�ž se tedy nachází p�esn� 

v polovin�. Klub OS Vekibox Chomutov 
obsadil v letošní sezon� všechny t�i mlá-
dežnické kategorie a v každé z nich má za-
stoupení mezi nejlepší trojicí. V kategorii 
p�ípravek jsou chomutovští mladíci druzí, 
mezi kadety t�etí a v juniorech jsou dokon-
ce na �ele pr�b�žného po�adí.
P�ípravka (7 tým�)
1. SKP Sever Ústí nad Labem 26 bod�, 
2. OS Vekibox Chomutov 21, 
3. KB Baník Most 17.
Kadeti (11 tým�) 
1. KP Baník Most 29 bod�, 
2. SKP Sever Ústí nad Labem 24, 
3. OS Vekibox Chomutov 19. 
Junio�i (11 tým�)
1. OS Vekibox Chomutov 28 bod�, 
2. BC Iron Rádlo Jablonec nad Nisou 22, 
3.  SKP Sever Ústí nad Labem a BC Dopra-

va D��ín 20. 
„Z každé kategorie bych rád pochválil t�i 
kluky. V p�ípravce to je Martin Lang, Ma-
tyáš Hvozda a Zbyšek Krotký, v kadetech 
Ruslan Sofran�uk, Pavel Kašpar a Lukáš 
Baláž, v juniorech pak Radek Giesmann, 
Jan Ková� a Otto Löwy,“ vyzdvihuje opo-
ry šéftrenér chomutovského OS Vekibox 
Vladimír Š
astný. Chomutovský oddíl 
si p�ipsal i cenný individuální úsp�ch, 
šéftrenér Vladimír Š
astný totiž získal již 
pot�etí titul Nejúsp�šn�jší mládežnický 
trenér boxu �eské republiky. 

Základní a nadstavbová �ást 
1. hokejové ligy skon�ila. Te� 

p�ijde to rozhodující, tedy play-off, 
které rozhodne o úsp�chu �i neú-
sp�chu celého ro�níku. Jaká dosud 
byla sezona z pohledu KLH Cho-
mutov? P�ed startem play-off m�že 
chomutovské fanoušky h�át fakt, že 
jejich oblíbenec a v��ný rebel Radek 
Duda vyhrál kanadské bodování ligy. 
Nasbíral 60 bod� za 23 branek a 37 
p�esných p�ihrávek. V první desítce 
se dále umístili Kraft a Boušek. Dru-
hý jmenovaný zaznamenal v�tšinu bod� ješ-
t� v dresu Kadan�, pro play-off si ho ovšem 
chomutovští trené�i vyžádali do svého týmu. 
Celkov� obsadilo chomutovské mužstvo dru-
hé místo, nesta�ilo pouze na tradi�ního rivala 
z Ústí nad Labem. P�esto nemusí hrá�i v bílo-
modrém smutnit. Ve �tvrt	 nále i v semi	 ná-
le budou t�žit z výhody domácího prost�edí. 
Minimáln� ob� tyto série bude Chomutov 
zahajovat na svém led�. �tvrt	 nále play-off 
startuje v ned�li 21. února, úvodní buly bude 
vhozeno jako vždy v 17.30 hodin. Soupe� pro 
KLH Chomutov vzejde z p�edkola play-off, 

takže hrá�i ani trené�i zatím netuší, s kým 
se st�etnou. Každopádn� se všichni fanoušci 
mohou t�šit na bitvy na ost�í nože a neopa-
kovatelnou atmosféru, kterou s sebou tyto 
duely p�ináší. Vedení chomutovského hokeje 
navíc slibuje i bohatý doprovodný program. 
„Divák�m nabídneme nejen špi�kový hokej, 
ale také p�edzápasovou show a bohatý do-
provodný program v�etn� sout�ží o zajímavé 
ceny,“ láká fanoušky do hledišt� marketingo-
vý manažer klubu David Dinda. Tak nezapo-
me�te, to nejlepší z hokejové sezony startuje 
už v ned�li 21. února!

Šéftrenér Vladimír Š�astný se svými sv��enci 

Sportovcem roku 2009 se stala 
plavkyně Simona Baumrtová

Hokejová liga vstupuje do play-off 

Hokejisté KLH Chomutov

Anketa, kde lidé hlasovali pro nejúsp�š-
n�jšího sportovce Chomutovska za rok 

2009, vyvrcholila slavnostním galave�erem 
koncem ledna. Sál M�stského divadla se zce-
la naplnil a lidé netrp�liv� �ekali, kdo se sta-
ne vít�zem. Nakonec to asi velké p�ekvapení 

nebylo – pro cenu si došla plavkyn� Simona 
Baumrtová. Jako druhý se umístil zápasník 
Vojt�ch Kukla a t�etím se stal nemén� úsp�š-
ný softbalista Lubomír Vrbenský. Cenu za 
nejlepší kolektiv získali chomutovští softba-
listé.

Jednotlivci dospělí
1. Simona Baumrtová (plavání, Slavie Cho-
mutov), 2. Vojtěch Kukla (zápas, ASK Valzap 
Chomutov), 3. Lubomír Vrbenský (softbal, SC 
80 Beavers Chomutov), 4. Luboš Jíra (saně, SK 
Real Klášterec nad Ohří), 5. Viktor Legát (kano-
istika, SC 80 Chomutov), 6. Artur Omarov (zá-
pas, ASK Valzap Chomutov), 7. Jaroslava Čiha-
řová (národní házená, SK Chomutov NH), 8. Jan 
Přibyl (softbal, SC 80 Beavers Chomutov), 9. 
Václav Jelínek (cyklistika, Exejeans Chomutov), 
10. Lída Fišrová (tanec, Beethoven DC Exe).

Kolektivy dospělí
1. softbal SC 80 Beavers Chomutov, 2. lední ho-
kej KLH Chomutov, 3. tanec Beethoven DC Exe.

Jednotlivci mládež
1. Dita Bolomská (kanoistika, SC 80 Chomutov), 
2. Ondřej Baumrt (plavání, Slavie Chomutov), 3. 
Eliška Kučerová (kanoistika, SC 80 Chomutov).

Kolektivy mládež
1. karate Karate klub Kadaň, 2. zápas žáci ASK 
Valzap Chomutov, 3. lední hokej junioři KLH 
Chomutov.

Masters
1. Viktor Legát st. (kanoistika, SC 80 Chomutov).

Vít�zka ankety Simona Baumrtová
Foto: Deník Jan Vraný

Inzerce 
v Chomutovských 

novinách 
Alona 

Bezdieniezhna
Telefon:

725 124 616

inzerce
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Doprava a ekologie

Anketní otázky 
Podporujete zavádění ekologických způsobů dopravy?

 ano ne nevím

Jste spokojeni se stávajícím technickým stavem trolejbusů?

 ano ne nevím

Pokud by město pořizovalo nové trolejbusy, preferovali byste 
malé, nebo dlouhé kloubové?

 malé trolejbusy  dlouhé kloubové trolejbusy

Myslíte si, že stávající trolejbusy plně vyhovují potřebám osob 
s omezenou hybností a rodičům s kočárky?

 ano ne nevím

Jste spokojeni s rychlostí přepravy v rámci systému MHD ve městě?

 ano ne nevím

Myslíte si, že by město mělo zakoupit nové trolejbusy, 
pokud má možnost na ně získat dotaci až ve výši 92,5%?

 ano ne nevím

ANKETA PRO OBČANY MĚSTA CHOMUTOVA
Vážení spoluobčané, Statutární město Chomu-
tov by se chtělo zapojit do soutěže o získání 
dotace z evropských fondů v rámci Integro-
vaného plánu rozvoje města Chomutova na 
téma Modernizace městské hromadné dopravy 
v Chomutově. Zapojením do tohoto dotačního 
titulu bychom chtěli pro město získat 92,5% do-
tace na zmodernizování městské hromadné do-

pravy s ohledem na kvalitu cestování a životní 
prostředí. Výsledky ankety budou zpracovány 
a použity jako podklad k přípravě IPRM.
Anketu můžete vyplnit přímo v Chomutov-
ských novinách nebo prostřednictvím webo-
vých stránek www.chomutov-projekty.eu.
Vaše odpovědi budou slosovány a 10 vyloso-
vaných respondentů obdrží zajímavé ceny.

V případě, že máte zájem zúčastnit se slosová-
ní o ceny, uveďte v pravém dolním rohu vaše 
kontaktní údaje a odevzdejte vyplněnou an-
ketu do 28. 2. 2010 na sběrné místo Informa-
ce MMCH Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 
(naproti zimnímu stadionu). V případě webu 
doplňte kontakt taktéž do pravého dolního 
rohu.

Jméno: ……………………………………………….......................

Příjmení: ……………………………………………….......................

Telefon: ……………………………………………….................…..

�

Mimo�ádná letošní sn�hová nadílka 
zp�sobila zna�né problémy �idi��m 

i chodc�m. Technické služby se snaží situaci 
ob�an�m Chomutova zlepšit odvážením sn�-
hu z ulic m�sta.  Na skládku navozily p�es dva 
tisíce tun sn�hu. „Nikdy tam taková hromada 
neležela, protože tolik sn�hu jako letos se do-
sud nemuselo odvážet. Letos uklízíme sníh 
z parkoviš
 v tomto rozsahu poprvé,“ potvrzu-
je Miroslav Šulta z Technických služeb m�sta 
Chomutova.  „K dnešnímu dni jsme z v�tší �ás-
ti vyvezli sníh z dvaceti ulic a deseti velkokapa-

citních parkoviš
,“ dopl�uje Šulta.  Tuhá zima 
se projevila také ve spot�eb� posypového 
materiálu. Letos v lednu sypa�e technických 
služeb vysypaly 400 tun soli a o sto tun mén� 
drti a písku. Vyšší spot�eba posypového ma-
teriálu se promítla také po 	 nan�ní stránce. 
V lo�ském lednu technické služby daly za s�l 
a dr
 520 tisíc korun, letos je to více než 840 
tisíc korun. Se zimní údržbou komunikací 
jsou spojeny i další náklady. „Naše sypa�e 
a pluhy najezdily b�hem údržby p�es osm ti-
síc kilometr�,“ dodává Šulta.  

Na skládce leží tisíce tun sněhu Na lyže skibusem

Jezdíte na hory lyžovat a na b�žky? Vy-
užijte zimní rekrea�ní dopravu. Na Klí-

novec a Boží Dar jezdí skibus každou so-
botu, na Horu Sv. Šebestiána vždy v ned�li 
jednou za �trnáct dní. 

Chomutov–Hora Sv. Šebestiána
Odjezd:  9:00 Chomutov AN 
 9:05 Chomutov kino Oko
P�íjezd:  9:30 Hora Sv. Šebestiána
Termíny:  21. 2., 7. 3., 21. 3.
Jízdné:   30 korun dosp�lí/15 korun d�ti 

do 15 let

Chomutov–Klínovec–Boží Dar
Odjezd:  8:00 Chomutov AN
P�íjezd:  9:15 Klínovec (parkovišt� Nástup)
  9:30 Boží Dar (parkovišt�)
Zpátky: 16:00 Klínovec (park. Nástup) 
 15:30 Boží Dar parkovišt�
Termíny:  18. 2. ( jarní prázdniny), 20. 2., 

27. 2., 6. 3., 13. 3., 20. 3.
Jízdné:   dosp�lí 60 korun/30 korun d�ti 

do 15 let
Jízdné platí vždy pro cestu tam a zp�t
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Školy a volný čas

Období od svátku T�í král� až do Pope-
le�ní st�edy se podle tradice nazývá do-

bou masopustu. Ten obvykle kon�í maškarní 
zábavou, p�i které lidé p�evle�ení do veselých 
masek procházejí v pr�vodu m�stem, hrají, 
zpívají a hlavn� hodují, protože po masopustu 
p�ichází �ty�icetidenní p�edvelikono�ní p�st, 
b�hem n�hož bývalo zapov�zeno jíst maso. 
Maškary byly proto vždy v každém dom� vítá-
ny r�znými dobrotami, p�edevším  domácími 
koblihami, slaninou, ko�alkou a zabíja�kovými 
pochoutkami. Nakonec byla vždy symbolicky 
pochována basa na znamení toho, že po ná-
sledujících �ty�icet dní je konec nejen bohaté-
mu jídlu, ale také všem hudebním a tane�ním 
veselicím. A�koliv se v našich zemích slavíval 
masopust již ve 13. století, v dnešní dob� je tato 
tradice skoro zapomenuta a až na n�které mo-
ravské regiony si v�tšina lidí na veselé maškary 
ani na sladké domácí koblihy ani nevzpomene. 
Jedinou p�ipomínkou jsou možná jen d�tské 
karnevaly. A tak pokud jste se letos ani u vás 
nevypravili v maskách do pr�vodu, p�ipome�-
te si dávnou tradici alespo� tím, že si usmažíte 
po�ádnou mísu sladkých a nadýchaných do-
mácích koblih. P�ipravte si 250 ml mléka, 35 g 
droždí, 80 g mou�kového cukru, 400 g hrubé 
mouky, 100 g hladké mouky, 60 g másla, 3 
žloutky, 3 lžíce rumu, špetku soli, džem na pl-
n�ní a tuk na smažení (nejlepší je sádlo). V �ásti 
vlažného mléka rozmíchejte droždí, lžíci cukru 

a dv� lžíce mouky. Dob�e promíchejte a nechte 
vzejít kvásek. Zm�klý tuk ut�ete s cukrem, po-
stupn� p�idávejte žloutky, mouku, rum, kvá-
sek, s�l a vlažné mléko. Zad�lejte t�sto, nesmí 
se lepit na vnit�ní strany mísy. Na povrchu leh-
ce poprašte moukou, zakryjte a nechte asi 45 
minut na teplém míst� kynout. Vykynuté t�s-
to dejte na pomou�ený vál a rozválejte na plát 
asi 1 centimetr silný. Na p�lce t�sta vyzna�te 
obrácenou skleni�kou kole�ka. Do st�edu ko-
le�ek dejte lži�ku džemu a p�eklopte druhou 
p�lkou t�sta. Kolem vyvýšených míst nápln� 
prsty t�sto p�imá�kn�te, aby se oba pláty dob-
�e spojily. Potom skleni�kou koblihu vykrojte. 
Koblihy p�ikryjte a nechte ješt� asi 20 minut 
kynout. V hluboké pánvi ve v�tším množství 
dob�e rozpáleného tuku smažte koblihy tak, 
aby se vzájemn� nedotýkaly, a to asi dv� minu-
ty z každé strany. Koblihy dávejte do tuku vždy 
najednou a b�hem smažení žádné nep�idávej-
te. Jen tak se koblihy p�kn� nafouknou. P�ed 
vložením další várky p�idejte kousek �erstvého 
tuku, aby se rozpálený tuk trochu zchladil. Po 
usmažení hezky pocukrujte koblihy mou�ko-
vým cukrem. 
A zkuste nabídnout na ochutnání nejen ro-
din�, ale t�eba i soused�m. Možná se k vám 
p�íští rok p�idají a nakonec se k nám možná 
vrátí i ostatní masopustní tradice. A abyste 
nezapomn�li, p�íští masopust bude už v b�ez-
nu 2011! pama

Maškary, koblihy a pochovaná basa
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JETCON spol. s r.o. hledá VEDOUCÍ(HO) VÝROBY 
Požadujeme: VŠ technického směru (stavebnictví), ŘP, 
praxi, organizační a koordinační schopnosti, pečlivost, 

odpovědnost, znalost práce na PC. 
Životopisy posílejte na szilvasiova@jetcon.cz, 

případné dotazy na tel.: 602 596 281. S
C 
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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• 

VÝKUP BYTŮ ZA HOTOVÉ
Tel.: 474 628 904
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Statutární město Chomutov

zve obyvatele lokality u nemocnice
(vymezené ulicemi Spořická,

Palackého, U Plynárny)
na územně zaměřené

Setkání s občany
které se bude konat

ve čtvrtek  25. 2. 2010
od 16 do 17 hodin

na Chomutovském soukromém 
gymnáziu v ul. Školní 1251

za přítomnosti zástupců vedení města,
městské policie, technických služeb, 
dopravního podniku a příslušných 
odborů magistrátu

program: 
Problémy a potřeby 
lokality u nemocnice

(ulice Rokycanova, Wolkerova,
Poděbradova, K. Světlé,

 nám. Dr. Beneše, 28. října, 
Palackého, Zd. Štěpánka, Mjr. Šulce, 

Vršovců, Školní, Meisnerova, 
nám. T. G. Masaryka, 

Vodních staveb, Křižíkova, 
Purkyňova, Smetanova, Legionářská, 
Beethovenova, Čechova, Spořická, 

Max. Gorkého, Pionýrů, 
Dr. Janského, Haškova, Bělohorská, 

Edisonova, Kochova, Daliborova, 
Prokopova, Holečkova, 

U Větrného mlýna, V Přírodě, 
Na Moráni, U Plynárny)
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Bezpečnost

M�stská policie spole�n� s Policií �eské 
republiky uspo�ádala další akci v rámci 

projektu Záchranný kruh. Policisté se zam�-
�ili na herny a bary, v nichž by mohli podávat 
alkohol mladistvým. „Dále jsme se zam��ili 
na to, jestli u výherních automat� nesedí lidé, 
kte�í pobírají sociální dávky,“ popisuje zástup-
ce �editele M�stské policie Chomutov Petr 
Zálešák. Spole�n� s m�stskou a státní policií 
vyrazila do akce cizinecká policie, pracovníci 
sociálního odboru a odboru ekonomiky m�sta 
Chomutova. Krom� ji uvedeného kontrolovali 
i majitele provozoven, jestli mají vše v po�ádku 
– nap�íklad jestli jsou v provozovn� uvedeny 
údaje o majiteli, otevírací dob� a další náleži-
tosti podle živnostenského zákona.
Strážníci s policisty prošli dv� chomutovské 
diskotéky a t�i bary. V nich našli dv� mladist-
vé, které pily alkohol. „Ty si odvezla hlídka 
státní policie na stanici, kde uvedly, kdo jim 
alkohol nalil. Poté si pro n� p�ijeli rodi�e. P�í-
pad na míst� �ešily také pracovnice odboru 
sociálních v�cí,“ vysv�tluje Petr Zálešák.

B�hem kontrol dále policisté zjistili, že jsou 
v jedné provozovn� umíst�ny t�i výherní au-
tomaty, které nebyly p�ihlášeny k provozu, 
a nebyl za n� zaplacený poplatek. Krom� 
toho provozovatel herny vybíral „na�erno“ 
vstupné a tím porušil další m�stskou vyhláš-
ku, která stanovuje odvod poplatku ze vstup-
ného. 
Projektem Záchranný kruh m�sto nekom-
promisn� a tvrd� postupuje proti neplati��m, 
prostitutkám, drogov� závislým a dalším, 
kte�í svým chováním obt�žují ve�ejnost.

Městská policie opět zadržela 
mladistvé pod vlivem alkoholu

  

SC-300187/1 

inzerce

Strážníci městské 
policie zachraňují i psy 

Strážníci M�st-
ské policie ne-

dohlížejí jen na ve-
�ejný po�ádek, ale 
jak se ukázalo, za-
chra�ují i bezbran-
ná zví�ata. „Na 
m�stskou policii p�išel starší muž a veli-
teli sm�ny sd�lil, že v jednom zchátralém 
areálu v Nových Spo�icích žije bez dozoru 
fenka k�ížence, která p�ed pár dny porodi-
la št��ata,“ popisuje mluv�í chomutovské 
policie Vladimír Valenta. Strážníci m�st-
ské policie tedy na místo ihned vyjeli, aby 
zjistili, jestli tam fenka opravdu „bydlí“. 
A �erstvou psí mámu tam skute�n� našli. 
Podle tam�jších obyvatel tam fenka žije již 
dlouhou dobu, a kdyby jí ob�as n�kdo ne-
donesl n�co k sn�dku, um�ela by. Strážníci 
se ihned o pejska postarali. „Celou rodin-
ku naložili do auta a p�evezli do chomutov-
ského útulku, kde se jich ujaly laskavé ruce 
ošet�ovatel�,“ ukon�uje Vladimír Valenta. 
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Servis

inzerce

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. 31, 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

20. 2. 
10:00–15:00  Volejbal - ženy  
15:30–17:00  Basketbal – „U18“ A 
17:30–19:00   Basketbal  - „U18“B
10:30–12:00  Basketbal – muži „A“
14:00–15:30  Házená  - muži „A“

21. 2.
10:00–11:30  Basketbal – „U18“ A 
12:30–14:00  Basketbal – „U18“ B 
14:00–18:00  Basketbal – starší minižáci 
10:30–12:00 Basketbal – muži„A“ 
13:00–19:30  FUTSAL - CHLMF 

27. 2. 
10:00–14:00  Volejbal – juniorky 
15:00–21:30  FUTSAL – CHLMF 

28. 2.
8:00–15:00  FLORBAL – FBC 98 CV (ženy) 
15:00–21:30  FUTSAL - CHLMF 

Zimní stadion

Pravidelné ve�ejné bruslení
�tvrtek 16:00–17:00, ned�le 9:30–10:30

Městské divadlo
24. 2. 19:00  Frankie a Johnny
Hrají: Bára Munzarová, Martin Trnavský a Radim 
Novák. Romantická komedie v režii Jakuba Nvoty 
vypráví o Johnnym, který se vrátil z v�zení  a hledá 
si práci v �ecké restauraci. Tam se seznámí s Frankie 
a zcela propadne kouzlu její prosto�eké otev�enosti.
Problém je však v tom, že zklamaná Frankie nechce 
o mužích a o lásce ani slyšet…

Kulturní dům Zahradní
23. 2. 10:00  Princezna Kapradinka 
P�edstavení hlavn� pro mate�ské a základní školy. 
Ve�ejnost je také vítána
24. 2. 17:00  Ve�erní�ek 
28. 2. 15:00  O Šípkové R�žence

Výstavy

GALERIE ŠPEJCHAR 
(nám�stí 1. máje)
Putovní výstava Zpráva 
o Akci K potrvá do 27. 2. 2010

2. 3. 17:00  Vernisáž Vize 5
konfronta�ní setkání  výtvarník� z �R, Bulharska  
a USA na téma spiritualita ve výtvarném um�ní. 
Výstava potrvá do 27. 3. 2010

GALERIE LURAGO
Každodenní krása – obrazy
Výstava potrvá do 24. 2. 2010

Jsme sou�ástí vesmíru
Výstava potrvá do 5. 3. 2 010

GALERIE NA SCHODECH
�ecké platany
Výstava potrvá do 28. 2. 2010

Kino Oko

17. 2. 19:00  A
 vejde ten pravý 

18. 2. 19:00   Stínu neute�eš 

19., 20. a 21. 2. 19:00   Kawasakiho r�že

24. 2. 19:00  Projekt 100: Bílá stuha

25. 2. 19:00  Trable v ráji

26. 2. 18:30  Avatar

27. 2. 13:00 a 16:15  Avatar

28. 2. 13:00, 16:15, 19:15  Avatar

Bydlení
Pronajmu dlouhodobě byt 1+1+L v renov. domě, hez-
ký výhled na Chomutov. Nájem a energie 6 000 Kč a 
kauce 7 000 Kč. Pouze prac. lidem (důchodci). Tel. 
721 038 042.

Prodám jednopokojový byt v os. vl. v Chomutově na 
Písečné. Cena 280 000 Kč. Tel. 722 484 453.

Hledám dům v Chomutově a okolí. Spěchá. Tel. 
602 570 686.

Prodám rodinný dům 2x 1+2 v Chomutově. Velká 

garáž, zahrada, bazén, možnost podnikání. Odhad 
3 000 000 Kč. Byt + doplatek možný. Dohoda jistá. 
Tel. 775 977 684.

Prodám byt 1+1 v osobním vlastnictví, ul. Matěje 
Kopeckého. Pěkný, udržovaný byt, nové zařizovací 
předměty, volný ihned, cena 395 000 Kč. Foto možno 
poslat e-mailem. Tel. 777 110 499.

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

Hledáme dům se zahradou v Chomutově i okolí. Do 
3 000 000 Kč. Tel. 724 657 421.

Koupíme byt 3+1 i 4+1 v osobním vlastnictví v Cho-
mutově. Tel. 728 255 237.

Prodám byt 2+1 s balkonem v OV v Chomutově, ul. 
Václavská. Pěkná a klidná lokalita. V bytě parkety, dům 
po rekonstrukci. Cena 550 000 Kč. Tel. 605 135 371.

Prodám garsoniéru v osobním vlastnictví s balkonem, 
po rekonstrukci, ul. Březenecká. Tel. 777 297 662.

Koupím dům do 6 milionů Kč v Chomutově a okolí. 
Tel. 724 657 425.

Prodej
Prodám tmavě modrý kočár za 3 500 Kč, jídelní židlič-
ku Polly Safari Chicco za 1 800 Kč, autosedačku Chic-
co Key 9 – 18 kg za 1 800 Kč. Tel. 604 106 880.

Prodám dětskou postýlku, cena 500 Kč. Tel. 
604 687 491.

Prodám slušné použité pneumatiky s možností na-
zutí na auto od 250 Kč/ks. Tel. 777 568 096.

Ostatní
Koupím garáž v okolí Jitřenky – ulice Havlíčkova, 
Václavská, Bezručova, Lužická nebo Svahová. Platba 
v hotovosti. Tel. 605 423 148.

Pronajmu chatu na Svahové, až pro 10 osob. Cena 
dohodou. Tel. 723 546 456.
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Fotoreportáž

V M�stské sportovní hale v Chomutov� 
prob�hl EXE Jeans Cup – Mistrovství 

�eské republiky v disco dance a freestyle 
2010. Vyhlašovatelem akce byla �eská tane�-
ní organizace a po�adatelem domácí Tane�ní 
klub Beethoven D.C. EXE. Ten se na šampi-
onát výborn� p�ipravil nejen po organiza�ní, 
ale i po výkonnostní stránce a po zásluze se 
stal nejúsp�šn�jším klubem mistrovství p�ed 
Akcentem Ostrava a TŠ Hubený Prost�jov. 
Tane�níci Beethovenu totiž vybojovali šest 

titul� Mistr �R, p�tkrát získali st�íbro a dva-
krát bronz v disco dance. Úsp�chy oce�uje 
hlavn� šéftrenérka Eva Vlková: „Vy�erpáva-
jící tréninková p�íprava p�inesla své ovoce 
v maximálním po�tu získaných titul�. D�kuji 
všem tane�ník�m a také rodi��m za zodpo-
v�dný p�ístup, podporu a týmovou práci.“
Na mistrovství se nominovali sóloví tane�-
níci, dua a malé skupiny z extraligy, která 
probíhala od �íjna do ledna, s výkonnostní 
t�ídou A a B, a to všech v�kových kategorií. 

Novinkou pro tento rok byla v�ková katego-
rie MINI – d�ti do osmi let. O mistrovské ti-
tuly a nominace na mistrovství sv�ta, které je 
v �ervnu v Ostrav�, a na mistrovství Evropy, 
které bude v �íjnu v Dánsku, celkem bojovalo 
559 tane�ník� z t�iceti tane�ních škol a klub� 
�eské republiky. 
„Ráda bych pod�kovala Statutárnímu m�stu 
Chomutov za p�íze� a podporu tane�ního 
sportu, stejn� jako Severo�eským dol�m, 
a.s., a EXE Jeans,“ dodává Eva Vlková.

Taneční klub Beethoven D.C. EXE má šest titulů Mistr České republiky

inzerce

Prodej kompletně zařízeného 

solárního studia

Consol Solarium, Husovo náměstí, Chomutov

Tel.: 777 145 710, 777 145 708

Cena: 250 000 Kč

S
C

-3
00

22
9/

1



SC-90811/8

2x2.ai   1   1.7.09   17:01

Kulturn� spole�enské centrumLetní stadion s tréninkovým zázemím

Oddychové a relaxa�ní centrum

Centrum sportu a volného �asu- Zimní stadion 
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T�šíme se na nový Chomutov. T�šte se s námi!
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