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Pizzeria QuarantaPizzeria Quaranta
Inzerce
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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
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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-91061/15 

!!! Rozvozy po Chomutově a Jirkově ZDARMA !!!!!! Rozvozy po Chomutově a Jirkově ZDARMA !!!

SC-100028/1 
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O herectví a divadle jsme si povídali s hercem 
a um�leckým vedoucím souboru Pohoda 
Chomutov Stanislavem Aubrechtem. 

I v Chomutov� zavládlo masopustní veselí. 
V po�adí již osmou masopustní veselici uspo-
�ádal Podkrušnohorský zoopark. 

Obyvatelé Chomutova si za dobu parkovacího 
systému našet�ili 17 milion� korun.

Město má parkovací Město má parkovací 
místa za milionymísta za miliony

Rozhovor: Rozhovor: 
Stanislav AubrechtStanislav Aubrecht

Hodina keramiky Hodina keramiky 
pro dospělépro dospělé

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

Keramické dílna pro dosp�lé Keramika Subjek-
tive je každou st�edu od 17 do 20 hodin. 

Masopustní průvod: Masopustní průvod: 
veselí a krásné maskyveselí a krásné masky

1111

Vážení spoluobčané, 
jak se zdá, zima je 
už opravdu za námi 
a m�žeme se t�šit 
na první jarní dny 
a na teplejší po�a-
sí. Letošní zima 
byla opravdu dlou-
há a p�inesla nám 
hodn� mrazivých 

dn� a také nezvykle bohatou sn�hovou 
nadílku. Z toho m�ly naše d�ti ur�it� vel-
kou radost, protože mohly sá�kovat na 
kopcích p�ímo ve m�st�. Spousty sn�hu 
ale p�inesly starosti nám všem a zejména 
m�stu, protože letošní zimu jsme poprvé 
m�li povinnost pe�ovat o všechny chodní-
ky, které jsou v majetku m�sta. 
Oproti minulým let�m, kdy jsme odklízeli 
sníh pouze z chodník� na ve�ejných pro-
stranstvích, nám tak p�ibyla povinnost 
postarat se i o chodníky p�ed panelovými 
a soukromými domy. Ješt� p�ed za�átkem 
zimy jsme se toho trochu obávali a po�ítali 
jsme s tím, že naše náklady na úklid sn�hu 
letos zna�n� vzrostou. Každý z vás si jis-
t� mohl všimnout, s jakým úsilím se naše 
technické služby praly s p�ívaly sn�hu, 
o �emž sv�d�í i obrovská sn�hová hromada 
na m�stské skládce, kam byl sníh z m�sta 
odvážen. Já jsem si ale všimla i n��eho ji-
ného. Že totiž ob�ané tohoto m�sta ne�e-
kali na to, až z jejich chodník� sníh odklidí 
technické služby, a stejn� jako v minulých 
letech se o své chodníky starali sami. Tím 
samoz�ejm� hodn� m�stu pomohli a pat�í 
jim za to náš obrovský dík. Sv�d�í to mimo 
jiné o tom, že lidé v Chomutov� jsou pra-
covití a neváhají p�iložit ruku k dílu, aby 
chodníky a další prostranství p�ed jejich 
domy byly p�kné a uklizené. 
Velký kus práce pro nás pro všechny je ale 
ješt� p�ed námi. Te�, až de� nitivn� roztaje 
sníh, se znovu objeví všechen nepo�ádek, 
který se pod ním skrýval. Podle dávné 
tradice je doba p�ed Velikonocemi ur�ená 
mimo jiné k velkému úklidu po zim�. Zno-
vu se do toho pustí zam�stnanci našich 
technických služeb a znovu využijeme 
také práci nezam�stnaných, aby jarní slu-
ní�ko svítilo na hezky uklizené ulice a aby 
se první tráva a kv�tiny nemusely prodírat 
na sv�tlo skrz odpadky. Ale znovu to bude 
i na nás všech ostatních, abychom do Veli-
konoc stihli celé m�sto pat�i�n� vyš�o�it. 
Po letošní zim� však v��ím, že se nám to 
poda�í. 

Hodn� jarního sluní�ka vám p�eje 
vaše Ivana �ápková 
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Schodek zap�í�inily obrovské výpadky ve 
výnosech ze sdílených daní, které p�eroz-

d�luje stát prost�ednictvím � nan�ních ú�ad� 
a ministerstva � nancí. Kv�li ekonomické 
krizi vybral stát na daních výrazn� mén�, 
než o�ekával, a tudíž i mén� p�erozd�lil mezi 
m�sta a obce. Na da�ových p�íjmech obdrže-
lo m�sto o 54, 5 milionu mén�, než p�vodn� 
plánovalo. 
Ekonomové m�sta v pr�b�hu roku vývoj ve-
�ejných � nancí pravideln� sledovali a opa-
kovan� vyhodnocovali ekonomickou situ-
aci. Výsledkem bylo trojí výrazné omezení 
�erpání rozpo�tu m�sta, v�etn� organiza�-
ních opat�ení, která schválily orgány m�sta. 
„Díky tomu, že jsme v�as reagovali, odvrátili 

jsme situaci, kdy by byl de� cit v�tší,“ uvedla 
primátorka Ivana 	ápková. „Jednoduše lze 
dopo�ítat, že kdyby nebyla p�ijata úsporná 
opat�ení na stran� provozních výdaj�, ne-
zastaveny opravy a investice, byl by de� cit 

rozpo�tu o více než 70 milion� vyšší,“ dodá-
vá ekonom m�sta Jan Mareš. I p�esto m�sto 
investice úpln� nezastavilo a n�které velké 
projekty za�alo realizovat. 

red

Město i v době krize realizuje velké projekty
Rozpočet roku 2009 narušila hospodář-
ská krize, a ačkoliv byl sestaven jako 
vyrovnaný s významnými rezervami 
pro realizaci investic, skončilo hospo-
daření města s defi citem ve výši 42,7 
milionu korun.  Provozní přebytek však 
byl 122,5 milionu korun, což dokládá, 
že město hospodaří dobře.

Rada m�sta velmi bedliv� hlídala p�íjmy 
do m�stské pokladny a schvalovala jen 

ty nejd�ležit�jší investi�ní akce. „Do schvá-
lených akcí v roce 2009 investovalo m�sto 
kolem 110 milion� korun,“ uvádí vedoucí 
Odboru rozvoje, investic a majetku m�sta 
Chomutov Petr Chytra. Hlavní akcí v rámci 
IPRM byl za�átek stavby Centra sportu a vol-
ného �asu – zimní stadion a Centra sportu 
a volného �asu – tréninková hala a šatnovací 
blok. Do t�chto staveb investovalo m�sto 50 
milion� korun. 
Další investice byly zam��ené na parkování. 
Opravila se komunikace a vybudovala nová 
parkovací místa v ulici Mjr. Šulce, ul. Osvo-
bození, ul. Rokycanova, ul. Kosmonaut� 
a v ulici Škroupova.
Dále prob�hlo zateplení objektu Domova 
pro seniory na Píse�né, které stálo 6,5 milio-
nu korun a z toho m�sto dostalo dotaci 2 mi-
liony korun. Další zateplení a vým�na oken 
prob�hly v panelovém dom� v ulici Riegro-
va. Tato akce stála 6 milion� korun a z toho 
dotace byla 4 miliony korun. 
M�sto v lo�ském roce také opravilo historic-
kou budovu radnice. Do opravy investovalo 
jeden milion korun a dalších 455 tisíc korun 
p�isp�lo Ministerstvo kultury 
R.

Velkým projektem byla druhá etapa rekon-
strukce cyklostezky v Bezru�ov� údolí, pro-
pojení Druhého a T�etího mlýna. Prodlou-
žení cyklostezky stálo 5,9 milionu korun 
a z toho dotace od Státního fondu dopravní 
infrastruktury ve výši 3,6 milionu korun.
Dále m�sto kompletn� zrekonstruovalo sil-
nice Jablo�ovou a Šrobárovu, to stálo p�es 
16 milion� korun.
V roce 2009 m�sto investovalo také do pro-
jektové p�ípravy navýšení parkovacích míst 
v sídlišti B�ezenecká a posledním z v�tších 
projekt� bylo vybudování inženýrských sítí 
pro 41 dom� na Zadních Vinohradech.

Realizace projektů v roce 2009
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Rada města projednala a doporučila 
zastupitelstvu města ke schválení 
návrh rozpočtu města Chomutova 
pro rok 2010. Kvůli ekonomické krizi 
v roce 2009, jež se projeví v nízkých 
daňových výnosech v tomto roce, na-
vrhli ekonomové města rozpočet jako 
krizový, s výraznými omezeními jeho 
výdajové stránky. Omezení se týkají 
jak provozu samotného magistrátu 
a jím poskytovaných služeb, tak inves-
tičních akcí města, ale i příspěvků po-
skytovaným organizacím, které jsou 
na rozpočet města napojeny. Ačkoliv 
se jedná o rozpočet velmi restriktivní, 
obsahuje i některé rekordní položky, 
které v minulosti nebyly zvykem.

Za�átkem roku m�sto za�alo budovat dal-
ší projekty v rámci IPRM, a to kulturn�-

spole�enské centrum s oplocením, kame-
rovým systémem, informa�ním systémem, 
úpravou zelen� a d�tským h�išt�m. Dalším 
projektem v objektu bývalých kasáren bude 
letní stadion s tréninkovým zázemím, m�sto 
na tuto akci zpracovává projektovou doku-
mentaci, p�i�emž zahájení stavby se plánuje 
ješt� v letošním roce. 
V rámci IPRM je dále naplánované oddy-
chové a relaxa�ní centrum dopln�né novými 
parkovacími místy a technickou infrastruk-
turou (kanalizace, voda a tak dále). Toto cen-
trum vybuduje m�sto v míst� zahrádká�ské 
kolonie a pro zahrádká�e p�ipravuje nový 

pozemek v lokalit� Nové Spo�ice. Na tuto 
akci m�sto zpracovává projektovou doku-
mentaci, zahájení stavby plánuje až v p�íš-
tím roce.
Tento rok bude p�íznivý i pro obyvatele síd-
liš�. M�sto realizuje desítky akcí v rámci In-
tegrovaného plánu rozvoje m�sta (IPRM) 
Sídlišt�, místo pro život. „Vybudujeme cel-
kem šest projekt� v hodnot� více než �ty-
�iceti osmi milion� korun,“ popisuje Petr 
Chytra. P�ibudou nap�íklad nové bezbarié-
rové chodníky, ve�ejné osv�tlení, sportovišt� 
a kamerový systém.
V Podkrušnohorském zooparku vzniknou 
nové inženýrské sít� a komunikace, a to 
v �ásti, kde se nachází skanzen Stará Ves. 

Skanzen tak bude mít zázemí, které chyb�-
lo. Na tuto akci p�isp�lo ministerstvo � nancí 
�ástkou 17 milion� korun. 
P�ibudou další parkovišt� – p�edevším rozší-
�ení parkovacích ploch na sídlišti B�ezenec-
ká, v ulici Školní a Beethovenova. Navýšení 
parkovacích míst bude stát 21 milion� ko-
run. 
Dále budou následovat „menší“ projekty ve 
výši 30 milion� korun. Dojde k p�emíst�ní 
M�stské policie Chomutov do objektu MŠ 
D�ínovská. Strážníci tak budou p�ímo v nej-
problémov�jší lokalit� m�sta. M�sto chce 
zbourat p�ístupovou rampu k bytovým do-
m�m v ulici Palackého (za bývalou poštou), 
a to kv�li bezpe�nosti ob�an�. V tomto roce 
se také dokon�í inženýrské sít� na Zahrad-
ních Vinohradech.

red

V roce 2010 město dokončí zimní stadion v místě bývalých kasáren
V roce 2010 dokončí město velké akce v rámci IPRM. V tomto roce by mělo být ho-
tové Centrum sportu a volného času – zimní stadion a Centrum sportu a volného 
času – tréninková hala a šatnovací blok . 

Rozpočet 2010 navrhli ekonomové jako krizový

Objem rozpočtu 2.073.476.000 Kč

Kapitálové výdaje 886.510.000 Kč

Projekty EU 828.905.000 Kč

Investice města 30.000.000 Kč

Investice do parkování z FRDI 21.300.000 Kč

Očekávané vratky dotací 367.942.000 Kč

Rezerva města 35.000.000 Kč

Rekordy rozpočtu pro rok 2010:
Objem rozpo�tu m�sta p�evyšuje dv� miliardy korun, což je tém�� dvojnásobek • 
schvalovaného rozpo�tu v letech p�edcházejících.

Kapitálové výdaje rozpo�tu jsou více než 5násobné oproti pr�m�ru p�edchozích let, • 
�ímž m�sto v dob� ekonomické krize podporuje ekonomiku a zam�stnanost v regio-
nu. 

B�žné p�íjmy p�evyšují b�žné výdaje o 439 milion� korun, jež p�edstavují rekord-• 
ní provozní p�ebytek, který je zp�soben o�ekávanými vratkami evropských dotací 
z obou IPRM. I po o�išt�ní však m�sto hospoda�í úsporn� s p�evisem b�žných p�íjm� 
nad b�žnými výdaji.

Celkový rozpo�et je sestaven jako de� citní vlivem velkých investi�ních výdaj�. Nicmén� • 
de� cit je pln� kryt pomocí nástroje � nancování, ve kterém m�sto zapojuje vysout�žený 
revolvingový úv�r ve výši 450 milion� korun a volné prost�edky, které si díky odpov�d-
nému hospoda�ení naspo�ilo v uplynulých 5 letech, v objemu 331 milion� korun. 

Vybraná čísla rozpočtu pro rok 2010:
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P�i prvních kontrolách zam��ených na 
automobily bez pojišt�ní, které zbyte�-

n� blokují parkovací místa, strážníci objevili 
sedmdesát nepojišt�ných aut. Další kontro-
ly budou následovat, zvlášt� v p�epln�ných 
parkovištích na sídlištích. „Odhalovat auta 
bez zákonné pojistky budou strážníci také 
p�i b�žné hlídkové �innosti,“ uvedl zástupce 
�editele m�stské policie Petr Zálešák. 
Kontroly pomohou odstranit z parkoviš� 
auta, která na nich stojí dlouhou dobu a ne-
spadají do kategorie vrak�, jež lze odtáh-
nout. Kontroly nepojišt�ných aut se konají 
v rámci projektu Kvalita života, který má za 
úkol zlepšit život v jednotlivých �ástech m�s-
ta. Projekt �eší také parkování. „Rozhodn� 
se nejedná o hon na �idi�e. Strážníci budou 

kontrolovat jen auta, která zbyte�n� zabírají 
místa na parkovištích a lidé na n� �asto upo-
zor�ují,“ doplnila Ivana 	ápková. 
Kontroly za�aly na základ� spolupráce radni-
ce s 
eskou kancelá�í pojistitel�. Spoluprá-
ci umožnila novela zákona o pojiš�ovnictví, 
podle níž mohou i m�stské ú�ady pokutovat 
h�íšné �idi�e, kte�í mají auto bez zákonného 
pojišt�ní. M�sto s 
eskou kancelá�í pojistitel� 
uzav�elo smlouvu, která oprav�uje strážníky 
a ú�edníky z databáze kancelá�e zjiš�ovat ope-
rativn� informace, zda je auto pojišt�no.  red

Při prvních kontrolách objevili 
strážníci 70 nepojištěných aut

Městská policie začala s kontrolami 
nepojištěných automobilů na území 
města a hned chytla rekordmana. „Auto 
nemělo pojistku téměř tři roky. Jeho 
majitele čeká správní řízení, kde mu 
hrozí až čtyřicetitisícová pokuta,“ řekla 
primátorka Ivana Řápková. 

V Čechově ulici
se za parkování platí

Parkování v ulici 
echova je zpoplatn�no, 
a tak si její obyvatelé mohou od za�átku 

b�ezna koupit parkovací kartu. Pro� k zpo-
platn�ní došlo? „Tam�jším obyvatel�m va-
dilo, že v �ásti 
echovy ulice parkovali i lidé 
z p�ilehlé zpoplatn�né oblasti a studenti 
nedaleké st�ední školy, kte�í tam nemuseli 
za parkování platit,“ uvádí tajemník magis-
trátu Theodor Sojka. Mnozí obyvatelé pak 
nemohli najít místo, kam své vozidlo zapar-
kovat, a to i p�esto, že po zjednosm�rn�ní 
provozu v ulici p�ibylo 48 parkovacích míst. 
„To ob�any vedlo k sepsání žádosti o zpo-
platn�ní parkování v jejich ulici a m�sto jí 
vyhov�lo,“ dopl�uje Theodor Sojka.   red

Primátorka přivítala 
první občánky

Primátorka Ivana 	ápková p�ivítala 
prvního ob�ánka m�sta Chomutova. 

Jedná se vlastn� o ob�ánky, protože se 
š�astné mamince narodily 2. ledna  dvoj-
�átka – chlape�ek Honzík v 10:40 a hol�i�-
ka Zuzanka v 10:45. „Ob� d�ti jsou v po-
�ádku, rostou a p�ibírají na váze,“ uvádí 
spokojená maminka Kate�ina Skálová. 
Ta bohužel hned po porodu onemocn�la 
a musela být v nemocnici, a tak se p�iví-
tání prvních ob�ánk� o n�co prodloužilo. 
Starost o d�ti tak p�evzal tatínek Jan Kud-
li� spole�n� s babi�kami a d�de�ky.  P�i 
slavnostním setkání se rodi�e zapsali do 
pam�tní knihy a získali od m�sta 10 tisíc 
korun pro své dv� ratolesti.  red

B�hem t�íhodinové debaty se p�edstavite-
lé m�sta a m�stských organizací znovu 

ujistili, že �ada problém� je spole�ných pro 
celé m�sto. Také ob�any z Palackého, 
e-
chovy nebo Haškovy ulice pálí nedostatek 
parkovacích míst, zanedbaná ve�ejná zele�, 
psí exkrementy nebo t�eba chování mládež-
nických part. 
Jedno téma ovšem dominovalo, a to stav síd-
lišt� Zde�ka Št�pánka. M�sto totiž už p�ed 
léty p�ipravilo projekt, na jehož základ� m�lo 

dojít ke kompletní rekonstrukci celého vnit-
robloku v�etn� vybudování d�tských h�iš�, 
rozší�ení po�tu parkovacích míst, rekon-
strukce ve�ejného osv�tlení nebo protažení 
místní komunikace k zadním trakt�m budov 
v ulici Vršovc�. Vyvolalo na toto téma t�i ve-
�ejná projednávání a vše pojistilo anketou 
mezi obyvateli zdejších dom�.  Výsledek byl 
pro magistrátní ú�edníky p�ekvapiv� nega-
tivní, což následn� potvrdili i n�kte�í další 
ob�ané, kte�í se na radnici v této v�ci obrátili 
individuáln�. Projekt byl proto odložen.
Nejnov�jší brí� nk ovšem nazna�il, že obyva-
telé sídlišt� si zm�nu p�ece jen p�ejí. Primá-
torka Ivana 	ápková proto rozhodla o novém 
ve�ejném projednání návrhu, z n�jž by ovšem 
už vzešlo závazné stanovisko. „Poj�me se ješ-
t� jednou domluvit,“ vyzvala zdejší obyvatele. 
Aby se o jednání dozv�d�li skute�n� všichni, 
budou pracovníci magistrátu chodit byt po 
bytu a oproti podpisu p�edávat pozvánky. Sa-
motný termín ve�ejného projednávání v dob� 
uzáv�rky novin ješt� nebyl znám, jak ovšem 
potvrdil tajemník magistrátu Theodor Sojka, 
prob�hne ješt� tento m�síc.  

sk

Brífi nk: nové jednání o vnitrobloku
Vedení města uspořádalo poslední únorový čtvrtek další ze série územně zaměře-
ných brífi nků. Do budovy Chomutovského soukromého gymnázia přišlo problémy a 
potřeby lokality okolo nemocnice projednávat zhruba pět desítek zdejších obyvatel. 
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M�sto Chomutov navázalo spolupráci 
s Agenturou pro sociální za�le�ování 

v romských lokalitách. Má šanci získat desít-
ky milion� korun. „Peníze využijeme p�ede-
vším na vybudování nízkoprahových za�ízení 
pro d�ti a mládež ve vylou�ených lokalitách 
Píse�ná, Kamenná a Dukelská, která by se 
zam��ila na vzd�lávání, volno�asové aktivity 
a prevenci proti drogám, gamblerství, alko-
holu kou�ení a vandalismu,“ uvádí primátor-
ka Ivana 	ápková. Dále chce m�sto za peníze 
vybudovat azylové bydlení pro více�etné ro-
diny, které se dostaly do sociální tísn� a cht�jí 
svou situaci aktivn� �ešit. 
Vzhledem k vysoké trestné �innosti ve m�st� 
by m�la spolupráce s agenturou p�inést pre-
ventivní programy zam��ené na snížení po-

�tu speci� ckých trestných �in�. „Programy 
by m�ly omezit po�ty krádeží �i p�epadávání 
obyvatel a ješt� více snížit výskyt pouli�ní 
prostituce,“ p�ibližuje 	ápková. Radnice 
doufá, že spolupráce p�inese zvýšení podpo-
ry nástroj� aktivní politiky zam�stnanosti, 
jako jsou ve�ejn� prosp�šné práce, spole�en-
sky ú�elová pracovní místa v�etn� získávání 
pracovních návyk�. 
M�sto od agentury o�ekává konkrétní a hlav-
n� ú�inná �ešení, která budou užite�ná pro 
obyvatele m�sta. „Pokud by prost�edky, kte-
ré by m�sto získalo, m�ly padnout pouze na 
studie, analýzy �i nepot�ebné projekty, jak 
tomu bylo �asto doposud, budeme spoluprá-
ci kritizovat,“ dodala primátorka.  
 red

Aktuality

Chomutovští Vietnamci 
oslavili nový rok Tygra

Vietnamci oslavili v chomutovském di-
vadle lunární Nový rok. „V Chomuto-

v� slavnost každoro�n� po�ádá Svaz Viet-
namc�, jehož p�edseda Duong Viet Dung 
je aktivním �lenem Výboru pro národnost-
ní menšiny p�i zastupitelstvu m�sta Cho-
mutova,“ uvádí Kamila Vrtišková z Výbo-
ru pro národnostní menšiny. Letošní akce 
se prvn� po�ádala v M�stském divadle 
v Chomutov�. Na oslav� p�íchodu nového 
roku nechyb�lo bohaté ob�erstvení, dobrá 
nálada a ani oh�ostroj. „Vietnamská ko-
munita se aktivn� zapojuje do kulturního 
života v Chomutov�, spole�n� s ostatními 
menšinami žijícími v Chomutov� p�ipra-
vuje na jaro Dny národnostních menšin,“ 
dopl�uje Vrtíšková. Chomutované tím 
budou mít mimo�ádnou p�íležitost vid�t 
mnohá kulturní vystoupení, zhlédnout 
výstavu um�leckých p�edm�t� i p�edm�-
t� denní pot�eby a seznámit se s životem 
komunit.  red

Exekuce probíhají v rám-
ci projektu Záchranný 

kruh.  Od po�átku lo�ské-
ho roku, kdy m�sto bojuje 
proti neplati��m a nep�i-
zp�sobivým, se poda�ilo 
od neplati�� získat zp�t t�i 
desítky byt�. „Exekucemi 
a soustavným tlakem na 
neplati�e se radnici a Cho-
mutovské bytové poda�ilo 
snížit dluhy na nájemném 
o více než p�t milion� ko-
run,“ �ekla primátorka Cho-
mutova Ivana 	ápková. Ne-
kompromisní postup týmu 
Záchranného kruhu v podob� pravidelných 
kontrol v bytech neplati�� a t�ch, kte�í ruší 
ve�ejný po�ádek a sousedské soužití, exeku-
cí za nezaplacené pokuty a š�ár v doupatech 
bezdomovc� a narkoman� okamžit� p�inesl 
výsledky. Nap�íklad omezení prostituce až 
o osmdesát procent. Výrazn� ubylo i stížnos-
tí obyvatel na sousedské soužití. Pod hrozbou 
exekucí klesá také po�et p�estupk�.
Od po�átku projektu Záchranný kruh se 
chomutovská radnice snaží chránit slušné 
ob�any Chomutova, kte�í �ádn� plní své po-
vinnosti. Proto t�m, kte�í páchají drobnou 
kriminalitu, radnice dala za rok fungování 
projektu jasn� najevo, že pokud se budou do-
poušt�t p�estupk�, dostanou pokutu, a když 

ji nezaplatí, m�sto si ji vlastními exekutory 
vezme samo. Správci dan� od zá�í, kdy m�sto 
za�alo s exekucemi vlastními silami, provedli 
p�es 120 exekucí v bytech nep�izp�sobivých. 
Exekucím se nevyhnuly ani prostitutky, které 
správci dan� exekvují p�ímo na ulicích. Exe-
kuce mají obrovský výchovný ú�inek. „Pod 
jejich hrozbou klesá po�et p�estupk�. Teprve 
p�i exekucích si nep�izp�sobiví uv�domili, že 
nemohou beztrestn� týrat slušné obyvatele 
m�sta,“ �ekla primátorka. Hrozba exekucí 
zna�n� zlepšila platební morálku t�ch, kte�í 
dlužili za pokuty a jiné poplatky.   Exekuce-
mi a výb�rem p�i výplat� sociálních dávek se 
m�stu poda�ilo vybrat p�es t�i miliony korun.  
 red

Masopustní průvod: 
veselí a krásné masky

I v Chomutov� zavládlo masopustní vese-
lí. V po�adí již osmou masopustní vese-

lici uspo�ádal Podkrušnohorský zoopark. 
„Více než �ty�icet pohádkových bytostí, 
zví�at a historických postav se p�šky �i 
na voze taženém ko�mi nebo traktorem 
Slavia vydalo na procházku m�stem,“ 
popisuje mluv�í Podkrušnohorského zo-
oparku Martina Pelcová.  
Masopustní pr�vod došel až na chomu-
tovské nám�stí 1. máje, kde jim klí� od 
m�sta p�edala primátorka m�sta Chomu-
tova Ivana 	ápková a na jedno odpoledne 
povolila masopustní veselí s podmínkou, 
že základy m�sta z�stanou neporušeny. 
Pr�vod pak v �ele s hudebníky zamí�il 
zp�t do areálu zooparku, kde v restauraci 
Tajga pokra�ovala zábava p�i tradi�ní Ma-
sopustní veselici.  red

Peníze od ministra Kocába dá 
město na nízkoprahová centra 

Exekutoři vystěhovali dalšího dlužníka
V Chomutově byl exekučně vystěhován další z neplatičů. Muž, který dlužil městu 
přes čtvrt milionu korun, bydlel v ulici Palackého. S vystěhováním byl smířený, 
věděl, že má velké dluhy, a tak se choval klidně. V jeho bytě našli exekutoři jen 
několik starých věcí, které poputují na skládku. 
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Rozhovor

Stanislav Aubrecht ve h�e Uzel na mo�ovodu

Kdy jste se dali jako soubor znovu dohroma-
dy?
Dohromady jsme se dali znovu za�átkem 
roku 2009. Zú�astnili jsme se Chomutov-
ských slavností, kde jsme p�edvedli hudeb-
n�-tane�ní pásmo písni�ek z dvacátých let 
– hlavn� Karla Hašlera a 
ervené sedmy. 
Zkoušeli jsme v t�locvi�n� na Základní ško-
le Havlí�kova a te� jsme op�t v Kulturním 
dom� na Zahradní jako Divadelní soubor 
Pohoda Chomutov.  Protože herec v amatér-
ském souboru žádné peníze nedostává, ale 
naopak musí hodn� investovat, založili jsme 
Ob�anské sdružení Divadlo Pohoda, kterým 
žádáme o dotace.

Jaká p�edstavení v tomto roce chystáte?
V listopadu prob�hla generálka pohádek pro 
d�ti s názvem Nevhodné pohádky, složených 
z pohádek Františka Hrubína, Hanse Chris-
tiana Andersena, z Tisíce a jedné noci a dra-
matizace Sakiho povídky. Protože ale byla 
epidemie ch�ipky, museli jsme premiéru po-
hádek zrušit a prob�hne nejspíš na ja�e toho-
to roku. Dále p�ipravujeme situa�ní komedii 
s názvem Americká dieta. 

Mohl byste nastínit, o �em Americká dieta bude?
Konverza�ní komedie se odehrává v byt�, tam 
bydlí dva manželé, kte�í drží dietu. Oba man-
želé si cht�jí pozvat svého kamaráda, který by 
u nich na�as bydlel. Nakonec to ale dopadne 
tak, že se v byt� sejdou oba kamarádi najednou 
– kamarádka manželky a kamarád manžela. 
Ubytují je tedy oba v jednom pokoji. D�j je zalo-
žený na tom, že manželé drží dietu a jejich hosté 
ne. Nastávají pak vtipné situace, kdy se nap�í-
klad všichni sejdou v noci u lednice. Text zatím 
ješt� vzniká a pomalu za�ínáme zkoušet.

V prosinci 2009 jste obnovili i klubová p�ed-
stavení. Mají o n� lidé zájem?
My jsme klub obnovili p�edevším kv�li lidem. 
Lidé si neustále na n�co st�žují, sp�chají, ne-
umí si odpo�inout a up�ímn� se zasmát, tady 
si mohou sednout a být opravdu v pohod�. 
Náš cíl je, aby lidé m�li úsm�v na tvá�i. A na-
p�íklad na prosincové p�edstavení p�išlo p�es 
t�icet lidí, což nás t�ší.

Jaká klubová p�edstavní chystáte?
Témata jsou r�zná. Nap�íklad silvestrovský 
klub byl na téma letadlo. Diváci sed�li na 

seda�kách jako v letadle. A scény byly r�z-
né, nap�íklad že letadlo p�epadli teroristé. 
Myslím, že lidé hru p�ijali a byli spokojení. 
V lednu 2010 to byl klub o zví�átkách, n�kte-
�í herci byli v maskách. Vypráv�li jsme vtipy 
a zpívali písni�ky o zví�átkách. Další klub byl 
na téma Ji�í Žá�ek. Dále chystáme p�edsta-
vení na téma p�edstavy o budoucnosti, láska, 
slavná �eská minulost a další. Lidé mohou 
p�ijít na další klubové p�edstavení, které se 
bude konat 18. b�ezna od šesti hodin ve�er 
v Kulturním dom� na Zahradní.

Jezdíte na n�jaká divadelní školení?
B�hem „divadelních prázdnin“ se zú�ast�u-
jeme celostátní divadelní p�ehlídky Jirásk�v 
Hronov. Tam se školíme v seminá�ích, zhléd-
neme mnoho špi�kových divadelních p�ed-
stavení a také se sami podílíme jako herci. 
V roce 2009 nap�íklad v dramatizaci apokry-
f� Karla 
apka o narození a uk�ižování Ježí-
še Krista a kompilaci �eské lidové hry a pasá-
ží ze Shakespeara Ohni, ho� a kotli, v klokot. 
V srpnu lo�ského roku jsme po�ádali vlastní 
herecké školení v Maš�ov�.

Jaké máte zájmy krom� divadla?
Koní�k� mám spoustu. M�j velký koní�ek je 
country a folková muzika. Jezdím na �undry 
po 
eské republice. V�bec rád cestuji a hod-
n� se sestrou, která žije v Anglii. Dalším mým 
velkým koní�kem je va�ení. Jeden �as jsem se 
tím dokonce živil. Baví m� �ínská kuchyn� 
a italská kuchyn�. Nejradši mám ale �eské jíd-
lo. Taková sví�ková, guláš nebo bramborák…

gav 

Stanislav Aubrecht: 
„Chceme, aby lidé měli úsměv na tváři“
V Chomutově začal po delší pauze opět fungovat amatérský divadelní soubor. V roce 2005 svoji činnost omezil a herci
z chomutovského souboru jezdili hrát do jiných měst. V loňském roce se dali zase dohromady jako Divadelní soubor Pohoda 
Chomutov. O tom, na co se mohou diváci těšit jsme si povídali s uměleckým vedoucím souboru Stanislavem Aubrechtem. 
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Kultura

Startuje dvacátý ročník 
soutěže Mladá píseň

Umíte zpívat? Tak neváhejte a p�i-
hlaste se do p�vecké sout�že. St�e-

disko knihovnických a kulturních služeb 
Chomutov (SKKS) vyhlašuje jubilejní 
dvacátý ro�ník sout�že zp�vák� popu-
lárních písní Mladá píse� 2010. Sout�že 
se mohou zú�astnit zp�váci od �trnácti 
let v kategorii jednotlivci, duo nebo trio. 
Každý zp�vák si p�ipraví jednu skladbu 
podle vlastního výb�ru, je možné si vybrat 
skladbu ze seznamu hotových hudebních 
podklad�, které zahraje skupina Metrum. 
Více informací se zájemci dozv�dí na tele-
fonním �ísle 724 947 714.  red

V galerii Špejchar mohou lidé v těch-
to dnech navštívit výstavu s názvem 
Pátá vize. „Je to konfrontační setkání 
výtvarníků na téma spiritualita ve 
výtvarném umění. Nejedná se tedy 
o názorově spřízněnou skupinu, nýbrž 
o osobnosti s vyhraněným osobním, 
uměleckým postojem k tomuto téma-
tu,“ popisuje výtvarník a koordinátor 
výstavy Jiří Kornatovský. 

Název výstavy tedy ur�uje po�et vysta-
vujících s jejich osobní vizí.  Bulharský 

výtvarník Valentin Popov p�edstavuje ori-
ginální malby hlav konkrétních lidí, jsou to 
však portréty bez tvá�í. Nikolay Stanev vyvo-
lává ve svých objektech emocionální nap�tí 
neobvyklou kombinací reálných prvk�, jež 
vytvá�í novou skute�nost. Ji�í Kornatovský 
se prost�ednictvím meditativních kreseb do-
týká liturgických nám�t�. Polská um�lkyn� 
žijící trvale v USA Kasia Czerpak Weglin-

ski vystavuje dv� �ernobílé velkoformátové 
kresby – znaky, jež re� ektují skrytá ezote-
rická a náboženská témata. „Ur�it� se nedá 
vyzdvihnout jeden výtvarník v��i druhému 
v jejich kvalitách a podobn�. Zajímavost této 
výstavy je práv� v konfronta�ním pojetí a já 
sám jsem zv�dav na to, zda dojde k n�jaké-
mu názorovému jisk�ení a odezv� u divák�,“ 
ukon�uje Kornatovský.  gav

V Oblastním muzeu 
v Chomutov� pro-

bíhá výstava s názvem 
Neznámý sv�t drob-
ných savc�. Na výstav� 
je možné vid�t všech 
58 druh� drobných sav-
c�, to je hmyzožravc�, 
hlodavc� a netopýr�, 
žijících na území 
eské 
republiky. „Jednotlivé druhy a jejich typické 
prost�edí poznají návšt�vníci prost�ednic-
tvím fotogra� í p�edního �eského zoologa 
Miloše And�ly z Národního muzea v Praze,“ 
p�ibližuje 
estmír Ondrá�ek z Oblastního 
muzea v Chomutov�. Krom� fotogra� í uvidí 
návšt�vníci exponáty druh� ze sbírek n�ko-
lika �eských muzeí. Vycpaniny všech druh� 
hmyzožravc� a hlodavc� 
eské republiky 

byly shromážd�ny pro 
tuto výstavu a jako ce-
lek jsou v Chomutov� 
vystavovány poprvé. 
„Výstava je koncipová-
na nejen jako možný do-
pln�k výuky biologie na 
základních a st�edních 
školách, ale i pro d�ti 
p�edškolního v�ku a ši-

rokou ve�ejnost, která chce vid�t rozmanitost 
drobných savc� ve st�ední Evrop� a seznámit 
se s jejich životním prost�edím,“ dopl�uje 

estmír Ondrá�ek. Návšt�vníci se na vel-
kých fotogra� ích budou moci p�esv�d�it, že 
„myši“ �i „tajemní netopý�i“ jsou ve skute�-
nosti sympatická zví�ata, která neznáme jen 
proto, že skrytým zp�sobem života unikají 
naší pozornosti.  red

V muzeu vystavují vycpané myši i netopýry

Téma spiritualismu a náboženství 
představí výstava Pátá vize

Skupina Hop Trop vystoupila v chomu-
tovské Kulisárn�. Je stálice na scén� 

trampské hudby a vystupuje už 23 let.  Fan-
dové tohoto hudebního žánru p�išli a dob�e 
se pobavili.
Skupina hraje od svého vzniku stále v p�-
vodním složení: Ladislav Huber�ák Ku�era, 
Jaroslav Samson Lenk a Jaromír Šroub Von-
dra. red

Skupina Hop Trop zazpívala v Chomutově

Kasia Czerpak Weglinski, Kódy a znamení, 
kombinovaná technika, 1998, 180 x 260 cm.
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Sport

Inzerce 
v Chomutovských 

novinách 
Alona 

Bezdieniezhna
Telefon:

725 124 616

inzerce

Na prázdninové škole 
sportu se děti vyřádily

Jarní miniškoly sportu se letos zú�astni-
lo tém�� padesát d�tí. Trenérky s d�tmi 

hrály r�zné pohybové a dovednostní hry. 
Ve sportovní hale d�ti sout�žily ve � orbalu 
nebo streetballu, nechyb�la ani klasická 
vybíjená. V m�stských lázních se u�ily pla-
vecké styly, skoky do vody a také se svezly 
na skluzavce. Na zimním stadionu se nau-
�ily základy bruslení a ze sportu byly nad-
šené. „Já mám nejradši bruslení, jezdím 
zatím pomalu, ale moc m� to baví,“ popsa-
la, jaký sport má nejrad�ji, šestiletá Dian-
ka Rozkovcová. Její kamarádku Natálku 
Širokou zase bavily mí�ové hry. „Nejradši 
mám, když si hrajeme v hale a závodíme 
v b�hu nebo si házíme s mí�em,“ uvedla 
nadšen� Natálka. P�tiletý Patrik Vosilkov 
se zase nejvíc vy�ádil v lázních. „Nejradši 
plavu znak,“ �ekl Patrik. 
Letošní šesté miniškoly sportu se zú�ast-
nil rekordní po�et d�tí. „Zájem ze strany 
ve�ejnosti roste. A není divu. Pro d�ti, 
které neodjedou na hory, je to ten nejlepší 
zp�sob, jak strávit jarní prázdniny aktiv-
ním sportováním,“ uvádí �editelka Sprá-
vy sportovních za�ízení Chomutov, s.r.o., 
která miniškolu po�ádá,  Jitka Fischerová.  
„Již nyní se p�ipravuje program na letní 
miniškolu sportu a d�ti se mají op�t na co 
t�šit,“ zakon�ila Fischerová.

gav
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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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Základní škola Na P�íkopech po�ádá tur-
naj v biliard-hockey šprtci. Turnaj je za-

�azen do 
eského poháru 2010 (kategorie C) 
a Žákovské tour 2010. Zú�astnit se mohou jak 
registrovaní, tak i neregistrovaní hrá�i šprtce. 
Pro nejlepší hrá�e jsou p�ipraveny � nan�ní 
prémie v hodnot� p�es dva tisíce korun. První 
t�i hrá�i, vít�zové kategorie ženy, starší žáci 
(1996–1998), mladší žáci (1999 a mladší) 
a nejlepší hrá� z Chomutova obdrží poháry.
Akce se koná v sobotu 6. b�ezna 2010 od 10 
hodin na Základní škole Na P�íkopech (pre-
zence je od 9:30 do 9:55). Startovné je 75 ko-
run, hrá�i do patnácti let zaplatí 25 korun.
Jak se hraje šprtec? Šprtec je tradi�ní stol-
ní hra napodobující lední hokej. Hraje se na 

d�ev�ném stole o rozm�rech 120 x 60 cm 
opat�eném mantinely a brankami. Ke h�e se 
používají malé plastové hokejky, dále hrací 
kameny – d�ev�ná kole�ka r�zných barev 
nebo s potisky tým� a d�ev�ný puk. gav

Přijďte na turnaj v biliard hockey šprtci

Mladší a starší žáci a žákyn� oddílu juda 
TJ VTŽ Chomutov sout�žili v Hra-

nicích na Morav�, kde v dvoudenní sout�ži 
startovalo p�es tisíc závodník� a závodnic, 
po�ínaje mladšími žáky a kon�e juniory. Star-
tovní pole zkvalitnili závodníci a závodnice 
ze Slovenska, Polska, Rakouska, Ma�arska 
a N�mecka. Pro  závodníky to byla premiéra, 
protože 
eský svaz juda zavedl nový model 
pro postup na mistrovství 
R, který funguje 
již druhým rokem a od letošního roku platí 
pro všechny v�kové kategorie. I p�es nová 
pravidla a  kvalitní konkurenci si vedli cho-
mutovští závodníci velmi dob�e. V mladších 

ža�kách vybojovala 
Nela Jelínková první 
a Markéta Vlachová 
t�etí místo, ve starších  
žákyních Kate�ina 
Kittlerová druhé mís-
to. V mladších žácích 
bodovali: David Vopat 
na druhém míst�, Jo-
sef K�ivosudský, Jan 
Barcal a Jan Kittler na 
t�etích místech, na pá-
tých místech skon�ili 
Tomáš Balík a Domi-

nik Pašek. Ve starších žácích na body dosáhli 
Martin Varmuža na páté a Michal Jobánek na 
sedmé místo. 
A jaká jsou nová pravidla? Pro ú�ast na nej-
vyšší republikové sout�ži je nutné vybojovat 
co nejvyšší po�et bod� za umíst�ní v p�ti kva-
li� ka�ních turnajích. Na základ� t�chto bod� 
se následn� sestavuje startovní listina pro 
danou v�kovou a váhovou kategorii. Body se 
p�id�lují za umíst�ní na prvním až sedmém 
míst� v jednotlivých vahách.
Body za páté místo ve své váze vybojoval 
i lo�ský bronzový medailista z M
R Martin 
Varmuža. red

Judisté z Chomutova dosáhli na medaile
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Doprava a ekologie

SC-300307/1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Magistrát města Chomutova
tajemník MMCH vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. 

výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

Vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí
s místem  výkonu práce Statutární město Chomutov.

Písemné přihlášky v zalepené obálce označené 
„Neotvírat – výběrové řízení – vedoucí OSÚaŽP“ 

zašlete do 19. března 2010 na adresu 
Magistrát města Chomutova, kancelář tajemníka, Zborovská 4602, 
430 28 Chomutov nebo doručte osobně v téže lhůtě do podatelny 
Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

Úplné znění oznámení o výběrovém řízení je zveřejněno na internetových stránkách

www.chomutov-mesto.cz

inzerce

Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s.,
srdečně zve obyvatele lokality Horní Ves na 

SETKÁNÍ S OBČANY,
které se bude konat ve středu 10. 3. 2010 od 16 hod.

v ZŠ Ak. Heyrovského, č. p. 4539, 
ve společenské místnosti v I. patře 

za přítomnosti zástupců Dopravního podniku

Hlavní téma: dopravní obslužnost MHD

Z vnit�ního pruhu na 
poslední chvíli do 

vn�jšího a rychle odbo�it. 
Tak vypadá na kruho-
vém objezdu u zimního 
stadionu jízda n�kterých neposlušných �idi��. 
Vzhledem k �astým dopravním nehodám na 
tomto kruhovém objezdu jsme se zeptali na 
nej�ast�jší p�í�iny a jak jim p�edcházet. „	idi�i 
jedoucí v levém jízdním pruhu nedávají v�tši-
nou p�ednost autu, které jede v pravém pruhu, 
a vjíždí do n�ho rychle a nebezpe�n�,“ popisuje 
zástupce vedoucího dopravního inspektorátu 
v Chomutov� Pavel Kaiser. Nej�ast�jší chybou 
je, že z vnit�ního pruhu p�es vn�jší kolikrát jen 
projedou na výjezd z kruhového objezdu a tím 
zp�sobují �asté dopravní nehody. A jak by se 
tedy m�li �idi�i na tomto kruhovém objezdu 
chovat? Správn� by m�li p�i p�ejížd�ní z pru-
hu do pruhu po�kat a dát p�ednost autu, které 
v pruhu jede, a pomalu do pravého nebo levého 
pruhu p�ejet. „V��ím, že �idi�i si vezmou toto 
ponau�ení k srdci a dopravní nehody ubudou,“ 
�íká na záv�r Kaiser.  gav

Řidiči nerespektují 
pravidla na objezdu 

Obyvatelé Chomutova si za dobu provozu 
parkovacího systému našet�ili 17 milio-

n� korun. „Jsou to peníze z parkovacích auto-
mat� a za parkovací karty, které jdou do fon-
du dopravní infrastruktury,“ �íká tajemník 
chomutovského magistrátu Theodor Sojka.  
Tento fond slouží ob�an�m k zlepšení kvality 
života zejména v oblasti parkování. Za dobu 
existence tohoto fondu vybudovalo m�sto 
desítky nových parkovacích míst a zlepšil se 
zp�sob parkování, zejména ve st�edu m�sta. 
A to není vše, v tomto roce se m�sto chystá 
vybudovat dalších 311 nových parkovacích 
míst a 95 PM vznikne rekonstrukcí parko-

vacích ploch, chce hlavn� pomoci lidem na 
sídlištích, kde je situace neúnosná. „Z fondu 
dopravní infrastruktury už plánujeme další 
investice, které sm��ují do sídliš� a posilují 
další kapacity ve st�edu m�sta,“ uvádí The-
odor Sojka. V roce 2010 by m�lo vzniknout 
nap�íklad 34 parkovacích míst na parkoviš-
ti v ulici Be�ezenecká u zastávky MHD a 26 
PM u sportovní haly na B�ezenecké, dále 53 
nových PM na parkovišti v ulici D�ínovská u 
restaurace Beseda a u odbo�ení do ulice Ky-
jická a 36 PM na D�ínovské u bývalého kina 
Evropa, 40 PM v ulici Stavba�ská a další par-
kovací místa.  red

Provedly se tyto úpravy za účelem zvýšení počtu parkovacích míst (PM):
Upraven způsob parkování v Podkově  – 77 PM, z toho nových 10 PM• 
Nové parkoviště v ulici Vodních staveb  – 39 nových PM• 
Bylo umožněno parkování v areálu školy Na Kamenném Vrchu  – 22 PM• 
Rekonstrukce ulice Kadaňská  – 85 PM, z toho nových 10 PM• 
Rekonstrukce ulice Blatenská  – 66 PM, z toho nových 8 PM• 
Zjednosměrnění ulice Čechova  – 48 nových PM• 
Vyznačení parkovacích míst na komunikaci do Březence vedle sídliště Hutnická  – min. 32 nových PM• 
Nová parkovací místa v ulici Mjr. Šulce  – 30 PM • 
Nová parkovací místa ve vnitrobloku Rokycanova  – 27 PM• 
Parkoviště v ulici Škroupova  – celkem 28 PM – z toho 3 PM dokončení v roce 2010  • 
Parkoviště v ul. Kosmonautů  – 63 PM, z toho 40 PM zcela nových• 

Město má parkovací místa za miliony
Za dva roky (2008/09) vybudovalo město 291 parkovacích míst. Nová PM vznikla, jak ve středu města, tak i na sídlištích.
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Školy a volný čas

inzerce

studium-pomaturitni.cz
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Chcete být u stabilní zdravotní pojišťovny, 
kterou jste si sami vybrali?

ZAJISTÍME PRO VÁS
Nakupování zdravotní péče, krátké čekací doby, 

smlouvy se zdravotnickými zařízeními
CALL CENTRUM – 844 125 124

Nové služby pro klienty:
Lékař na telefonu, právník na telefonu a objednávkový systém

Zvýhodněné pojištění pro klienty ZP M-A od Allianz 
pojišťovny, a.s. 

Bonus za prevenci, bonus pro těhotné ženy
Webová samoobsluha
(online informace o osobním účtu)

Slevy ve vybraných zařízeních
Plavání zdarma ve smluvních bazénech

Příspěvky na očkování
meningokok • pneumokok • chřipka • žloutenka • 

klíšťová encefalitida
Prevence rakoviny děložního čípku

(pro dívky 12–17 let až 4 000 Kč)
Prevence vzniku ortodontických vad

Příspěvky na cvičení
Preventivní očkování pro studenty VŠ

(do 26 let)
Stomatologická prevence 

(2x ročně balíček pro děti 3–12 let)
Prevence rakoviny prsu, aterosklorozy 
a osteoporozy, rakoviny tlustého střeva

Služby fi remních poradců, 
akce ke zdravému životnímu stylu

Nerudova 70 www.zpma.cz
430 01 Chomutov info@zpma.cz

CALL CENTRUM - 844 125 124
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Tak jako každý rok i letos se M�stské divadlo 
v Chomutov� naplní d�tmi a u�itelkami 

z mate�ských škol z Chomutova, Jirkova, Ka-
dan� a Klášterce nad Oh�í, aby ukázaly sob� 
i ve�ejnosti, co vše umí. D�ti zatancují, p�edne-
sou básni�ky a zazpívají. Festival Mate�inka je 

tradicí a už v p�edešlých letech byla vystoupení 
d�tí plná pestrých kostým� a smíchu. Mate�in-
ka 2010 se bude letos konat ve dnech 10.–11. 
b�ezna v �ase od 14:30 do 17 hodin. Sou�ástí 
oblastního kola je výstava výtvarných prací d�tí 
z mate�ských škol z celého okolí. gav

Rodiče mohou přihlásit 
své děti do mateřinek

M�sto Chomu-
tov vyhlašu-

je zápis d�tí od 3 
let do mate�ských 
škol pro školní rok 

2010/2011. Zápis do mate�ských škol ve 
m�st� se koná 15.–16. b�ezna 2010 od 8 do 
14 hodin. Zápis prob�hne na Základní škole 
speciální a Mate�ské škole v Palachov� ulici 
a dále v Mate�ské škole Chomutov, a to na 
všech sou�ástech mate�ské školy: Mate�-
ská škola Alešova,  Blatenská, Prokopova, 
T�ebízského, Palackého, Dostojevského, 
Šafa�íkova, Kundratická, Píse�ná, 17. lis-
topadu, Zahradní, Školní p�šina a R�žová. 

Domov pro seniory má novou stimula�ní 
místnost. „Vhodná je p�edevším pro kli-

enty s demencí a pro lidi trpící bolestmi páte�e 
a kloub�,“ popisuje vedoucí domova pro seni-
ory So�a Suchomelová. Ale využívat ji mohou 
všichni obyvatelé domova pro seniory, kte�í si v 
ní vždy dob�e zarelaxují. Ulehnou na teplé vod-
ní l�žko, poslouchají p�íjemnou relaxa�ní hud-
bu, pozorují t�pytivé p�edm�ty a �ichají r�zné 
v�n�.  V rámci ergoterapie v místnosti probíhá 
takzvaná bazální stimulace, která podn�cuje 
smyslové vnímání. Jedná se o ošet�ovatelskou 
metodu a v p�ekladu to doslova znamená „uv�-
dom�ní si svého t�la i smysl�“. 
 A kde vznikla myšlenka mít stimula�ní míst-
nost?  Pracovnice domova pro seniory jezdí 
pravideln� na návšt�vy k n�meckým koleg�m 

do Annaberg-Buchholzu. U nich stimula�ní 
místnost vid�ly, a tak si �ekly, že by bylo dobré, 
aby místnost, která je ur�ena p�edevším pro 
handicapované, využívali také chomutovští 
senio�i, a využily k tomu prostor bývalé jídelny, 
kterou zrekonstruovaly. gav

6. VELETRH POTŘEB PRO DĚTI

PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL LETŇANY

18. – 21. 3. 2010

ABF, a. s., tel.: 222 891 161, e-mail: forkids@abf.cz, www.forkids.cz, www.abf.cz

�

KUPÓN NA 50% SLEVU NA VSTUP
U pokladny vyměňte za zlevněnou vstupenku Chomutovské noviny

inzerce

SC-91252/9 

Stimulační místnost v domově pro seniory

Zveme vás na akci Mateřinka 2010

Jarního p�ím�stského 
ekotáboru v Podkrušno-

horském zooparku se zú�ast-
nilo jedenáct d�tí ve v�ku od 
šesti do dvanácti let a trávily 
tam každý všední den od 
osmi do �ty� hodin odpoled-
ne. „S d�tmi jsme nap�íklad 
krmili kon�, buvoly, velblou-
dy i tulen�. Jedno odpoledne 
bobovaly v �ásti d�tské zoo, 
u�ily se poznávat zví�ata 
i rostliny ve výukovém programu na po�íta�i 
a zú�astnily se masopustního pr�vodu,“ p�i-

bližuje Radka Kubiz�áková 
ze zooparku. Pracovnice zo-
oparku d�ti celý prázdninový 
týden pozorovaly, aby zjisti-
ly, v �em kdo nejvíc vyniká, 
a podle toho dostaly d�ti na 
konci tábora diplomy. 
Stejn� jako v lo�ském roce 
bude zoopark i v roce letoš-
ním po�ádat letní p�ím�stské 
tábory. Termíny t�chto tábor� 
naleznete od b�ezna na webo-

vých stránkách www.zoopark.cz. Od té doby 
bude možné d�ti na tábor p�ihlašovat. red

Děti na táboře krmily zvířata v zooparku 
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Strážníci z M�stské policie Chomutov p�i 
pln�ní svých úkol� také asistují Záchran-

né služb�. Od za�átku roku jí pomáhali ve 
t�inácti p�ípadech. „Kolikrát nám záchraná-
�i zavolají, že pot�ebují pomoct s agresivním 
pacientem,“ popisuje mluv�í M�stské policie 
v Chomutov� Vladimír Valenta. To bývají 
nej�ast�ji pacienti pod vlivem alkoholu nebo 
drog a tyto p�ípady nejsou ojedin�lé. „Nap�í-
klad nedávno p�ijal velitel sm�ny telefonické 
oznámení, že v chomutovské nemocnici na 
chirurgii mají problém s pacientem, který je 
velmi agresivní. Na místo tedy neprodlen� 
vyslal motohlídku,“ popisuje jeden z  p�ípad� 
Vladimír Valenta. Když se pak strážníci obje-
vili p�ed nezvladatelným pacientem, zklidnil 

se a dokonce zavtipkoval, že ho prý napadl 
krtek.  
A další podobný p�ípad se stal nap�íklad 

v ulici Borová. Záchraná�e zavolali obyvatelé 
ulice, že tam neustále padá opilý muž a má 
na hlav� krvavé zran�ní. Záchranná služba 
rovnou zkontaktovala m�stské strážníky a ti 
se za zran�ným mužem se vydali. Op�t byl 
velmi agresivní a vulgárn� nadával. M�stská 
policie pak v rámci spolupráce s Proba�ní 
a media�ní službou 
eské republiky a odbo-
rem sociálních v�cí a zdravotnictví p�edává 
t�mto institucím údaje o takovýchto osobách 
k prov��ení, jestli nap�íklad neporušují sou-
dem stanovené omezení, nebo zda nepobírají 
sociální dávky, a nedochází tak k jejich zne-
užívání. Tento postup navazuje na � lozo� i 
radnice v tlaku na nep�izp�sobivé a je zahr-
nut do projektu Kvalita života. gav

Městští strážníci spolupracují se Záchrannou službou

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
přijme do pracovního poměru pro nově zřizovanou lékárnu

FFAA RR MM AA CC EE UU TT YY   AA   FFAA RR MM AA CC EE UU TT II CC KK ÉÉ   AA SS II SS TT EE NN TT YY
POŽADAVKY: odborná způsobilost k výkonu povolání v souladu se zákonem č. 95 a 96/2004 Sb., bezúhonnost,
zdravotní způsobilost, schopnost týmové práce, zájem o obor.

NABÍZÍME: perspektivní práci v moderních provozech, možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu,
odpovídající finanční  ohodnocení, příspěvek na dovolenou, závodní stravování a jiné zaměstnanecké výhody.

Písemné nabídky zasílejte na personální a mzdové oddělení Krajská zdravotní, a.s.:
Nemocnice Chomutov, o.z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov � tel.: 474 447 111, 474 447 566
� fax: 474 626 196 � e-mail: sekretariat@nspcv.cz

SC-300280/1

Strážníci m�stské policie 
nacházejí bezdomovce 

tém�� denn�. V zim� p�eží-
vají ve sklepech panelák�, 
na nádraží nebo v r�zných 
dírách a p�íkopech. „Chce-
me jim pomoct a na zimu 
jim zajistit bydlení v azylo-
vém dom�, ale �asto pomoc 
odmítají,“ popisuje mluv�í M�stské policie 
Chomutov Vladimír Valenta. N�kte�í bez-
domovci mají sv�j styl života a necht�jí ho 
m�nit. V azylovém dom� by museli dodržo-
vat ur�itá pravidla, hlavn� se vzdát alkoholu 
a drog. 
Ti, kte�í jsou ochotni sv�j životní styl zm�nit, 

pak šanci mají, a to i p�e-
sto, že pobyt v azylovém 
dom� n�co stojí. „Pokud by 
se cht�li lidé bez p�íst�eší 
ubytovat v Azylovém dom� 
Píse�ná, pak si musí zajistit 
doporu�ení z Odboru soci-
álních v�cí a zdravotnictví 
Magistrátu m�sta Chomu-

tov, kde také mohou získat doplatek na úhra-
du bydlení, ovšem pouze pokud nemají vlast-
ní p�íjem,“ uvádí �editelka M�stského ústavu 
sociálních služeb Chomutov Alena Tölgová. 
Bydlet v azylovém dom� je možné zpravidla 
jeden rok, do té doby by si m�li svoji situaci s 
pomocí sociálních pracovnic vy�ešit. gav

Městská policie nachází denně promrzlé 
bezdomovce, někteří ale pomoc odmítají

Strážníci pomohli ženě, 
kterou zbil její přítel

Strážníci pro-
vád�li v noci 

b�žnou kontrolu 
na sídlišti Kamen-
ná. Najednou si 
povšimli mladíka, 
který vyb�hl z jednoho panelového domu 
a mí�il p�ímo k nim. Zadýchaným hlasem 
hlídce sd�lil, že jeho matku bije její p�í-
tel. Muži zákona tedy okamžit� šli s ním 
do domu a zazvonili u dve�í. Jeho matka, 
p�ta�ty�icetiletá vzlykající žena, vše po-
tvrdila a pro sedmat�icetiletého agresora 
si p�ijela státní policie.   red
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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

6. 3.  9.00–19.00 
 FLORBAL – FBC 98 CV (junio�i) 

7. 3.  13.00–15.00 
 HÁZENÁ – muži „A“ 

12. 3.  19.00–21.00
 BASKETBAL – muži „B“ 

13. 3.  10.00–15.00
 VOLEJBAL – ženy
 7.00–18.00
  JUDO – VELKÁ CENA CHOMU-

TOVA – Memoriál H. Tauda (turnaj 
mládeže)

20. 3.  10.00–15.00
 VOLEJBAL – ženy
 14.00–15.30 
 HÁZENÁ – muži „A“ 

21. 3.  15.30–17.00
 BASKETBAL – „U18“ B
 12.00–18.30
 FLORBAL – FBC 98 CV (ml. žáci)

27. 3.  9.00–11.00
 Rybá�ská sch�ze
 11.30–13.30
 HÁZENÁ – ml. Žáci

28. 3.  8:00–17:30
  FLORBAL – FBC DDM Kada� (muži) 

Zimní stadion

21. 3. 
  MEMORIÁL VLADISLAVA MAŠKA
 hokejový turnaj žák� 2. t�íd ZŠ

Kino Oko

  3.–4. 3. 19:00 Imaginárium dr. Parnasse
  5. 3. 17:00 Alvin a Chipmunkové 2 
  6. 3.  16:30 Alvin a Chipmunkové 2 
  7. 3.  16:30  Alvin a Chipmunkové 2
  6. 3.  18:00  Princezna a žabák  
10. 3.  19:00  Sherlock Holmes
11. 3.  17:00   Ukrutn� š�astni
11. 3.  19:00  N�jak se to komplikuje
12. 3. 19:00  N�jak se to komplikuje
13. 3.  16:30  Fame – cesta za slávou
14. 3.  16:30  Fame – cesta za slávou
13. 3.  19:00  �tvrtý druh

17. 3.  19:00  Projekt 100: Fish Tank
18. 3. 19:00  Galimatyáš
19. 3.  19:00  Galimatyáš
20. 3.  18:00  Vy� �!
21. 3.  19:00  Vy� �! 
24. 3.  19:00   Projekt 100: Vtá�kovia, 

siroty a blázni
25. 3.  19:00  Morganovi
26. 3.  19:00 Percy Jackson: Zlod�j blesku
27. 3. 16:30  Percy Jackson: Zlod�j blesku
28. 3.  16:30  Percy Jackson: Zlod�j blesku
27. 3. 19:00  Brat�i
28. 3.  19:00  Brat�i
31. 3.  17:00  Deš�ová víla
31. 3.  19:00  Pouta

Bydlení
Prodám družstevní byt 2+1 na Písečné. Cena 325 000 
Kč. Tel. 737 773 817.

Pronajmu byty v Chomutově, dlouhodobě, seriózně, 
smlouva, trvalé bydliště. Slušným zájemcům. Majitel. 
Tel. 606 923 620, e-mail japroch@email.cz.

Pronajmu byt 2+1 na Březenecké, dlouhodobě. Tel. 
605 315 548.

Pronajmu byt 2+1 na Zahradní (zasklený balkon). Ná-
jem včetně energií 7 000 Kč měsíčně, vratná kauce 
10 000 Kč. Volný ihned. Tel. 605 285 607, volat po 17. 
hodině.

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

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

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.

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

Prodám rodinný dům v Chomutově, 2 podlaží, zahrád-
ka, garáž. Plastová okna a dveře, nové rozvody topení 
a vody. Cena 2 700 000 Kč. Tel. 737 682 802.

Prodej
Prodáme vyloupané vlašské ořechy, loupeme na půl-
ky ořechu. Levně. Tel. 605 806 665.

Prodám vozidlo Avia bus bez motoru – nutno od-
táhnout na tyči. Upravená jako stavební buňka, 
mám ji v Chomutově. Cena k jednání 10 000 Kč. Tel. 
724 771 087.

Prodám dr. garáž – areál u hřbitova. Tel. 
604 470 953.

Ostatní
Hledám hodné lidi pro přítulné a mazlivé kočičky. 
Jsou čistotné, vykastrované a přizpůsobivé. Tel. 
737 087 781.

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

Městské divadlo
9. 3. 19:00 Jeffreymu je šou�   

Tragikomický p�íb�h Keitha  Waterhouse o slavném 
britském žurnalistovi a alkoholikovi Jeffreym Ber-
nardovi  (1932–1997). Hrají: Old�ich Kaiser, Karo-
lina Kaiserová, Rostislav Novák a Jaroslav Hanuš.

16. 3. 19:00 Radek Baborák a jeho hosté
Sólohornista Berlínské � lharmonie bude hrát i di-
rigovat.

Kulturní dům Zahradní
10. 3. a 24. 3. 17:00   Ve�erní�ek aneb tan�íme 

s Malou muzikou 
14. 3. 15:00    Malostranská pohádka

Výstavy

GALERIE ŠPEJCHAR 
PÁTÁ VIZE 
Vystavují: Kasia Czerpak Weglinski, Nikolay Sta-
nev, Valentin Popov a Ji�í Kornatovský. 
Výstava potrvá do 27. 3. 2010.

GALERIE LURAGO
Výstava Jind�icha Vytiska na téma Barvy Krušných 
hor. Potrvá do 24. b�ezna.

GALERIE NA SCHODECH
Krušné hory objektivem Filipa Petráka. Výstava fo-
togra� í za�ala 3. 3. a potrvá do 30. 4. 2010.
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Fotoreportáž

Chcete mít doma vlastnoru�n� vyrobený 
p�kný hrní�ek nebo jiné keramické ozdo-

by?  Sta�í, když navštívíte dílnu keramiky pro 
dosp�lé v Domov� d�tí a mládeže Chomutov. 
„Každý si m�že vyrobit dílka z keramické 
hlíny dle vlastních nápad� a fantazie. Není to 
tak, že by všichni museli v hodin� tvo�it stej-
né výrobky,“ uvádí vedoucí keramické díl-

ny Kv�tuše Dvo�áková. A že fantazie nezná 
meze, dokazují i fotogra� e pod textem.
Na hodiny mohou p�ijít i úplní za�áte�níci, 
sta�í si s sebou vzít dobrou náladu a t�icet 
korun do pokladny dílny. Keramické dílna 
pro dosp�lé Keramika Subjektive je každou 
st�edu od 17 do 20 hodin.

gav

Hodina keramiky pro dospělé, 
pobavení i hezké keramické výrobky
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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!

 „Vize p�estane být snem” |  www.nuts2severozapad.cz |  www.europa.eu | Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad www.novychomutov.cz
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