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Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p.o.,
vyhlašuje poptávkové řízení na 

včetně ubytovacích prostor.

Restaurace je nabídnuta 

k pronájmu 

od 1. 1. 2011 na dobu neurčitou. 

Lhůta pro dodání nabídek končí 2. 11. 2010 v 15:00 hodin. 

Podmínky výběrového řízení najdete
na www.zoopark.cz v sekci novinky. 

Kontaktní osoba zadavatele 

Ivana Procházková, tel: 777 783 893 
e-mail: prochazkova@zoopark.cz

pronájem restaurace
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Rozhovor s Ivanou Řápkovou  o hospodaření 
města.

Za uplynulé čtyři roky zastupitelé na 28 zase-
dáních projednali 20 tisíc stran materiálů.

Městská policie se přestěhovala na Březenec-
kou, strážníci tak mohou rychleji zasahovat v 
sídlištích.

Strážníci jsou Strážníci jsou 
blíže lidemblíže lidem

Řápková: Chomutov Řápková: Chomutov 
hospodařil odpovědně hospodařil odpovědně 

Návod k použití Návod k použití 
pro komunální volbypro komunální volby
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manažer inzerce: Alona Hlavová
tel.: 725 124 616
e-mail: alona.hlavova@ceskydomov.cz

manažer inzerce: Stanislava Provazníková
tel.: 606 792 475
e-mail: stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz

Chtěli jste podobně jako ve volbách do Sně-
movny kroužkovat a zvolit do obecního 
zastupitelstva kandidáty z nižších míst listiny? 
A víte, že když to uděláte stejným způsobem 
jako na jaře, „vyhodíte“ většinu svého hlasu?

Zastupitelé se sešli Zastupitelé se sešli 
osmadvacetkrátosmadvacetkrát

88

Vážení spoluobčané, 
osm let jsem vás ka-
ždých čtrnáct dní 
oslovovala prostřed-
nictvím Chomutov-
ských novin coby 
starostka a  primá-
torka a  nyní je čas 
se s  vámi rozloučit. 
Za pár dní svými hla-

sy rozhodnete o  složení nového městské-
ho zastupitelstva. O  vaši přízeň se uchází 
řada politických stran. Samozřejmě záleží 
pouze na vás, komu se rozhodnete dát svůj 
hlas, ale já věřím, že budete vybírat uvážlivě 
a moudře. 

V  posledních letech jsme v  našem měs-
tě nastartovali velké projekty, které jsou 
podpořeny obrovskými dotacemi z fondů 
Evropské unie. Je nutné, aby nové zastu-
pitelstvo nezačalo jednat neuváženě a ne-
hospodárně, protože k  dokončení těchto 
projektů je nutné mít dostatečné množství 
volných prostředků pro spolufi nancování. 
Jinak by se mohlo stát, že z letního stadio-
nu, 3D kina nebo relaxačního centra s ba-
zény nebude nic. Rovněž by bylo chybou, 
kdyby se noví zastupitelé postavili proti 
tvrdému, ale spravedlivému postupu měs-
ta proti nepřizpůsobivým. 

Ohlasy z jiných měst ukazují, že jsme se dali 
správnou cestou, ale zdaleka nejsme v cíli! 
Všechny tyto úkoly vyžadují, aby měst-
ské zastupitelstvo bylo pracovité, aby bylo 
schopno se na  důležitých věcech dohod-
nout a aby jednotliví zastupitelé byli ochotni 
a připraveni zapomenout při důležitých jed-
náních na stranickou rivalitu a pevně se dr-
želi slibu zastupitele, že bude svůj mandát 
vykonávat pro blaho obce a občanů. Takové 
zastupitelstvo nyní potřebujeme. 

Přeji vám, aby vaše volba byla šťastná 
a moudrá, abyste neuvěřili těm, kteří bez 
zkušeností slibují modré z nebe, ale abyste 
spíše dali na ty, kteří svou zkušeností do-
kázali, že umí město řídit. Rozhlédněte se 
kolem sebe: Chomutov je opravdu krásné 
město, na  které můžeme být hrdi. Pro-
to volme do  jeho čela rozumně i  srdcem. 
Přeji vám hodně štěstí, radosti a úspěchů 
ve vašem životě. 

Vaše Ivana Řápková



TémaTéma

4CHOMUTOVSKÉ N
O

V
IN

Yčtrnáctideník statutárního města Chomutova

Zastupitelé se sešli osmadvacetkrát, Zastupitelé se sešli osmadvacetkrát, 
projednali dvacet tisíc stran materiálůprojednali dvacet tisíc stran materiálů

Na  svá jednání se museli také dlouhou 
dobu připravovat. Materiály k  jednání 

totiž v průměru obsahují 723 stran. Za čtyři 
roky tak pročetli přes dvacet tisíc stránek. 
Zastupitelé během čtyřletého období přijali 
888 usnesení. 

Hlasování bylo však ještě více. Pomyslnou 
ruku (zastupitelé hlasují elektronicky) zvedli 
1049krát. 

Ani objem fi nančních prostředků, o kterých 
rozhodovali, nebyl zanedbatelný. Rukama 
zastupitelům prošly čtyři roční rozpočty 
města. Celkově svým hlasem zastupitelé roz-
hodovali o pěti a půl miliardy korun. V prů-

Aubrecht, Čermák, Petráček, Roth a Viták nikdy nechyběli, naopak Stehlíková a Rabas mají černé puntíky

Chomutovští zastupitelé měli 

během uplynulých čtyř let cel-

kem napilno. Projednali řadu 

velmi důležitých rozhodnutí, 

jež díky velkým dotacím, které 

se vedení města podařilo 

získat, ovlivní život ve městě 

na desítky let. Vystaví se obří 

areál na Zadních Vinohradech, 

sídliště se regenerují v místa 

pro život a další peníze půjdou 

do výstavby parkovišť a jiných 

investic.  Práce měli zastupite-

lé poměrně dost.

Jiří Roth –  jeden z pěti zastupitelů s plnou 
účastí.

Primátorka Ivana Řápková vedla zastupitel-
stvo dvě volební období.
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běhu volebního období rozpočty města změ-
nili ve 404 případech. Vždy nejdelším bodem 
na  jednání zastupitelstva je prodej a  proná-
jem majetku. Za  čtyři roky bylo projednáno 
571 prodejů a nákupů pozemků a na sedm set 
pronájmů.   

Ve  volebním období 2006–2010 proběhlo 
celkem 28 jednání zastupitelstva. Nejkratší 
jednání trvalo 30 minut, nejdelší 8,5 hodiny, 
průměrná délka jednání zastupitelstva je 3,5 
hodiny. Celkově strávili zastupitelé na jedná-
ní zastupitelstva 100,5 hodiny. 

A JAKOU MĚLI ZASTUPITELÉ DOCHÁZKU?  

Z následujících čísel se dá zjistit, jak byl kaž-
dý ze zastupitelů aktivní. Ve   statistikách se 
nepromítá účast Rudolfa Kozáka a  Miloně 
Houdy (oba ČSSD), neboť nebyli členy za-
stupitelstva po celé volební období, nicméně 
zastupitel Houda patří k těm, kdo měli plnou 
účast na jednání. 

V  zastupitelstvu fungovaly čtyři zastupi-
telské kluby: ODS 14 členů, ČSSD 10 čle-
nů, KSČM 6 členů a  SZ 3 členové – včetně 
Michala Kasla, jeden zastupitel – Jiří Roth 
– od  rozpadu koalice v  roce 2008 byl neza-
řazený. Pětice zastupitelů Aubrecht (ODS), 
Čermák (ODS), Petráček (ODS), Roth (nez.) 
a  Viták (KSČM) měla stoprocentní účast 
na  všech jednáních zastupitelstva. O  účasti 
zastupitelů dle politických klubů vypovídá 
uvedený graf. Nejlepší morálku účasti má 
klub Komunistické strany Čech a  Moravy 
a klub Občanské demokratické strany. Účast 
Strany zelených lehce překračuje polovinu.
Nejčastěji zela prázdnotou lavice zastupitel-
ky Džamily Stehlíkové (SZ), celkem 8x se ze 
schůze jednání omluvila a dokonce 8x nedo-
razila na  jednání bez omluvy, na  jednáních 
zastupitelstva strávila 44 hodin ze 100,5. 
O deset hodin víc, tedy 54 hodin, věnoval za-
stupitelstvu její kolega Přemysl Rabas, který 
však pouze na  šesti jednáních zastupitelstva 
vydržel po  celou dobu jednání. Z  ostatních 
odešel. Mezi další častěji se omlouvající za-
stupitele patří například Pavel Polák (ČSSD) 
se sedmi omluvenkami a  Vladimír Janda 
(ODS) se šesti omluvenkami.  Celkem 34krát 
se za uplynulé volební období stalo, že zastu-
pitel nedorazil na  jednání zastupitelstva bez 
omluvy (Stehlíková 8x, Kasl 7x , Rabas 4x, 
Krákora 4x, Rindoš 3x), zastupitelský klub 
ODS eviduje 3 neomluvené absence (Binter 
2x, Hejna 1x), klub KSČM žádnou. Pozdní 
příchody či časnější odchody praktikovali 
na každém zastupitelstvu minimálně 3 zastu-
pitelé, nejčastěji však Rabas 12x, Rindoš 10x, 
Umlauf 7x. 

Stoprocentní účast všech zastupitelů po  ce-
lou dobu jednání zastupitelstva byla pouze 
na ustavující schůzi 6. 11. 2006.

red



6CHOMUTOVSKÉ N
O

V
IN

Yčtrnáctideník statutárního města Chomutova

AktualityAktuality

Radnice ukrojila z fondů EU dvě miliardy pro občany města
Chomutovská radnice si za poslední čtyři roky sáhla na pořádný kus dotačních 

peněz. Z fondů Evropské unie si odkrojila zatím téměř dvě miliardy korun. „Ob-

sadili jsme tak pomyslnou první příčku mezi městy Ústeckého kraje v získávání 

dotací,“ pochlubila se primátorka Ivana Řápková. 

Díky vysokému nasazení při zpracování 
projektů tak radnice mohla pro občany zbu-
dovat například cyklostezku v  Bezručově 
údolí či postavit zimní stadion. Následovat 
bude  3D kino či akvapark.  Obyvatelé sídlišť 
si mohli společně s městem sáhnout na dota-
ce, díky kterým se velmi zlepší kvalita jejich 
života. „Majitelé bytů si za  dotace opraví 
domy, město zase postaví nová hřiště, opra-

ví chodníky a  zvelebí zeleň,“ vyjmenovává 
příklady využití dotací Řápková. Projektoví 
manažeři nyní připravují podklady pro zís-
kání dotací na nové trolejbusy, trolejové ve-
dení a další dopravní stavby.  Další z projek-
tů mají za úkol například podpořit cestovní 
ruch ve městě a uspořádat kulturní či spor-
tovní akce nebo soutěže, které obyvatelům 
města obohatí jejich volný čas. 

Od roku 2006 do současnosti získal Chomutov 
téměř 2 miliardy korun z dotačních titulů. Prů-
měrná výše dotace je přes 70 procent. „Každou 
korunu investovanou městem do rozvojových 
akcí se nám díky získaným dotacím podařilo 
několikanásobně zhodnotit. Tato situace se již 
nebude historicky opakovat,“ dodává Řápko-
vá.  Město ale neusnulo na vavřínech, připra-
vují se další projekty za 377 dotačních milionů, 
v hodnocení jsou za dalších 2,7 milionu korun. 
„S  pomocí projektů se snažíme zvýšit atrak-
tivitu Chomutova jako destinace pro kvalitní 
a spokojený život,“ dodává primátorka.
Získání takového množství evropských 
peněz je zúročení dobrého managementu 
a  kvalitního zpracování jednotlivých pro-
jektů. Vždy záleží na  dobré připravenosti 
města, aby uspělo. Zamítnuty byly pouze 
dílčí projekty s náklady 21 milionů, což pře-
stavuje pouhé 1,1 % ze získaných dotací. 

Děti: Chceme 3D kino a akvapark 
Městské lázně nejsou hezké, chybí jim atrakce a jsou zastaralé.  Chybí předprodej 

vstupenek v  kině Oko, knihovna je drahá a mnoho dalších otázek padlo na již tře-

tím zasedání dětského parlamentu na chomutovské radnici, který se sešel k tématu 

kultura a sport ve městě.

Děti jsou upřímné a nebojí se zeptat na řadu 
problémů. A  právě o  tom dětský parla-

ment je, aby nám politikům děti ukázaly, jak se 
dívají na život ve městě,“ říká primátorka Ivana 
Řápková.  Podněty od  dětí radnice, pokud je 
to v její kompetenci, řeší. Většinu vznesených 
připomínek dětem vyřeší nově budovaný vol-
nočasový areál na Zadních Vinohradech, kde 
bude 3D kino, akvapark, in-line dráha a další 
sportoviště. „Moc se na něj těšíme,“ řekla Eliš-
ka Pešková ze ZŠ Hornická. Během jednání 
dětských parlamentů vznikla 
zajímavá iniciativa dětí ze ZŠ 
Písečná. Její zástupkyně na 
dětském parlamentu Kateři-
na Tichá předala primátorce 
ofi ciální žádost na  pronájem 
ledové plochy, aby mohli 
uspořádat hrátky na ledě pro 
všechny chomutovské školy. 
„Chceme se s  dětmi z  jiných 
škol potkávat při sportová-
ní,“ říká školačka Kateřina 
Tichá. Se svými spolužáky 
už plánují setkání na  ledě, 
bowlingu, v  bazénu, na  let-

ním hřišti nebo při minigolfu. Soutěžení ne-
bude zaměřené na  umístění, ve  stylu Her bez 
hranic budou mít děti možnost si vyzkoušet 
různá sportoviště a zažít spoustu legrace.  Děti 
si pochvalovaly akce pořádané městem, jako 
jsou slavnosti, pouť nebo rozsvěcení stromu. 
Líbí se jim knihovna a akce v jejím atriu. Rády 
chodí do zooparku, na Kamencové jezero a do 
Bezručova údolí. „Líbí se nám akce v  areálu 
Banda,“ libuje si Kristýna Bodnárová ze ZŠ 
Na Příkopech.  

Na Březenecké již 
dokončují parkoviště

Výstavba parkovišť na Březenecké jde 
do fi nále. „Hotové je již parkoviště ve 

Stavbařské ulici, kde mohou řidiči využít 
46 nových parkovacích míst,“ říká primá-
torka Ivana Řápková. Těsně před dokon-
čením je parkoviště u sportovní haly a par-
koviště s pracovním názvem Dřínovská II, 
kde bude 12 nových míst. Radnice tak plní 
slib, který dala občanům vloni na setkání 
k parkování v restauraci Krystal. 
Část parkoviště Dřínovská I se již buduje. 
Zbývající část, stejně tak jako parkoviš-
tě v  Březenecké ulici u zastávky, čeká, až 
energetický koncern ČEZ  přeloží kabely 
vedoucí pod budoucími parkovišti. Až se 
dokončí všechna parkoviště, bude na síd-
lišti přes 170 nových parkovacích míst. 
Dalších sto stání vznikne u budoucího ob-
chodního centra, které vyroste místo kina 
Evropa. Tato nová místa se připojí ke zhru-
ba tisícovce míst, která město vybudovalo 
za poslední čtyři roky.  

dotace celkové náklady
průměrná 

dotace

realizované a schválené projekty 1 913 000 000 Kč 2 700 000 000 Kč 71,00 %

připravované projekty 380 000 000 Kč 551 000 000 Kč

zamítnuto 21 000 000 Kč 33 000 000 Kč

Město půjčí peníze občanům na opravy domů

Sedm žadatelů z řad občanů města získalo 
půjčku od města v hodnotě od 30 do 200 

tisíc korun. Zastupitelé schválili poskytnutí 
půjček z Fondu rozvoje města v celkové hod-
notě 890 tisíc. „Občané si z fondu půjčili fi -

nance na opravy fasád, střech, výměnu oken 
nebo vybudování nové bytové jednotky,“ říká 
primátorka Ivana Řápková. Půjčky poskytuje 
město na 4 a 8 let s úrokem 2 a 4 % podle kon-
krétního účelu, na nějž jsou fi nance použity.

„
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Podněty z brífi nků

Milionář si chodil pro sociální dávky
Muž, který měl na svém bankovním účtu 

přes jeden milion korun, si chodil pro 
dávky na sociálku. Pravidelnou kontrolou 
v  rámci projektu Záchranný kruh bylo zjiš-
těno podezření na zneužívání dávek hmotné 
nouze. Šetřením se potvrdilo, že muž prodal 
nemovitost a získané peníze si uložil na svém 
účtu. Na sociálním odboru nic neohlásil a dál 
si docházel, či spíše jezdil autem, pro dávky 
jako potřebný člověk v nouzi. Nejenže mu 
byly dávky okamžitě odejmuty, ale musí na-
víc vrátit to, co si bral neoprávněně. „Chce-
me pomáhat potřebným, ale nemůžeme do-
pustit, aby někdo takhle parazitoval na celém 
systému,“ říká primátorka města Ivana Řáp-
ková. Milionář tak musí vrátit 23 tisíc, na kte-
ré neměl nárok. 

Díky projektu Záchranný kruh jsou v  Cho-
mutově pravidelné kontroly zaměřeny kromě 
jiného například na zneužívání a využívání so-
ciálních dávek. Někteří jejich příjemci si za ně 
kupují alkohol, cigarety nebo drogy, případně 
tyto fi nance vhazují i do výherních automatů. 
„Přitom účel poskytnutí dávky je jasně daný. Je 
to příspěvek na jídlo, bydlení, oblečení, prostě 
věci potřebné k  životu,“ shrnuje primátorka. 
Důslednými kontrolami a spoluprací městské 
policie a příslušných odborů magistrátu bylo 
odhaleno, a tudíž i zamezeno dalšímu poskyto-
vání dávek těm, kteří nepřiznávali svoje příjmy 
ze sběru šrotu, nebo prarodičům, kteří fi ngo-
vali pěstounskou péči svých vnoučat. Z nedáv-
né doby je případ ženy u hracího automatu, jež 
úředníkům tvrdila, že je téměř slepá.

Osvědčili se a místo dávek mají práci 
Pomocný dělník – to je práce, kterou si za-

sloužilo pět lidí. Osvědčili se, a zůstali tak 
pracovat v  organizaci, ve které vykonávali ve-
řejnou službu. Všichni byli něko-
lik let nezaměstnaní a pobírali so-
ciální dávky. Podařilo se jim začít 
pracovat i po 8 letech bez práce 
a dokonce i se zdravotním ome-
zením. „Jejich novým zaměst-
navatelem je zoopark, magistrát 
a technické služby. Jasně to uka-
zuje na to, že kdo chce pracovat, 
tak má šanci práci si získat,“ říká 
primátorka Ivana Řápková 
Město Chomutov využívá insti-
tut veřejné služby od loňského 
června. Zajištěn je dostatek pra-
covních míst pro všechny, kdo 
mají zájem pracovat. V současné 

době takto pracuje 360 nezaměstnaných lidí, 
kteří pobírají dávky ve stavu hmotné nouze. 
Nastoupením do veřejné služby si nezaměst-

naní připomínají či osvojují pra-
covní návyky. 
Městské organizace využívají 
pracovníky k  udržování čistoty 
na ulicích a veřejných prostran-
stvích, ke zlepšování životní-
ho prostředí ve městě pomocí 
s  výsadbou a údržbou zeleně. 
Městskému ústavu sociálních 
služeb pomáhají při pomocných 
a úklidových pracích v  domově 
pro seniory, v neziskových orga-
nizacích pracují v oblasti sociální 
péče. Potřební jsou i v dopravním 
podniku, v zooparku nebo v pra-
covní skupině magistrátu. 

Zoopark má 200 000. 
návštěvníka

Podkruš-
n o h o r -

ský zoopark 
přivítal dvě-
s t ě t i sí c í h o 
návštěvníka. 
Symbolicky 
tento jubilejní 
návštěvník, 
kterým byla 
Hana Kara-
sová z  Cho-
mutova, pro-
šel branami 
z o o p a r k u 
právě na 
Den zvířat. 
Během oslav 
Dne zvířat byla pokřtěna nově narozená mlá-
ďata. Sedmi malým želvičkám čtyřprstým 
vybrala jména chomutovská primátorka Iva-
na Řápková a herečka Nela Boudová. Sedm 
želviček dostalo jména po sedmi trpaslících. 
„I když dostaly trpasličí jména, přeji jim, aby 
z  nich vyrostli pořádní želví obři,“ popřála 
kmotřencům primátorka. 
Pro děti i dospělé byl v Dětské zoo připra-
ven zábavný program divadélka Mazec, 
na louce u statku probíhaly ukázky so-
kolnictví, v  indiánské vesničce si každý 
mohl vyzkoušet například střelbu z  luku. 
Při oslavách se křtilo i hříbě ponyho shet-
landského, o které se postarali radní Jan 
Mareš a Petr Husák. Hříbě dostalo jméno 
Judita. „Návštěvníkům jsme také předsta-
vili nově zrekonstruovanou voliéru sov,“ 
dodává ředitelka Iveta Rabasová. 

Okolí dětských hřišť už 
jsou osázena cedulemi 

Občané z lokality Zadní Vinohrady si přá-
li v  blízkosti dětských hřišť a pískovišť 

osazení cedulí se zákazem jejich znečišťová-
ní. Tabulky byly začátkem července umístě-
né, aby si ti, kteří na dětských hřištích dělají 
nepořádek, uvědomili, že porušují vyhlášku 
města a vystavují se možnému postihu.
Problémem občanů z  experimentů na Březe-
necké je poničený děravý plot kolem hřiště. Zni-
čili jej lidé, kteří si tudy krátili cestu. Město vyjde 
žadatelům vstříc a pracovní skupina, až dokončí 
havarijní opravy, v brzké době plot odstraní. 
Nyní si mohou všechna řešení podnětů z brí-
fi nků občané nalézt na webových stránkách 
města, kde jsou řazeny podle lokalit a okruhů 
problematiky v přehledných tabulkách. 

Strážníci jsou v novém, ale blíže k lidem 
Strážníci městské policie už dva týdny vyjíždějí na pomoc obyvatelům města 

z nové služebny v Dřínovské ulici na Březenecké. „Strážníci jsou blíže k lidem ze síd-

lišť, kde dochází k většině zásahů městské policie. Jejich zásahy jsou tak rychlejší,“ 

říká náměstek primátorky Jan Řehák. 

V  budově se strážníci již zaby-
dleli, přestože ještě probíhají 

práce na fasádě a ve sníženém pod-
laží. „Nová služebna strážníkům po 
mnoha letech poskytuje důstojné 
zázemí a prostory pro profesní pří-
pravu,“ říká ředitel městské policie 
Vít Šulc. Ve služebně vzniká mo-
derní plně digitální pracoviště pro 
obsluhu městského kamerového 
dohlížecího systému, do kterého 
bude zapojeno osmadvacet kamer. 
„Systém bude plně napomáhat 
strážníkům v terénu a bude v pod-
statě jejich očima. Zjednodušeně lze říci, že bude 
sám hlídat například parkoviště a v případě, že se 

na něm cokoliv pohne, systém na 
to upozorní,“ popisuje výhody ve-
doucí technik městské policie Josef 
Skalický. V nové služebně v průbě-
hu listopadu začne fungovat také 
pobočka magistrátu, kde si budou 
moci občané ze sídlišť zaplatit po-
platky, vyzvednout různé formulá-
ře a využít služeb Czech POINTu. 
V  budově bude fungovat také po-
bočka městské knihovny. Na bý-
valém dětském hřišti školky, z  níž 
služebna přestavbou vznikla, město 
chce, aby vzniklo dětské dopravní 

hřiště. „Budeme se snažit, abychom na něj získali 
fi nanční prostředky z dotací,“ doplňuje Řehák.  

Náměstek primátorky Jan 
Řehák a ředitel městské 
policie Vít Šulc při kontro-
le rekonstrukce služebny.
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Rozhovor

Řápková: Ocenění si Chomutov zaslouží 
za uvážlivé a odpovědné hospodaření 

Chomutov již dlouhá léta hospodaří tak, aby účet města na konci každého roku zů-

stal v plusu. Zároveň však investuje dostatek fi nančních prostředků do svého roz-

voje. Za tento přístup město obdrželo prestižní ocenění, když se umístilo na dru-

hém místě ve studii MasterCard jako město s nejlepší ekonomickou kondicí. Té 

město podle primátorky Ivany Řápkové dosáhlo díky střízlivé ekonomické politice.

Jak tento úspěch hodnotíte?
Za  tento úspěch jsem ráda. Všichni víme, že 
město Chomutov je dlouhodobě a pravidelně 
příznivě hodnoceno nezávislým auditorem, 
avšak takovéto srovnání mezi padesátkou 
největších českých měst poukazuje na  hos-
podaření města v úplně jiném světle a má pro 
Chomutov daleko větší význam. Renomovaná 
společnost MasterCard, ve spolupráci s Vyso-
kou školou ekonomickou a Sdružením Czech 
Top 100, potvrdila, že patříme mezi nejlépe 
hospodařící města v České republice, a může 
nás těšit, že jsme pro ostatní města příkladem.

Co vlastně tato studie hodnotila?
Studie byla unikátním projektem uspořáda-
ným v rámci MasterCard česká centra rozvoje, 
který komplexně zhodnotil hospodaření města 
v předcházejících čtyřech letech se zaměřením 
na hodnotu zadlužení, způsob nakládání s ma-
jetkem města, analýzu hospodaření a rozpočtu 
města, s  důrazem na  analýzu běžných příjmů 
a  výdajů a  ukazatel dluhové služby. Hodnoce-
ní tedy bylo prováděno velmi komplexně a  mě 

může těšit, že výsledek potvrdil, že vedení měs-
ta v tomto volebním období nakládalo s rozpoč-
tem a majetkem města nanejvýše uvážlivě a od-
povědně. To, že je město v  oblasti ekonomiky 
velmi spolehlivý subjekt, dokládá rovněž i jeho 
ratingové hodnocení, jež potvrzuje nízkou míru 
rizika a naopak vysokou schopnost dostát včas 
všem svým závazkům, což je pro všechny naše 
partnery záruka bezpečnosti a stability.

Jak ekonomickou kondici města ovlivnila eko-
nomická krize?
Ekonomická krize velmi výrazně ovlivnila 
hospodaření města. Naštěstí jsme na nástup 
krize velmi rychle reagovali a podařilo se nám 
eliminovat její dopady, zejména pak mno-
hamilionové výpadky v  daňových příjmech 
města. Jako jedno z  prvních měst v  republi-
ce jsme přijali opatření vedoucí k  výrazným 
redukcím výdajové stránky rozpočtu a ome-
zení provozních výdajů. Pozastavili jsme in-
vestice, které nebyly podpořeny dotačními 
tituly, tak abychom mohli co nejvíce využít 
právě prostředky Evropské unie pro budo-

vání dlouhodobých investic. Díky rozsáhlým 
investičním výdajům v  zóně bývalých kasá-
ren v  době recese město naopak oživovalo 
ekonomiku a zaměstnanost v regionu. I tato 
investiční aktivita měla výrazný vliv na hod-
nocení ekonomické kondice města a posuzo-
vání účelnosti nakládání s majetkem města.

Může mít získané ocenění vliv na  budoucí 
hospodaření města?
Ocenění je pouze studie, která jen potvrdila, že 
se město vydalo ve svém rozvoji správným smě-
rem. I kdyby tato studie nebyla zorganizována, 
směr hospodaření by to neovlivnilo. Jako vede-
ní města jsme opakovaně dokázali, že umíme 
odpovědně nakládat s  veřejnými prostředky. 
Jako město dlouhodobě hospodaříme s vyrov-
nanými rozpočty, které každoročně končívaly 
vysokým přebytkem hospodaření, jenž mohl 
být následně využit pro budování nových in-
vestic a  zhodnocení majetku města. Pečlivě 
posuzujeme všechny výdaje a z dlouhodobého 
hlediska odpovědně plánujeme rozpočtové vý-
hledy a další rozvoj města. V minulosti jsme si 
šetrným hospodařením uspořili rezervy, které 
v současné době můžeme použít právě pro roz-
voj města a zkvalitnění života našich občanů. 
Naše úspěchy ještě potvrzuje objem získaných 
dotačních prostředků z evropských fondů, kde 
se řadíme k  neúspěšnějším městům v  České 
republice. Stamilionové investice do  infra-
struktury, sportovišť, regenerace panelových 
sídlišť nepochybně zkvalitňují život ve  městě 
a  atraktivitu našeho města pro návštěvníky. 
Jsem přesvědčena,  že máme dobře našlápnuto 
a práce odvedená v posledních letech se zúročí 
i v letech budoucích.

Odcházíte po osmi letech z funkce primátor-
ky. Co se vám povedlo?
Za  velký úspěch považuji získání největších 
dotací v rámci kraje a díky tomu stavíme multi-
funkční areál sportu a volného času na Zadních 
Vinohradech. Zahájili jsme projekty ke  zlep-
šení života na  sídlištích, kde kromě jiného 
poskytujeme dotace jednotlivým sdružením 
vlastníků bytových jednotek, aby mohli opra-
vovat a zateplovat svoje domy. Začali jsme řešit 
problematiku parkování, kdy po  zpracování 
analýzy se začala budovat parkoviště v centru 
města. Z  fondu, kam si řidiči placením par-
kovného šetří, se začínají stavět další potřebná 
parkovací místa na sídlištích a v tomto trendu 
by se mělo pokračovat i nadále. Podařilo se nám 
udržet město bez dluhů, zvládli jsme bez obtíží 
ekonomickou krizi a  investujeme do  budouc-
nosti Chomutova, to jsou hmatatelné úspěchy. 
Nemohu ale opomenout akci Záchranný kruh, 
díky které jsme si došlápli na lidi, kteří obtěžují 
svoje okolí a zneužívají dávky. 
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KEY ACCOUNT MANAGERY 
SPECIALISTY NÁKUPU 

KONTROLORA KVALITY VÝROBY
FINANCIAL CONTROLLER

OBCHODNÍ REFERENTY – PODPORA PRODEJE 

Nejvýznamnější zaměstnavatel v regionu 
s dlouholetou tradicí výroby železničních kolejových 

vozidel realizuje zajímavé projekty a hledá 
nové členy pracovního týmu:

U všech pozic požadujeme znalost 
německého nebo anglického jazyka. 

Více informací na www.legios.eu

Nabízíme jistotu zaměstnání 
ve stabilní společnosti, účast 
na nových projektech, motivující 
fi nanční ohodnocení, možnost 
dalšího vzdělávání v oboru.

V případě zájmu 
zašlete svůj životopis 
na job@legios.eu

LEGIOS a.s.
Husova 402 
440 82 Louny
tel.: 415 628 620

www.legios.eu

Kultura

inzerce

SC-301414/1 

Inzerce v Chomutovských novinách 

Telefon: 725 124 616
Alona Hlavová

Telefon: 608 220 020

Stanislava Provazníková

další uzávěrka inzerce bude 20. 10. 2010

ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE,
                                 TAPETY SC

-3
00

60
5/

12

tel.: 732 445 149

                 REKONSTRUKCE BYTŮKvalitně (jsem odborník), 
levně (nejsem fi rma)

SC
-3

00
93

2/
5 

Kadeřnictví JITKA v Jirkově Kadeřnictví JITKA v Jirkově 
tel.: 606 930 626

SC
-3

00
77

6/
6 

NEHTOVÉ STUDIONEHTOVÉ STUDIO
tel.: 724 971 417

PEDIKŮRA PEDIKŮRA 
tel.: 602 240 975

kadeřnice MONIKA kadeřnice MONIKA 
tel.: 775 430 998

LIVING T&W s.r.o., Čsl. Armády 1781/94, 434 01 Most 
e-shop s nábytkem www.milujemebydleni.cz 

SC
-3

01
16

0/
2 telefon: 734 303 181

Knihovna bude mít novou pobočku
Pobočka knihovny na Březenecké se bude v listopadu stěhovat na Dřínovskou do 

zrekonstruovaného objektu bývalé mateřské školy, kde nově sídlí i městská policie. 

Obyvatelé sídliště na Březenecké tak budou mít knihovnu i nadále blízko svých do-

movů. Zeptali jsme se ředitelky Střediska knihovnických a kulturních služeb Marie 

Laurinové:

Jak se vám nové prostory líbí?
Na novou pobočku knihovny se těšíme. Jsou 
to světlé prostory s přímým denním světlem, 
což je oproti sídlu v bývalém kině Evropa 

velké plus. Dalším kladem je i bezbariérový 
přístup, který ocení nejen handicapovaní, ale 
i starší čtenáři či rodiče s kočárky. Výhodou 
je i blízkost strážníků, takže se zde budou cí-
tit bezpečně jak naši pracovníci, tak i čtenáři.

Jak se na stěhování připravujete?
V současné době připravujeme knihovní 
fond, abychom mohli ihned po skončení sta-
vebních prací na Dřínovské začít se samot-
ným stěhováním.

Nechystáte se čtenářům v nových prostorách 
nabídnout nějakou novinku?
Venkovní prostory vybízejí k většímu využití. 
Rádi bychom zde vybudovali letní čítárnu, 
která by mohla našim čtenářům zpříjemnit 
návštěvy u nás.

Drobné radosti jsou 
k vidění v Art galerii

Chomutovská 
malířka Ma-

rie Svobodová 
vystavuje od  13. 
října v  Art gale-
rii na  starobylé 
radnici Drobné 
radosti. „Na  tuto 
prodejní výstavu 
jsem připravila 
soubor asi čtyři-
ceti olejomaleb malých rozměrů, je to vlast-
ně kolekce vánočních dárků,“ říká Marie 
Svobodová. Na obrázcích se objevují různé 
chomutovské motivy, ale i pro autorku to-
lik tradiční koníci. Kůň je pro ni metaforou 
a symbolem života a pohybu. Na jejích ob-
razech klušou či pádí koně různých barev. 
Možná právě proto je malý okřídlený koní-
ček jejím erbovním znamením.

Výstava fotografi í ukazuje přírodu Chomutovska jinak 
Jedinečné fotografi e Vlasty Fišrové zachycující přírodu 

Chomutovska jsou až do konce října k vidění ve výstavní 
síni Podkrušnohorského zooparku. „Většina vystavovaných 
snímků jsou odrazy přírody ve vodních hladinách, některé 
jsou vytvořeny pomocí krasohledu či barevného sklíčka,“ 
říká autorka.  Tato výstava byla zahájena při příležitosti koná-
ní Dne zvířat v zooparku. 
Pro Vlastu Fišrovou, která se fotografováním přírody nebo 
olejomalbou odreagovává od své úřednické práce, to není 
první výstava. Svá díla prezentuje nejen v Chomutově, ale i 
za jeho branami. Fotografi e, které se ve výstavním prostoru 
vznášejí, působí uklidňujícím dojmem a jsou barevným a po-
zitivním pohledem do přírody.   

Kde hledat krále Ječ-
mínka

V knihovně v kině Evropa se už vybírá knižní 
fond do nových prostor.
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Sport

inzerce

Dejte děti na šerm
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Kajakář Pokorný je nejlepší v ČR
Naděje chomutovské kanoistiky Daniel Po-

korný na Mistrovství ČR v Račicích domi-
noval na kajaku na všech dorosteneckých tra-
tích na 200, 500 a 1000 m. „V technice Danovi 
velmi pomohlo zimní pádlování na trenažéru. 
Začal  v trénincích perfektně spolupracovat, o 
technice přemýšlel a soustředil se na její prová-
dění a plnil, co jsme si naplánovali, často si tajně 
přidával objemy,“ hodnotí kajakáře hlavní tre-
nér Sportclubu 80 Petr Doležal.
Svými výsledky se Daniel Pokorný kvalifi koval 
na Závod olympijských nadějí, který je vlastně 
neofi ciálním mistrovstvím světa dorostu, v Pieš-
ťanech. Zde v konkurenci vodáků z 23 zemí dů-
stojně reprezentoval republiku a stal se pro se-

zonu 2011 členem juniorského reprezentačního 
týmu ČR. Pokorný má velkou šanci stát se nadějí 
české kanoistiky, jako jsou jeho klubové kolegyně 
Kučerová a Bolomská. Díky těmto třem závodní-
kům obsadil Sportclub 80 v letošním roce fantas-
tické 4. místo mezi 35 oddíly z celé republiky.

Oddíl šermu nejprve fungoval jako kroužek 
Domu dětí a mládeže Chomutov. Od roku 
2009 již pracuje jako oddíl sportovního 
šermu při DDM Chomutov. Oddíl získal řadu 
úspěchů, například v  celkovém žebříčku za 
rok 2009–2010 byli Daniel Nezbeda pátý 
a David Dyršmíd sedmý v kategorii žáků.  
Oddíl jako jeden z  mála v  ČR trénuje děti 
v kategorii šermu šavlí. Děti mohou šermovat 
jak závodně, tak i rekreačně. 

Kdo se může přihlásit: Kluci a holky od roku 
narození 2000 
Kam má přijít: DDM Chomutov
Kdy: středa 16.00–18.00 
Co s sebou: oblečení a obuv do tělocvičny
Jak často jsou tréninky: jednou týdně
Za kolik: 1000,- Kč na rok 
Bližší informace: www.ddmcv.cz
474 628 535, Alexandr Klejner 739 177 815

Závod horských kol ovládl Bezručák 
Absolutním vítězem MTB Marathonu Chomutov Tour 2010 a držitelem putovního 

Poháru města Chomutova  se stal třicetiletý David Jeřábek z Děčína, který závodí 

za Chomutovský EXE Jeans Bicycle Team. Putovní  pohár předal vítězi osobně ná-

městek primátorky města Chomutova Jan Řehák. Závod startoval a končil v areálu 

Prvního mlýna v Bezručově údolí.  

Předpokládali jsme 
účast asi 150 zá-

vodníků, nepřízeň po-
časí však vše změnila 
a po celkovém součtu 
se přihlásilo do závodu 
jen 39 bikerů,“ řekl Jan 
Král, ředitel závodu. 
Do cíle této trasy, která 
měřila 50 km a měla 
převýšení 840 metrů, 
dojelo 30 závodníků. Ti, co nedojeli, si alespoň 
vyzkoušeli náročnost mokré a blátivé trati, kte-
rou pořadatelé vzhledem ke klimatickým pod-
mínkám zkrátili na 35 km. Jela se tedy dvě kola 
po 17,5 km. Trať vedla údolím Kameničky, dále 
šestikilometrovým stoupáním po přítoku na 
Novoblatenskou cestu, kde si závodníci mohli 
již ulevit jízdou po rovince navazující na po-
zvolné klesání k obci Blatno a dále k obci Bečov. 
Trasa pokračovala z Bečova přes louku ke kap-
ličce u Sokolího hnízda, kde byl také již tradičně 

oblíbený rychlý sjezd na 
silnici u Druhého mlýna. 
Závodníci pokračovali 
po silnici na odbočku k 
retardérům na cyklo-
stezce, po které dále pro-
jížděli do dalšího kola a 
následně i do cílového 
prostoru závodu. 
Trasa závodu patří mezi 
velmi lehké a sjízdné 

i přes větší převýšení. Náročnost  trati je ale 
rychle odměněna průjezdem krásným pro-
středím Krušných hor, které se během posled-
ních let velice zvedlo. I z tohoto důvodu zde 
byl závod uspořádán. K nejvzdálenějším zá-
vodníkům patřil biker z Náchoda. Nejstarším 
účastníkem závodu byl Miloš Müller (64 let) z 
Chomutovského týmu EXE Bikes, který také 
svoji kategorii vyhrál. „I přes neobvykle nízkou 
účast závodu tohoto stylu to byla velmi zdařilá 
akce s příjemnou atmosférou,“ dodává Král.   

Chomutovské gymnastky 
přivezly čtyři medaile

Tři zlaté a  jednu 
bronzovou medaili 

přivezly moderní gym-
nastky z  oddílu SC 80 
Chomutov z  tradičního 
mezinárodního závodu 
Plzeňský pohár. V  kate-
gorii nejmladší naděje 
reprezentovala oddíl Ka-

rolína Vostatková, která ve  dvojboji získala 
3. místo. V kategorii mladší naděje a ve dvoj-
boji závodila Kateřina Chlebečková, která 
zvítězila. Další zlatou medaili získala Klára 
Tilcerová v kategorii starší kadetky.
„Jelikož děvčata předvedla výborné výko-
ny, při vyhlášení družstev mohla všechna 
tři vystoupit na stupně vítězů a pro SC 80 
Chomutov získala na  tomto mezinárod-
ním závodě družstev 1. místo,“ řekla tre-
nérka Nina Bachroňová.

„



11 CHOMUTOVSKÉ N
O

V
IN

Yčtrnáctideník statutárního města Chomutova

Rok dítěte

Řápková: Dva tisíce Chomutováků s námi rok soutěžily
Závěrečné slosování ukončilo Rok dítěte a rodiny v Chomutově. Tři ze 762 rodin 

získaly hlavní výhry. Rodina Hubálkova (viz. foto na titulní straně) pojede do 

Disneylandu, Hřibovských čeká zájezd na lyže a třetí Filovi získali kolo. „Mile nás 

překvapil velký zájem soutěžících rodin a díky zapojení sponzorů jsme mohli udělit 

další ceny,“ říká primátorka Ivana Řápková. 

Zvláštní cenu za  vytrvalost získala rodi-
na Malcových, protože rodiče se svým 

synem Kristiánem absolvovali všech 16 po-
řádaných akcí plus 2 bonusové. Za  to obdr-
želi dárkový poukaz v hodnotě 6 tisíc korun, 
za který mohou čerpat různé aktivity na Ran-
či u Matěje. Z celkového počtu 762 soutěžních 
rodinných týmů jich téměř stovka nasbírala 
potřebný počet 10 bodíků do karty jako důkaz 
návštěvy deseti akcí. Všechny tedy postupo-
valy do závěrečného slosování a všechny tyto 
rodiny získaly také ceny. Primátorka, radní 
a zástupci sponzorů jim předali dárkové taš-
ky s  knížkami, plyšáky, různým sportovním 
náčiním, ale třeba i  s  dárkovými poukazy 
na večeři, nákup, s permanentkami či volný-

mi vstupenkami na různé sportovní a kultur-
ní aktivity a dále propagační předměty.
Od jara do podzimu se chomutovské rodiny se-
tkávaly při rozmanitých kulturních, sportovních 
i poznávacích příležitostech. Každé z 18 akcí se 
v  průměru zúčastnilo 120 rodin. Na  slavnost-
ním zakončení celého projektu se nejen losovaly 
hodnotné ceny, ale přítomné bavili moderátoři 
Adéla Gondíková a Aleš Lehký a hlavními hu-
debními čísly celého odpoledne byli soutěžícími 
vybraní Maxim Turbulenc a Ewa Farna. Diváci 
potleskem a hvízdáním vybrali pořadatele nej-
lepší a nejzajímavější akce. Děti i dospělé nejvíce 
nadchla Tajuplná noc v knihovně a její pořadate-
lé Středisko knihovnických a kulturních služeb 
za ni získali ocenění.

Jak hodnotí primátorka města celý projekt 
Rok dítěte a rodiny?
V  době ekonomické krize lidé nemají zrovna 
nejlepší náladu. Přemýšlela jsem jak to změnit 
a výsledkem bylo vyhlášení roku 2010 Rokem 
dítěte a rodiny. Projektem jsme chtěli vyloudit 
jak u rodičů, tak u dětí úsměvy a zlepšit celé ro-
dině náladu. A jak se k nám v průběhu připojo-
valy další a další rodiny, měla jsem z toho větší 
a větší radost.  Vždyť přes sedm set zapojených 
rodin je neuvěřitelné číslo. 

Splnil podle vás projekt svůj cíl?
Určitě. Chtěli jsme vytáhnout rodiče s  dětmi 
ven, na  různá sportoviště, na  kulturní akce 
a  místa, na  kterých ještě nikdy nebyli, a  to se 
povedlo. Navíc měli možnost strávit spolu 
a s ostatními rodinami smysluplný čas, což je to 
nejvíc, co můžou rodiče svým dětem dát. Zís-
kané ceny jsou díky sponzorům také atraktivní 
a potěší, ale nejdůležitějším ziskem jsou zážitky 
a v tomto projektu jich bylo nepočítaně. 

Ivana Poláková

Akce „Rok dítěte a rodiny“ jsme se půl roku 
se jako rodina s  chutí účastnili. Jako pe-
dagog musím ocenit vyváženost a  přínos 
tohoto záměru, děti měly možnost poznat 
památky města, historii, zajímavá zákoutí, 
sportoviště a  spoustu míst, kam se úplně 
běžně nedostanou. Bylo by to fajn, potkávat 
se pravidelně na takto příjemných akcích.

Darina Černá

Žila jsem nějaký čas v Praze a v Mladé Bo-
leslavi, ale s  akcí podobného charakteru 
jsem se ještě nesetkala. Vedle toho, že je 
taková iniciativa ze strany města určitým 
kladným ohodnocením důležitosti rodičov-
ské „práce“ a  rodiny jako takové, osobně 
oceňuji hlavně její celoroční rozměr a  pře-
kvapivě sjednocující potenciál – „jsme ob-
čané jednoho města“. A to je docela vzácné! 
Chtěla celému realizačnímu týmu poděko-
vat za nápaditý a tvůrčí přístup, za váš čas 
a energii, které nám rodičům pomohly vý-
chovně zhodnocovat volný čas našich dětí.

Jak se líbil Rok dítěte rodičům?

Zvláštní cenu za vytrvalost získala rodina 
Malcových, protože rodiče se svým synem Kris-
tiánem absolvovali všech 18 akcí.

Nejlepším organizátorem bylo SKKS, jehož 
zástupkyně získaly ocenění za akci Tajuplná 
noc v knihovně.

Písnička Maxim Turbulenc Jede, jede mašinka 
zvedla lidi ze židlí.

Přítomné bavili moderátoři Adéla Gondíková 
a Aleš Lehký.

foto: Tomáš Branda

Překvapením byla pro děti bublinová show.
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Projekty pedagogické poradny pomáhají 
Již po několik let vypisuje město Chomutov granty na preventivní činnost na zá-

kladních školách. A již několik let za sebou vyhrála grantovou soutěž pro organizaci 

těchto preventivních aktivit Pedagogicko-psychologická poradna v Chomutově. Její 

akce směřují především na prevenci návykových látek a také na boj proti šikaně. 

Projekty peda-
gogické poradny 

jsou velmi různorodé 
a nás zaujalo, že jsou 
zaměřeny nejen na žáky, 
ale i na jejich učitele 
a rodiče. Jedině kom-
plexním působením lze 
totiž dosáhnout v oblas-
ti prevence skutečných 
výsledků,“ říká radní 
Pavel K. Markvart, 
který se oblastí pre-
vence dlouhodobě 
zabývá. V letošním roce 
poradna realizovala 
projekt Hledá se dobrá 
třída, který se zaměřil na problematiku šikany.
„Šikana v dnešní době získává i nové podoby, 
včetně šíření lživých informací o spolužácích 
na  sociálních internetových sítích. Učitelé 
a  ředitelé škol proto musí být připraveni se 
i s těmito novými metodami seznámit a umět 
se s  nimi poprat,“ říká Markvart. Dalším 
projektem poradny v základních školách byl 
Na houpačce, který se zaměřil na problema-
tiku pohlavních chorob, zejména HIV. Po-

sledním projektem, který se uskutečnil v mi-
nulých dnech, byl Běh pro zdraví. Zapojilo 
se do něj několik chomutovských škol. Smy-
slem závodu nebylo dosáhnout rychlostních 
rekordů, ale zapojit co největší počet žáků. 
Například děti ze základní školy v ulici Školní 
používaly při tomto běhu místo štafetového 
kolíku jablko, aby si připomněli zásady zdra-
vého životního stylu. 

red

Rok dítěte a rodiny: soutěžící se nezalekli deště  
Předposlední akcí mířil projekt Rok dítěte a rodiny do fi nále. Dvaaosmdesát 

rodinných soutěžních týmů se nezaleklo deštivého počasí a přišlo na poslední 

soutěž Happy Day plnit úkoly a dozvědět se něco nového z oblasti prevence. 

„Přestože nám počasí nepřálo, přišla spousta rodičů s dětmi a všichni si společné 

odpoledne užili,“ říká radní a předseda komise pro výchovu a vzdělávání Pavel 

Karel Markvart, který šestnáctou akci projektu organizoval.

Soutěžilo se v praktických znalostech 
první pomoci nebo děti z předložených 

potravin a pochutin vybíraly zdravé a ty, kte-
ré lidem škodí. Dalším úkolem bylo poznat 
hasičskou výzbroj, policejní výstroj nebo na 
koloběžce projet dopravní minihřiště. Na 
děti ještě čekala hra Nešťourej se v  nose, ve 
které mohly prokázat svoje znalosti správné-
ho chování v každé situaci. Ti větší a rodiče si 

zase mohli vyzkoušet opilé brýle, které pou-
hým nasazením dokážou nasimulovat situa-
ci, jak vidí člověk, který je pod vlivem alkoho-
lu. Kdo zrovna nesoutěžil, díval se na ukázky 
tai-chi, práce psovodů nebo výcviku agility 
psů. V rámci odpoledne se zdarma odebírala 
krev dospělým, kteří se chtěli nechat testovat 
na HIV, žloutenku nebo další přenosné cho-
roby. 

„
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Děkujeme generálnímu 
partnerovi ČEZ 
za podporu při 
pořádání akce

Festival světla 
v Chomutově

SC
-3
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41

3/
1 

Krása na dosah
Novinka: prodlužování 

řas kapkami

zaváděcí cena 2.500 Kč

Solomonis, s.r.o
Beethovenova 1632, Chomutov

tel. 739 815 937

SC-301370/1 

ádě í 2 500 Kč

Známý český politolog PhDr. Petr Sokol radí našim čtenářům: 
Návod k použití pro komunální volby

Jak správně volit v komunálkách?

Chtěli jste podobně jako v jarních volbách do Sněmovny vesele kroužkovat a zvo-

lit do obecního zastupitelstva kandidáty z nižších míst listiny? A víte, že když to 

uděláte stejným způsobem jako na jaře, „vyhodíte“ většinu svého hlasu?

KŘÍŽEK NENÍ KROUŽEK
Pravidla pro komunální politiku, která by 
nám měla být nejblíže, jsou paradoxně z čes-
kých voleb vůbec nejsložitější. V  krátkosti 
vlastně ani nejde vysvětlit, jak celý komunál-
ní volební systém funguje. Zkusme se přesto 
zorientovat v tom, jak svůj hlas nejlépe pou-
žít a  nejsilněji ovlivnit, kdo bude na  radnici 
po volbách sedět.
Určitě platí, že v  komunálních volbách se 
volí jinak než ve  sněmovních a  s  hlasem se 
nedá nakládat stejně. Preferenční hlasy – tzv. 
kroužky – tu nefungují. A  vůbec posouvání 
kandidátů vzhůru kandidátkou tu je velmi 
složité.

VELKÝ KŘÍŽEK PRO STAROSTU 
Místo kroužků voliči dávají v těchto volbách 
křížky. Navíc existují v  těchto volbách dva 
typy křížků: velké a malé. Jejich použití lze 
různě kombinovat, ale zjednodušeně řeče-
no platí: velkým křížkem volíme kandidáta 
na primátora nebo starostu a jeho program, 
malými křížky případně vybíráme osobnos-
ti z  jiných stran. Malé křížky ale nemusíme 
vůbec použít. Konkrétního kandidáta na sta-
rostu nebo konkrétní volební program totiž 
nejlépe podpoříme, právě když použijeme 
jediný velký křížek. Nedostatkem této volby 
ale je, že takto označeným volebním lístkem 
nijak neovlivníme pořadí na  kandidátce, 

kterou nejvíce podporujeme. Volební zákon 
totiž neumožňuje přímo dávat preferenční 
hlasy v rámci strany, které dáte velký křížek. 
Preference můžete ovšem paradoxně dávat 
u  strany, kterou ani tolik volit nechcete. To 
uděláte, když dáte velký křížek jedné kandi-
dátce a pak dáte pár malých křížků jednotli-
vým kandidátům jiné strany nebo stran. Po-
zor ale: malé křížky u kandidátů strany, která 
od  vás dostala křížek velký, jsou při sčítání 
hlasů neplatné. 
A ještě jedna špatná zpráva pro skokany a je-
jich příznivce. V  komunálkách je třeba pro 
skok nejenom 10 % preferenčních hlasů nad 
průměr kandidátky, ale navíc jsou složitým 
systémem ještě znevýhodněni kandidáti 
z nižších míst kandidátky.

MALÉ KŘÍŽKY PRO OSOBNOSTI

V  komunálkách samozřejmě můžeme také 
dávat pouze malé křížky. Jenže to má mnoho 
dalších úskalí.  Pokud by volič třeba dal jen 
čtyři malé křížky u jmen jednotlivých kandi-
dátů, „vyhodí“ většinu svého hlasu. Při volbě 
například do  plzeňského městského zastu-
pitelstva tímto způsobem nepoužije 43 ze 47 
svých možných hlasů a ve výsledku neovlivní 
nic: ani starostu, ani vítěze voleb, ani kon-
krétní složení zastupitelstva.  
Podobně svůj hlas roztříštíme, i  když dáme 
větší počet malých křížků (nejvíce tolik, ko-

lik je zastupitelů) kandidátům více stran. 
Volíme pak více stran a  ve  výsledku vlastně 
nikoho. Navíc i  v  komunále platí pravidlo 
pětiprocentní hranice pro vstup strany do za-
stupitelstva a tříštěním malých křížků do za-
stupitelstva neposunujete vlastně nikoho 
a  riskujete, že kvůli tomu propadnou i  vaši 
oblíbení kandidáti.
Systém by si asi zasloužil změnu, ale to nám 
může být letos celkem lhostejné. Teď musíme 
volit podle stávajících složitých pravidel.

DOPORUČENÍ NA ZÁVĚR

Váš hlas bude v komunálních volbách nejví-
ce slyšet, pokud použijete jeden velký křížek 
u své oblíbené strany a jejího primátorského 
kandidáta. Na preferenční závody ale musíte 
u  těchto voleb zapomenout. Můžete je sice 
podpořit přidáním několika malých křížků, 
ale jen u jiné strany a ještě tím moc neovliv-
níte.
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Inzerce/Servis

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

Bydlení

Prodám byt 2+1 v OV, Bezručova ulice v Chomutově. 
Cena 550 000 Kč. Tel. 737 232 929.

Pronajmu byt 3+1 v Chomutově u Jitřenky. Dlouho-
době. Byt je slunný, čistý. Jen seriózním zájemcům. 
Ne RK. Tel. 774 949 881.

Prodám RD na Zátiší za 4 190 000 Kč. Tel. 724 657 
425.

Mladá rodina hledá byt v Chomutově. Tel. 724 657 
425.

Koupím dům v okrese Chomutov do 3 500 000 Kč. 
Tel. 724 657 425.

Prodám RD v centru Chomutova za 1 580 000 Kč. 
Tel. 724 657 425.

Koupím dům v Krušných horách do 1 500 000 Kč, 
platba v hotovosti. Tel. 724 657 425.

Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v Chomutově a Jirkově. 

Tel. 724 657 425.

Koupím garsonku v osobním vlastnictví v pěkné lo-
kalitě Chomutova. RK nevolat. Tel. 723 243 248.

Prodám byt 1+1 v osobním vlastnictví s balkónem, 
2. patro. V okolí pošta, nákupní středisko, zdravotní 
středisko, MHD. Tel. 724 677 182.

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

Hledám byt pro klienty 1+1 až 3+1, levně. Tel. 724 
657 421.

Pro zájemce hledám dům v Chomutově a okolí. Tel. 
724 657 421.

Hledám dům pro holandské zájemce v Chomutově a 
Krušných horách. Tel. 724 657 425.

Hledám byt 2+1 nebo 3+1 v Chomutově a okolí. Tel. 
724 657 425.

Prodej

Prodám kombinovaný sporák Mora 2275, plyn. 
hořáky - el. zapalování, el. multifunkční trouba. Málo 
používaný. Cena 2 000 Kč. Tel. 603 737 319.

Prodám garáž v centru CV, ul. Spořická. Elektřina 
220, OV. Cena 89 000 Kč. Tel. 777 990 400.

Prodám zahrádku – zděný domek s verandou, podskle-
pený, na vl. pozemku, dílna, uddírna, dlažba, pitná voda, 
ovocné stromy. Zahr. osada Otvice. Tel. 721 425 584.

Prodám zahradu se zděnou chatou v Údlicích. Cena 
dohodou. Tel. 774 890 108.

Ostatní

Pronajmu nebytové prostory v Chomutově, Školní 
ulice. Dvě místnosti + zázemí – kanceláře nebo obchod 
60 m2. Nájem 7 000 Kč měsíčně. Tel. 722 142 660.

Přítulná a mazlivá koťátka čekají na láskyplné a 
zodpovědné majitele. Tel. 737 087 781.

Kino OKO

13. 10. středa 17.00  ROZERVANÁ OBJETÍ

15. 10. pátek 19.00  MACHŘI

16. 10. sobota 19.00  MACHŘI

17. 10. neděle 19.00  MACHŘI

20. 10. středa 19.00   LET´S DANCE 3

21. 10. čtvrtek 17.00  LET´S DANCE 3

22. 10. pátek 17.00  LET´S DANCE 3

22. 10. pátek 19.00    SALT

23. 10. sobota 17.00  LET´S DANCE 3

23. 10. sobota 19.00   SALT

24. 10. neděle 19.00  ROMÁN PRO MUŽE 

25. 10. pondělí 17.00, 19.00  ROMÁN PRO MUŽE

26. 10. úterý 17.00, 19.00  ROMÁN PRO MUŽE

27. 10. středa 20.00  ROMÁN PRO MUŽE

Koncerty

15. 10. 20.00 Mosh or Die vol. 1 - vystoupí kape-
ly: Victims, Smashed Face, Belligerence, Action, 
Smashing Duplings, Kulisárna, Chomutov

19. 10. 18.00   KOMORNÍ KONCERT DARYA AŠ-
MANKOVIČ A ADAM ŠOLTA – SKKS 
Galerie Lurago 

Kulturní dům Zahradní 

13. 10. 17.00   VEČERNÍČEK aneb tančíme s Ma-
lou muzikou

17. 10. 15.00   MIKULKOVY POHÁDKY pro děti a 
jejich rodiče

18. 10. 8.30 a  10.00  JAROSLAV UHLÍŘ – 
„Hodina zpívání – zkoušení“ hu-
debně zábavný pořad pro školy

27. 10. 17.00   VEČERNÍČEK aneb tančíme s Ma-
lou muzikou

Městské divadlo 

21. 10. 19.00 ZAMILOVAT SE

hrají: Jana Paulová a Pavel Zedníček
Hra Zamilovat se... není svým tématem prvoplánová 
komedie, ale je v ní obrovské množství humoru prame-
nícího z prosté lidské snahy o výsadu šíleně se zami-
lovat i v „seriózním“ věku. Navíc oba protagonisté se 
představí ve dvojrolích milenců i manželů, což znovu s 
humorem potvrzuje starou známou pravdu, že člověk 
stále hledá a potkává ty samé typy svých protějšků.

Café Atrium

14. 10. 17.00   ART ZASTAVENÍČKO – vystoupení 
chomutovské ZUŠ 

21. 10. 17.00   DIVADLO NAHOĎ – vystoupení ZŠ 
Březenecká 

Sport

16. 10. 9.00  VOLEJBAL II. LIGA – sportovní hala
16. 10. 9.00   FLORBAL – FBC 98 CV- sportovní 

hala
16. 10. 10.00   TURNAJ KUŽELKY – TJ Jiskra Ko-

vářská – TJ Sokol Husovice Golf 
Klub Kamencové jezero

16. 10. 17.00   FLORBAL – FBC 98 CV sportovní 
hala

16. 10. 17.30   CHOMUTOV – LITOMĚŘICE – ho-
kejové utkání. zimní stadion

23. 10. 9.00   VOLEJBAL I. LIGA – juniorky spor-
tovní hala

23. 10. 10.00   TURNAJ KUŽELKY – TJ VTŽ Cho-
mutov – TJ Jiskra Hazlov „A“ Golf 
Klub Kamencové jezero

23. 10. 10.15   CHOMUTOV – ČESKÁ LÍPA – fotba-
lové utkání, letní stadion

23. 10. 15.00   BASKETBAL – I. LIGA – muži  
sportovní hala 

23. 10. 17.30   CHOMUTOV – TŘEBÍČ – hokejové 
utkání,. zimní stadion

24. 10. 9.00   FLORBAL – FBC 98 CV. sport. hala, 
24. 10. 17.00   HÁZENÁ II. LIGA – muži,. sport. hala

Kdy bude blokové čištění
13. 10.

Kamenná – ul. Školní pěšina až k nákupní-
mu středisku vč. parkovišť a chodníků, ul. 
Kamenná k  č.p. 5119 vč. parkovišť a sjízd-
ných chodníků.

14. 10.
Kamenná – ul. Kamenná od č.p. 5163 k ná-
kupnímu středisku vč. parkovišť a sjízd-
ných chodníků, Školní pěšina.

19. 10.
Zahradní – komunikace a parkoviště od č.p. 
5165 k č.p. 5189, ul. Výletní, od č.p. 5256 k č.p. 
5263 vč. parkovišť a sjízdných chodníků.

20. 10.
Zahradní – ul. Borová vč. parkovišť a chod-
níků a malé parkoviště u vstupu do KaSSu.

21. 10.
Zahradní – komunikace a parkoviště od 
č.p. 5190 k ul. Písečná, ul. Skalková vč. Par-
kovišť a chodníků a velkého parkoviště u 
nákupního střediska KaSS.

26. 10.
Zahradní – ul. Růžová a Pod Břízami vč. 
parkovišť a chodníků.
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Fotostrana

Čtyři tisíce fanoušků slavily přímo u stadionu  
Na čtyři tisíce Chomutovanů přišlo oslavit další část výstavby zimního stadionu 

a tréninkové haly. Návštěvníci tak měli jedinečnou možnost prohlédnout si budou-

cí stánek chomutovského hokeje. „Jsem rád, že vás přišlo tolik a už za necelé tři 

měsíce se budeme moci setkat na novém stadionu,“ řekl náměstek primátorky Jan 

Řehák, který zahájil oslavy milníku výstavby. 

A  oslavy to byly řádné. Postarala se o  ně 
kouzelnice, skupina Artur beatrockmu-

sic, tanečníci Beethoven D.C. Exe a jako hvěz-
da odpoledne vystoupil Petr Kolář se svou sku-

pinou.  „Jsme rádi znovu v Chomutově, zvlášť 
při takové příležitosti, jako je stavba tohoto 
báječného stadionu,“ nechal se slyšet z pódia. 
Děti se mohly vyřádit na skákacím hradě, po-

vozit na  ponících nebo si nechat namalovat 
jiný obličej na tvář.  Samozřejmě nechyběli ti, 
pro které je stadion především určený – cho-
mutovští hokejisté. Své podpisy rozdávali Petr 
Jíra, Filip Seman a Marek Sikora. 
Většina lidí neodolala a  nakoukla do  útrob 
nového stadionu. „Vypadá to skvěle. Támhle 
bude asi tribuna pro hosty,“ komentovali 
stavbu fanoušci. 
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