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Kosmova 4721, Chomutov, 
(areál autoškoly Omega)

www.eurokoupelny.cz
Tel.: 474 626 191, 777 233 131

Bytem ve veřejné nabídce se, dle článku 3b Pravidel pro pronajímání bytů, rozumí byt, na který 
nebyla pro nezájem uzavřena smlouva o nájem bytu ve veřejném výběrovém řízení.
Byt bude pronajat prvnímu zájemci, který se dostaví na sídlo společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ, 
a.s., Křižíkova 1098, Chomutov s dokladem o uhrazení částky rovnající se konečné ceně, uvedené 
ve zveřejněné nabídce a splňuje kritéria uvedená v článku 4. Pravidel pro pronajímání bytů.

Informace: 474 721 233 – p. Elisová; číslo účtu - 2103480237/0100

var. symbol – 32521; specifi cký symbol – rodné číslo

Prohlídky nabízených bytů umožní domovní správa  QARK – ul. Na Bělidle tel.: 474 624 124

SC-301529/1

NEOPRAVENÉ BYTY

Adresa Č.p./č.b Velikost Vyvolávací cena 20% DPH Konečná cena

Jirkovská 5008/22 1+1 25.000,-Kč 5.000,-Kč 30.000,- Kč

Vršovců 996/2 1+2 35.000,-Kč 7.000,-Kč 42.000,-Kč

Legionářská 3879/5 1+2 35.000,-Kč 7.000,-Kč 42.000,-Kč

Palackého 3949/7 1+2 35.000,-Kč 7.000,-Kč 42.000,-Kč

Za Zborovskou 3608/3 1+2 35.000,-Kč 7.000,-Kč 42.000,-Kč

K.Buriana 3597/4 1+2 35.000,-Kč 7.000,-Kč 42.000,-Kč

Školní 3637/5 1+2 35.000,-Kč 7.000,-Kč 42.000,-Kč

Smetanova 1918/7 1+2 35.000,-Kč 7.000,-Kč 42.000,-Kč

K.Světlé 3624/1 1+2 35.000,-Kč 7.000,-Kč 42.000,-Kč

Zborovská 3672/3 1+3 45.000,-Kč 9.000,-Kč 54.000,-Kč

OPRAVENÉ BYTY

Adresa Č.p./č.b Velikost Vyvolávací cena 20% DPH Konečná cena

Za Zborovskou 3608/8 1+2 37.515,-Kč 7.503,-Kč 45.018,-Kč

Palachova 3418/5 1+2 38.160,-Kč 7.632,-Kč 45.792,-Kč

Nabídka bytů do nájmu veřejnou nabídkou
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ, a.s. nabízí opravené 
i neopravené byty do nájmu veřejnou nabídkou.

Laserová operace? Skvělá investice!
Pan Jakub H. koncem srpna absolvoval laserovou operaci obou očí na klinice Oční 

svět v Horních Počernicích. Podle svých vlastních slov nyní nejvíce oceňuje, že se 

může plně věnovat sportu, ve kterém ho dříve částečně omezovalo nošení kontakt-

ních čoček. Pro operaci se rozhodl tak trochu i díky náhodě. „O laserové operaci mi 

hodně vyprávěla moje máma, která ji absolvovala před lety. Říkala, že to je zázrak,“ 

vypráví Jakub. „Tak jsem se jednoho dne na základě reklamy v  rádiu rozhodl, že 

do toho jdu. Zrovna jsem měl navíc cestu Horními Počernicemi,“ dodává Jakub.

Než jste se rozhodl pro operaci, nosil jste 
kontaktní čočky. Byl jste s nimi spokojený?
Mně čočky vůbec nevadily, nosil jsem 
ty, které se vyndávají jednou za měsíc, 
bylo to s  nimi celkem pohodlné. Navíc 
jsem měl jen tři dioptrie, což samo 
o sobě není žádný extrém.

Proč jste se tedy rozhodl pro absolvo-
vání laserové operace?
Moje máma operaci absolvovala již dříve 
a v podstatě mi ji nutila (smích), takže to 
měl pořád v hlavě. A pak jsem navíc slyšel 
reklamu v rádiu.... Tak jsem si řekl – jdu 
do  toho. Bylo to spontánní rozhodnutí 
z minuty na minutu. Na kliniku jsem přišel 
bez objednání, což bylo trochu troufalé, 
ale vzali mě. Absolvoval jsem vyšetření 
a konzultaci a sjednal si termín operace.

Jaké byly vaše pocity? Měl jste z ope-
race strach?
Než jsem skutečně do kliniky dojel, chvíli 
jsem sbíral odvahu, ale to bylo tak vše. 
Samotná operace trvala jen třináct mi-
nut, žádné bolesti, pouze jemné štípání. 
Nebál jsem se. Říkal jsem si, že kdyby 
byly s  operacemi nějaké vážné problé-
my, veřejnost by to přece už dávno vědě-
la, Navíc operaci vlastně vykonává stroj 
– samozřejmě ovládaný lékařem, ale ten 
laser je precizní přístroj a počítač v jed-

nom. To vše mě uklidňovalo, navíc jsem 
od  sestry dostal před operací maskota 
– plyšáka (smích). To bylo milé.

Mohl jste se při operaci s lékaři a se-
strou normálně bavit?
Ano, měl jsem vždy umrtvené jen jedno 
oko. Povídali jsme si naprosto nenuceně 
o psech. Sestra mi také průběžně říka-
la, kolik zbývá minut do konce operace, 
vše utíkalo velmi rychle.

Máte nějaká obecná doporučení pro ty, 
kteří se rozhodují operaci absolvovat?
Určitě si zařiďte odvoz z  kliniky, je to 
komfortnější. Po operaci počítejte tak se 
dvěma dny rekonvalescence. Dobře se 
vyspěte, nepřemáhejte se. Pak už budete 
fi t a budete moci normálně pracovat. 

Jak zpětně hodnotíte vaše rozhodnutí? 
Šel byste do laserové operace znovu?
Jsem naprosto spokojen. Mohu hrát hokej 
bez omezení, potápět se a nemyslet při tom 
na to, že mi uplave čočka... Pracuji ve sta-
vebnictví, takže se denně pohybuji v praš-
ném prostředí, takže to čočkám také moc 
nepřispívalo. Navíc mi díky operaci také 
zmizel astigmatismus a časté bolesti hlavy. 
Je to skutečně investice, která se vyplatí, 
určitě bych do toho šel znovu. Za třicet ti-
síc korun mám naprosto zdravé oči. To je 
přece lepší, než investovat do nové televize! SC
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SC-301668/1

V případě zájmu kontaktujte p. Ladislava Červeného

telefon: 474 604 371, 723 905 701

e-mail: cerveny@sd1s.cz

hledá pro provoz v Tušimicích 

zaměstnance do pozice:

Provozní elektrikář
Požadujeme: vyučen v oboru a minimální praxe 3 roky;
výhodou maturitní zkouška v oboru; 
výhodou praxe při montáži, údržbě a seřizovaní pracovních 
strojů nebo technologických linek;
kombinovaná praxe silnoproud a slaboproud výhodou;
zkouška z vyhl. č. 50/78 Sb. §6 na elektrickém zařízení - 
platnost zkoušky není podmínkou

Nabízíme: jistotu a sociální zázemí silné společnosti, 
možnost profesního růstu, závodní stravování, 
5 týdnů dovolené, 13. a 14. dodatkový plat, 
příspěvek na penzijní pojištění, 
příspěvek na dovolenou a další.
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Rozhovor se známou chomutovskou výtvarni-
cí Marií Svobodovou.

Hejtmanka Jana Vaňhová předala chomutov-
ským seniorům tři čtvrtě milionu na speciální 
lůžka a pomůcky.

Hned při prvním sněhu silničáři museli vyjet s 
veškerou technikou.

Sníh prověřil technické Sníh prověřil technické 
službyslužby

Svobodová má Svobodová má 
krásnou prácikrásnou práci

Chomutovští bobři Chomutovští bobři 
vládnou extralizevládnou extralize

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

Sport strana 10
Školy a volný čas strana 12
Servis strana 14
Chomutovské Vánoce strana 15
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tel.: 224 816 821
e-mail: distribuce@ceskydomov.cz

Kontakty na redakci, inzerci a distribuci
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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

SC 80 Beavers Chomutov si vylepšil bilanci 
úspěchů. Opět vyhrál Pohár mistrů evropských 
zemí i českou extraligu.

Kraj obdaroval senioryKraj obdaroval seniory

88

Vážení čtenáři, 
dostávají se vám do  rukou první noviny 
po  letošních komunálních volbách. Nové 
vedení města chce prohloubit informova-
nost vás, obyvatel Chomutova, a  změnit 
tvář radničních novin. 
Proto otevíráme otázku, jakým směrem by 
se měly nadále ubírat Chomutovské novi-
ny. Zajímá nás váš názor na  obsah novin, 
jaké rubriky byste uvítali, jaký druh zpráv 
a informací vám chybí nebo jich je v novi-
nách málo. Které jsou naopak zbytečné? 
Jakým oblastem života ve městě by se novi-
ny měly více věnovat? Chcete více informa-
cí ze sportu, o  neziskových organizacích, 
praktické rady nebo více informací o kultu-
ře? Nechybí vám třeba černá kronika? 
Uvítáme také váš názor na  grafi ckou 
stránku novin. Vyhovují vám barevné 
noviny v časopiseckém stylu? Nebo byste 
uvítali spíše černobílé klasické noviny? 
Mají se v nich více objevovat fotografi e?
Chomutovské noviny jsou pro vás, pro-
to máte jedinečnou příležitost podílet se 
na jejich vzhledu i obsahu. Svoje nápady, 
připomínky a  podněty můžete posílat 
do 15. prosince na e-mailovou adresu no-
viny@chomutov-mesto.cz. Doufám, že se 
nám s vaší pomocí podaří zachovat vyso-
ký nadstandard této tiskoviny a postupné 
změny budou přijaty pozitivně. 
V  nastávajícím předvánočním čase se 
na chvilku zastavte, odpočiňte si od úkli-
du, pečení cukroví, shánění dárků a  vy-
chutnejte si vánoční atmosféru třeba 
na  adventním koncertě, trzích, které pro 
vás město tradičně přichystalo na náměs-
tí, nebo jen doma ve  společnosti svých 
blízkých. Přeji vám krásný a  klidný ad-
ventní čas.

Tomáš Branda 
Šéfredaktor CHN 

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

Pozor hrozí pád 

sněhu ze střech domů   

Obrovské přívaly sněhu, které v posled-
ních dnech zasáhly celou Českou repub-
liku, způsobují nebezpečí pádu sněhu ze 
střech domů. Město proto varuje občany, 
aby si při chůzi po chodnících přilehlých 
k domům dávali pozor na pád sněhu nebo 
rampouchů. 
V případě, že zjistíte, že u nějakého domu 
hrozí nebezpečí pádu sněhu, volejte na 
linku 156. 
Radnice zároveň vyzývá majitele domů 
přilehlých k chodníkům, aby včas pádu 
sněhu zabránili. 



TémaTéma

4

Do čela města usedl Jan Mareš

Nové vedení: Výdaje pod kontrolou a nekompromisní postoj k neplatičům a nepřizpůsobivým 

Nové vedení chomutovské radnice, reprezentované koalicí ČSSD, ODS, TOP 09 

a Severočechy, chce především hospodařit bez dluhů, nekompromisně postupovat 

proti dlužníkům a nepřizpůsobivým a zvládnout započaté projekty fi nancované 

z evropských peněz. Vyplývá to z koaličního programového prohlášení.     

Město se nesmí dostat do  dluhů. „Veš-
keré výdaje města musí být vždy kryty 

běžnými příjmy. Abychom měli naprostou 
jistotu, musí každý roční rozpočet jako dosud 
obsahovat rezervu v  minimální výši 35 milio-
nů korun,“ komentuje jeden z nejdůležitějších 
bodů koaličního programu na příští čtyři roky 
primátor Jan Mareš. Chce tak udržet punc 
Chomutova jako města s nejlepší ekonomickou 
kondicí.  Pokračovat budou investice do staveb 
v  rámci Integrovaných plánů rozvoje města 
Areál bývalých kasáren a Sídliště, místo pro ži-
vot. „Nové investice zahájíme jen v případě, že 
budou známy budoucí provozní náklady nově 
vzniklé investice,“ dodává Mareš. Nové vedení 
města chce také v maximální míře využívat ev-
ropských i státních dotačních programů. 

Koalice se shodla na tom, že bezpečnost ob-
čanů je jednou z  hlavních priorit. „Budeme 
i nadále rozšiřovat kamerový systém, do kte-
rého je již v  současné době zapojeno 28 ka-
mer,“ říká náměstek primátora Jan Řehák. 
V  rámci boje s  kriminalitou se radnice ještě 
více zaměří na  prevenci, především ve  ško-
lách a  u  seniorů. Podle Řeháka bude měs-
to i  nadále nekompromisní vůči všem, kdo 
porušují veřejný pořádek a  obtěžují slušné 
občany. „Nic se nemění na  tom, že budeme 
bojovat s  pouliční prostitucí, zneužíváním 
dávek a dalšími nešvary,“ dodává Řehák. 
Radnice prohloubí informovanost občanů 
o  dění ve  městě, o  činnosti magistrátu a  or-
ganizací města prostřednictvím Chomu-
tovských novin, které přinesou více zpráv. 

„Budeme pokračovat v  setkávání s  občany 
jako jednom ze základních způsobů přenosu 
informací mezi občany a  vedením města,“ 
vyjmenovává Mareš. Občané také budou 
nadále zasahovat do  řízení města. „Jedním 
z příkladů je zachování přítomnosti zástupce 
veřejnosti při hodnocení veřejných zakázek,“ 
doplňuje Řehák. 
V  oblasti dopravy chce koalice pokračovat 
v obnově vozového parku dopravního podni-
ku. Cestujícím chce nabídnout placení jízdné-
ho dle počtu ujetých zastávek s  bonusovým 
programem pro děti a seniory. Město bude po-
kračovat v budování nových parkovacích míst.  
Technické služby se více zaměří na budování 
zelených ploch ve  městě. „Na  čištění města 
využijeme lidi z úřadu práce. Navýšíme ještě 
více počet kontejnerů na tříděný odpad a od-
padkových košů. Jako prevenci proti černým 
skládkám zvětšíme počet míst pro velkoobje-
mové kontejnery,“ sdělil náměstek primátora 
Martin Klouda.  Na úklidu města se jako do-
posud budou podílet lidé evidovaní na úřadu 
práce a ve veřejné službě. 
Sportovní aktivity chce nové vedení obohatit 
o  nové cyklostezky, budování a  rekonstruk-
ce školních hřišť. Chce vytvořit volnočaso-
vou zónu v  prostorách bývalé ploché dráhy.  
„Školní hřiště a  sportoviště, které chceme 
zrekonstruovat v  rámci projektu Sídliště, 
místo pro život, nabídneme obyvatelům pro 
rekreační sport a  vyžití,“ říká Mareš. Město 
bude nadále rozvíjet Bezručovo údolí pro 
cyklistiku a  bude se snažit cyklostezkami 
propojit i okolní města. „Radnice bude i na-
dále přispívat podporovaným sportům a  fi -
nančně podporovat menší sportovní kluby 
a jednotlivé sportovce,“ říká primátor. 
Obsah koaličního programového prohlášení 
je podstatně rozsáhlejší, celé jeho znění na-
leznete na webových stránkách města www.
chomutov-mesto.cz.

Chomutov má od druhé poloviny listopadu nové vedení města. Město bude řídit 

koalice ČSSD, ODS, TOP 09 a Severočeši.cz. Naopak do opozičních lavic v zastupi-

telstvu usednou zastupitelé KSČM společně se sdruženími Pro Chomutov a Nespo-

kojení občané. Na ustavujícím jednání zastupitelstva byl zvolen primátorem Jan 

Mareš (ČSSD) a jeho náměstky jsou Jan Řehák (ODS) a Martin Klouda (ČSSD). 

V nové radě zasednou kromě primátora a náměstků za ČSSD ještě Jana Vaňhová a 

Rudolf Kozák. ODS budou dále reprezentovat Jiří Binter, Jindřich Stádník a Kamila 

Vrtišková. Za „Topku“ v radě usedne  Stanislav Mikšovic, za Severočechy Vojtěch 

Čihař a Milan Märc. 

Zastupitelé zvolili také předsedy výborů, které jsou poradními orgány zastupitel-

stva. Kontrolní výbor povede opoziční zastupitel Ladislav Drlý (KSČM). Za předse-

du fi nančního výboru zastupitelé zvolili Jindřicha Stádníka. Předsedkyní výboru 

pro národnostní menšiny se stala Marie Štáfková. Nově byl ustanoven výbor pro 

výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.  Jeho předsedou byl zvolen Milan Märc.  
foto: archiv

foto: archiv
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Mgr. Jan Mareš, ČSSD

Profese: Ředitel školy
Zájmy: Sport, zahrada, rodina
Vaše cíle a  oblasti, kterými se 
chcete zabývat:
Úspěšně dokončit projekty IPRM, zvládnout 
rozpočty města minimálně ve  vyrovnaném 
hospodaření, zlepšit komunikaci mezi vede-
ním města a veřejností.

Ing. Jan Řehák, ODS

Profese: Technik výpočetní 
a řídicí techniky
Zájmy: Cyklistika, plavání, 
četba
Vaše cíle a oblasti, kterými se chcete zabývat:
Chtěl bych pokračovat v Záchranném kruhu, 
v  oblasti dopravy pokračovat v  obnově vo-
zového parku a  zavedení jízdného dle ujeté 
vzdálenosti.

Martin Klouda, ČSSD

Profese: Náměstek primátora
Zájmy: Cestování, sport, počí-
tače, fotografování
Vaše cíle a  oblasti, kterými se 
chcete zabývat:
V  sociální oblasti bych se chtěl soustředit 
na zlepšování podmínek pro seniory a na pre-
venci sociálně patologických jevů v  našem 
městě. Velké rezervy vidím v rozvoji a zkva-
litnění služeb poskytovaných TsmCh. Jak 
za pomoci dotací, tak ve spolupráci s městem 
získat a využívat co nejefektivněji nejmoder-
nější techniku.

Jana Vaňhová, ČSSD

Profese: Hejtmanka Ústecké-
ho kraje
Zájmy: Cyklistika, kultura,
lyžování, turistika
Vaše cíle a oblasti, kterými se chcete zabývat:

Úspěšné dokončení IPRM. Bezpečné bydlení 
v Chomutově. Více investorů do průmyslové 
zóny Triangl a tím snížení nezaměstnanosti.

Ing. Rudolf Kozák, ČSSD

Profese: Zástupce ředitele stra-
tegie a  komunikace SD, a. s., 
Chomutov
Zájmy: Rybaření, chov domá-
cích koček ušlechtilých plemen
Vaše cíle a oblasti, kterými se chcete zabývat:
Chtěl bych se především soustředit na kultu-
ru, sport a životní prostředí.

MUDr. Jiří Binter, ODS

Profese: lékař
Zájmy: víno, gurmánství
Vaše cíle a  oblasti, kterými se 
chcete zabývat:
Určitě se chci zabývat sociální oblastí a pod-
porou sportu.  

Ing. Kamila Vrtišková, ODS

Profese: OSVČ
Zájmy: Turistika, kultura, ge-
nealogie
Vaše cíle a  oblasti, kterými se 
chcete zabývat:
Mým hlavním cílem v radě města je dohlížet 
na  rozpočtovou kázeň a  odpovědné hospo-
daření města, tak aby se pokračovalo v tren-
du z  předešlého volebního období. Chci se 
zabývat všemi oblastmi, které souvisí s kva-
litou života ve  městě. Mou prioritou je, aby 
Chomutov byl dobrým místem pro život pro 
celou rodinu.

Jindřich Stádník, ODS

Profese: OSVČ
Zájmy: Sport, kultura, ekono-
mika
Vaše cíle a  oblasti, kterými se 

chcete zabývat:
Mými prioritami jsou hospodaření města 
a úspěšné dokončení IPRM, sport – prioritně 
podpora mládeže (zachování profesionálních 
sportů, včetně samostatné kapitoly v rozpoč-
tu), kultura pro všechny věkové kategorie.

Stanislav Mikšovic, TOP 09

Profese: Sportovec – hokejista
Zájmy: Sport, kultura
Vaše cíle a  oblasti, kterými se 
chcete zabývat:
Celý život se pohybuji v oblasti sportu, proto 
bych chtěl i nadále. Chci podporovat sportov-
ní růst mládeže a  profesionální i  rekreační 
sporty.

Ing. Vojtěch Čihař,

Severočeši.cz 

Profese: Jednatel společnosti
Zájmy: Sport – lední hokej, 
národní házená, kultura, dění 
ve městě i v ČR
Vaše cíle a oblasti, kterými se chcete zabývat:
Komise pro občanské aktivity, kde jsem kro-
mě posledního volebního období pracoval 
10 let. Rád bych vrátil zubní pohotovost pro 
spoluobčany alespoň na  víkendy a  svátky. 
Zabývat se dopravními problémy především 
na sídlištích.

Mgr. Milan Märc,

Severočeši

Profese: Učitel a  ředitel DDM 
Chomutov
Zájmy: Sport – volejbal, fot-
bal, fl oorball, literatura, hudba, historie
Vaše cíle a oblasti, kterými se chcete zabývat:
Chtěl bych se věnovat především oblastem 
školství, kultura, sport, neziskové organiza-
ce, zaměstnanost, čistota města, parkování 
a dopr. obslužnost – cena.

Nové složení Rady města Chomutova
foto: archiv
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Senioři mají nová lůžka a pomůcky

Speciální lůžka, zdravotnická křesla a dal-
ší pomůcky dostali od Ústeckého kraje  

senioři z Městského ústavu sociálních služeb 
Chomutov. „Finanční dar ve výši téměř osm 
set tisíc korun byl určen na nákup pomůcek a 
dovybavení, které slouží obyvatelům Domo-
va pro seniory Písečná přímo pro zlepšení je-
jich života,“ řekla hejtmanka Jana Vaňhová.  
Senioři získali dvacet speciálních lůžek vy-
bavených různými doplňky pro uživatele se 
zhoršenou pohyblivostí. „Lůžko je vybaveno 
hrazdou, jídelním stolkem, lampičkou a do-

konce držáky na lahve a hole,“ popisuje jeden 
z  praktických darů ředitelka MÚSS Chomu-
tov Alena Tölgová. Mezi další nové vybavení 
patří speciální křesla pro kardiaky, sprchovací 
lehátko a sedačka pro hygienu nepohyblivých 
klientů, ale také třeba pedikérské křeslo. 
Krajské peníze nepomáhají jen při péči o nemoc-
né či nepohyblivé obyvatele, ale zlepšují život 
všech, kteří v domově žijí. „Chodby domova jsme 
vybavili sedacími soupravami se stolky, které na-
šim klientům umožní, aby se scházeli a mohli vést 
bohatší společenský život,“ dodává Tölgová.  red

Město opravilo hřiště

Dětské hřiště na Zahradní ve Skalkové 
ulici se dočkalo nového oplocení. To 

původní kvůli vandalům už téměř neexis-
tovalo. Pracovní skupina chomutovského 
magistrátu při tom opravila také lavičky 
na  hřišti. Renovaci plotu a  opravu bra-
nek pracovní skupina pak provedla také 
na Kamenné u centra Kolibřík a K-centra.  
Bezpečněji se bude také chodit turistům 
a  výletníkům, kteří se vydají po  modré 
turistické značce do Bezručova údolí. Ma-
gistrát tu nechal vyspravit lávky přes Cho-
mutovku a strže po cestách.  red

Dražby pokračují, další bude před Vánocemi 

Již pátá dražba věcí zabavených městskými 
správci daně při exekucích, kterými měs-

to bojuje s  neplatiči pokut, se uskuteční 16. 
prosince. První dražbu, která se konala vloni 
v  prosinci, využila řada Chomutovanů k  ná-
kupu levných vánočních dárků. „Je možné, že 
situace se zopakuje i letos,“ říká licitátor Jan 
Mareš. Obvykle jsou v nabídce různé šperky, 
elektronika, domácí spotřebiče, obrazy, soš-
ky a další kuriozity. Na webových stránkách 
města www.chomutov-mesto.cz získají obča-
né informace nejen o čase konání dražby, ale 
jsou zde i fotografi e všech dražených předmě-
tů s popisy a vyvolávacími cenami.
„Na  předchozí říjnové dražbě se například 

prodala plazmová televize s více než metro-
vou úhlopříčkou za 5 300 korun či notebook 
za  3 tisíce,“ dodává Mareš. Celkem se pro-
dalo 91 předmětů z celkově nabízených 184. 
Výtěžek dražby byl 33 tisíc korun. Zájem byl 
o  počítačovou techniku, šperky, mobily, na-
opak nikdo si neodnesl nabízený automobil, 
piano nebo kovová pouta. Mezi kuriozitami 
byla například sbírka brouků či domácí krb. 
Od  loňského srpna, kdy začalo s  vlastními 
exekucemi, se již městu podařilo exekucemi 
vymoci 657  622 Kč zpět z  dluhů za  pokuty 
a místní poplatky a dalších 3 269 166 Kč vy-
brali správci daně v rámci splátek vybíraných 
při výplatě dávek sociální péče.  red

Poslední parkoviště 
radnice dokončí po zimě
Parkoviště na Březenecké jsou postave-

na. Město tak splnilo svůj slib, který 
dalo občanům vloni na setkání k parková-
ní v  restauraci Krystal.  Řidičům se nyní 
lépe parkuje ve Stavbařské a Dřínovské 
ulici a u sportovní haly. 
Jediné parkoviště, které je ještě rozesta-
věné, je v  Březenecké ulici. Jeho dostavbu 
zdržuje přeložka vedení vysokého napětí, 
kterou musí provést ČEZ. Radnice s  do-
stavbou také počká kvůli horkovodu. Pod 
budoucím parkovištěm je asi pětadvacet let 
staré potrubí, na kterém byla nedávno ha-
várie. „Teplárenská společnost by ho chtěla 
po topné sezoně zrekonstruovat. Dřív nemá 
smysl stavbu zahájit,“ vysvětluje Pavel Me-
lichar z  odboru rozvoje a majetku města.  
Zatím na sídlišti přibylo na 140 míst.   red

Centrum informuje turisty i místní
Město Chomutov zprovoznilo Elektronické turistické informační centrum, virtuální 

centrálu s veškerými informacemi z oblasti cestovního ruchu a volnočasových akti-

vit. Na webové adrese www.echomutov.cz jsou pohromadě veškeré údaje o památ-

kách na Chomutovsku, o zajímavých turistických cílech i o poskytovatelích služeb, 

včetně informací o aktuálních akcích pro veřejnost. Centrum bylo zřízeno z dotace 

z Regionálního operačního programu Severozápad.  

Zájemci o  návštěvu Chomutova byli 
dosud odkázáni na  kusé informace 

z  mnoha zdrojů. S  tím je nyní konec, vše si 
pohodlně najdou na  výše uvedené webové 
adrese. K  dispozici budou mít i  další pod-
půrné moderní nástroje, jako jsou bezplatná 
informační telefonická linka nebo zasílání 

informačních e-mailů zdarma a  SMS zpráv. 
Ti konzervativnější se dál mohou obracet 
na  kamenné informační centrum. Systém 
jim poskytne dostatek informací jak při roz-
hodování, zda Chomutovsko navštívit, tak 
při samotné návštěvě. 
Elektronické informační centrum můžou 

samozřejmě využívat i  Chomutované. Po-
mocí SMS zpráv mohou získávat informace 
o programu kin a dalších kulturních zařízení, 
o  konání sportovních a  volnočasových akcí. 
Na  stránkách najdou řadu námětů pro vyu-
žití volného času v Chomutově i okolí.  red

foto: archiv

BU TE VŽDY V OBRAZE

pošlete SMS ve tvaru

INFO KONCERT

na íslo 736 370 017

další p íkazy:
INFO KULTURA
INFO KINO
INFO DIVADLO
INFO SPORT
INFO HOKEJ

www.echomutov.cz
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Smsky zjednoduší život podnikatelům 

Neustále málo času. To zná kaž-
dý podnikatel či živnostník. 

Proto radnice vychází podnikate-
lům vstříc a zavádí další SMS služ-
by, které jim pomohou šetřit čas při 
jednání se živnostenským úřadem. 
„Díky tomu se budou moci živnost-
níci objednat pomocí SMS nebo 
e-mailem na živnostenský úřad, 
aby nemuseli stát ve frontě,“ říká 
vedoucí živnostenského úřadu Vla-
dimír Dědeček.
Objednání je možné na určitý den a čas až 
na 14 dní dopředu. Podle návodu, který je 
zveřejněný na webu města  www.chomutov-
-mesto.cz v sekci Úřad on-line - Elektronické 
SMS služby, se podnikatelé mohou objednat 
pro vyřízení konkrétního požadavku. 

Nové SMS služby navazují na 
již stávající, které magistrát za-
vedl před sedmi lety a za které 
získal řadu ocenění za inovativ-
ní přístupy ve veřejné správě. 
Občané města se tak mohou 
několik let objednat na registr 
silničních vozidel, dovoz vozi-
del nebo k  vyřízení cestovního 
dokladu. Objednání je možné 
e-mailem nebo prostřednic-
tvím SMS zprávy. Ceny SMS 

zpráv jsou běžné, podle tarifů operátorů, 
nestojí Chomutovany o nic víc. Smskou si 
Chomutované také mohou zjistit počet bodů 
řidiče či si nechat body hlídat – magistrát ři-
diči zašle upozorňující SMS po překročení 7 
bodů.  red

Topoly nahradily habry

Místo poražených topolů, které po 
projednání s občany okolních domů 

město pokácelo kvůli výstavbě nového 
parkoviště s dvaceti parkovacími místy ve 
Školní ulici, už stojí nově zasazené habry 
obecné. „Město tak plní slib, který dalo 
při projednávání občanům,“ upozornil ná-
městek primátora Jan Řehák. Stromy do-
plnila ještě výsadba keřů. „Technické služ-
by v  okolí parkoviště vysadily 190 keřů. 
Konkrétně se jedná o červenolisté dřišťály 
Thunbergovy,“ doplňuje Eva Veselá z  od-
boru rozvoje, investic a majetku města.  red

Hala je hotová, stadion bude za měsíc

Hokejisté, krasobruslaři i veřejnost se mohou těšit na první bruslení v tréninkové hale nové-
ho zimního stadionu. Ta se chystá na zkušební provoz. „Nejprve vyzkoušíme veškeré tech-

nologie, kromě chlazení, které je součástí zimního stadionu,“ řekl Petr Chytra, vedoucí odboru 
rozvoje, investic a majetku města. Společně s tréninkovou halou je hotový také šatnový blok. 
První led by měl být nachlazen v druhé polovině ledna po dostavbě zimního stadionu, který 
by měli dělníci opustit na přelomu roku. Součástí tréninkové haly je také galerie pro diváky 
přístupná z prvního patra šatnového bloku. V něm najdou zázemí všechna mládežnická muž-
stva klubu ledního hokeje, krasobruslaři i veřejnost. Kromě šaten mají hokejisté k dispozici 
posilovnu, tělocvičnu či regenerační místnost. 
Město tréninkovou halu staví z peněz evropských fondů. Radnice za halu a šatnový blok zapla-
tí 162,4 milionu korun, z čehož 127,5 milionu dostala z Evropské unie.  red

Obrovské přívaly sněhu prověřily technické služby
Technické služby jsou připraveny na zimu. 

Hned první přívaly sněhu prověřily jejich 

připravenost. Opakovaně během čtyřia-

dvaceti hodin napadlo 30 centimetrů sně-

hu. „Takové množství v průběhu jednoho 

dne nepamatuji,“ řekl ředitel chomutov-

ských technických služeb Zbyněk Koblí-

žek. Do ulic a silnic vyjela veškerá techni-

ka. Na ruční čištění nastoupilo 57 lidí.     

Silnice jsou v  plánu zimní údržby rozdě-
leny do tří kategorií. První musí silničá-

ři zvládnout ošetřit do čtyř hodin od vzniku 
závady ve  sjízdnosti. „Do  této kategorie pa-
tří hlavně trasy městské hromadné dopravy 
a příjezdy k nemocnici,“ říká Miroslav Šulta 
z TsmCh.   Silnice ve středu města a důležité 
silnice na  sídlištích spadají do  druhé kate-
gorie, která má dvanáctihodinovou lhůtu 
na  zmírnění dopadů sněžení a  námrazy. 
Na  zbývající silnice a  parkoviště vyjíždějí 
stroje až poté, co ošetří komunikace v první 
a druhé kategorii.  Na jejich údržbu mají tech-
nické služby 48 hodin. Ne o všechny chodní-
ky a  silnice ve  městě se ale starají technické 
služby. „Například komunikace, které zajiš-
ťují průtah městem, udržuje Správa a údržba 

silnic,“ vysvětluje Koblížek. Obdobná situace 
je i u chodníků, například ten podél poliklini-
ky není ve správě TsmCh.  
Také chodníky jsou rozděleny do dvou kate-
gorií. Do  první kategorie spadají chodníky, 
které vedou především do  centra či k  za-
stávkám MHD. Takových je 38 kilometrů 
a  technické služby je musí ošetřit do  24 ho-
din.   Zbývající chodníky se uklízí od  sněhu 
postupně v pracovních dnech. K tomuto roz-

dělení TsmCh přistoupily poté, co začal platit 
chodníkový zákon a  do  správy jim přibylo 
ke stávajícím 20 dalších 150 kilometrů chod-
níků. Kapacitně by jinak takové množství ne-
stačily udržovat.  
Plán zimní údržby komunikací ve  správě 
technických služeb včetně map je na  strán-
kách www.tsmch.cz a občanům je k dispozici 
i nonstop kontakt na dispečink 731 411 775, 
kam mohou volat svoje podněty.  red

foto: Tomáš Branda
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Její díla najdete v kapli, na domech, na obrazech, tapiseriích, na medailích, na do-

pisnicích, ale i na obalu mléka. Marie Svobodová tvoří miniatury i rozměrné arte-

fakty. Umění střídá užitá tvorba. Škála použitých výtvarných technik je nepřeberná 

– kaligrafi e, drobná grafi ka, kresba, malba, akvarel, dřevořezby, vlněné tapise-

rie a další. Ateliér Zelený koníček výtvarnice Marie Svobodové je v Chomutově 

i za jeho branami uměleckým pojmem.

Jak začala vaše umělecká práce?   
V  roce 1961 jsem do  Chomutova přišla 
na  umístěnku. Dlouhá léta jsem pracovala 
jako propagační grafi k ve  Válcovnách trub 
a  železa. V  té době jsem kromě běžné práce 
dělala například různé šperky nebo artefak-
ty z  netradičních materiálů, jako byly třeba 
kovové špony. Škoda, že jsem si své výtvory 
nefotila, rozdala jsem je a nemám památku. 
Po  revoluci jsem odešla na  „volnou nohu“ 
a založila svůj Ateliér Zelený koníček. 

Získala jste mezinárodní cenu za tetrapakový 
obal na mléko. Jak vypadal, že uspěl v konku-
renci grafi ckého designu?
Nejsem z těch, kteří by brečeli a seděli za ška-
tulema. Chopila jsem se práce, která byla. 
V  devadesátých letech vznikala spousta fi -
rem a já jsem se jim starala o propagaci. Vy-
tvářela jsem jim loga, fi remní nápisy, rekla-
my, letáky a společně s dcerou, která je také 
výtvarnice, jsme navrhovaly potravinové 
obaly pro místní mlékárnu. Obal, se kterým 
jsme vyhrály soutěž, byl na  čerstvé mléko. 
Zvláštní byl tím, že na  něm nebyly kravičky 
ani vědra mléka nebo čtyřlístky. Odbornou 
porotu zaujal abstraktní modrý motiv, který 
vymyslela dcera, a já ho doplnila obyčejným 
rukou psaným nápisem. 

Kromě propagace je vaše grafi cká práce zná-
má mezi fi latelisty. Jak jste se dostala k téhle 
práci?
Manžel je fi latelista, dlouhodobě pracuje 
ve svazu fi latelistů a z toho přirozeně vyply-
nula i  moje spolupráce se svazem. Nejprve 
jsem začala tvořit dopisnice a  tzv. zálepky, 
což je formát známek, ale bez označení ceny. 
Pro mezinárodní výstavy fi latelistů jsem za-
čala dělat loga, diplomy, razítka, medaile. 
Pak mě oslovili fi latelisté z Německa a Česká 
pošta, takže jsem začala dělat příležitost-
ná razítka, obálky, korespondenční lístky 
a obálky s přítiskem a katalogy. 

To všechno jsou miniaturní díla. Můžete se 
pochlubit ale i  rozměrnými malbami. Které 
to jsou?
Před dvěma lety jsem neodolala a přijala výzvu 
od Okrášlovacího spolku v obci Jindřišská ne-
daleko Jirkova na  vymalování kapličky. Byla 
to nádherná, krásná práce. Za pět týdnů jsem 
vymalovala celou kapličku. Kromě motivu vin-
né révy, který se objevuje v celém prostoru, to 
pak byla malba opony v  centrální části a  dále 
jedenapůlmetrové fi gury světců Martina, Hu-
berta, Barbory, Floriána a Jana Nepomuckého 
a Marie s Ježíškem. U každého z obrazů jsem 
s  využitím kaligrafi e popsala jejich patronáty 
a  krátkou legendu. Přestože to byla náročná 
práce na  lešení, měla jsem při ní úžasný svo-
bodný pocit, protože se nejednalo o klasickou 
objednávku, ale osobní dar této obci.

Nedávno byla k vidění výstava vašich obrázků 
v galerii na radnici. Prý byla i prodejní?
Vytvořila jsem soubor asi 50 olejomaleb, 
převážně s motivy Chomutova, a budu ráda, 
když udělají lidem radost pod vánočním stro-
mečkem.

Vím, že máte ráda humor. Jak se dá uplatnit 
ve výtvarném umění?
Mám ráda fóry, takže si občas namaluji něja-
ký vtipný obraz. Například podle trojského 
koně jsem do modelu trojského člověka scho-
vala koně. Nebo obraz Jan Evropan Nepo-
mucký, který má na místě svatozáře evropské 
hvězdy. Jsem hravá, proto si třeba z poškoze-
ných známek lepím na  dveře skříně symbol 
mého ateliéru zeleného koně.

Je ještě nějaká práce, na kterou kromě těch již 
zmíněných ráda vzpomínáte?
Občas šlo o  díla velikosti tenisového kurtu. 
Reklama na průčelí domu, vývěsní štíty pen-
zionů, hotelů, hospod nebo reklamy na  plo-
chu zimního stadionu. Mám ráda kaligrafi i, 
tedy písmo, tak jsem se s  radostí podílela 
na  knize textů Jarka Nohavici, kterou vydal 
a svými grafi kami doprovodil Herbert Kisza. 
Já jsem texty výtvarně zpracovala v různých 
obrazcích. 

Co vás zaměstnává nyní?
Tak především mám velkou rodinu, pět vnou-
čat, takže se snažím fungovat jako babička. 
Kromě toho připravuji novoročenky, maluji 
menší obrázky lidem pro radost. Chystám 
knihu obrázků s básněmi. Samozřejmě se ani 
nevyhýbám novým zakázkám, které bývají 
velmi rozmanité. V  příštím roce se chystám 
oslavit 50 let, kdy jsem v Chomutově, a určitě 
k  tomu nějaké dílo vznikne. Nechte se pře-
kvapit.

Děkuji za rozhovor a přeji vám hodně zdraví 
a elánu do dalších let. 

Marie Svobodová: Myslím, že mám fakt krásnou práci

foto: Tomáš Branda
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Adventní koncerty v kostele 

sv. Ignáce jsou hojně navštěvované

Adventní koncerty mají v kostele sv. Ignáce 
svoji tradici. Letošní první přilákal více než 

300 posluchačů. „Hlasy 65 zpěváků zazněla 
neobvyklá keňská mše,“ říká Helena Čermá-
ková ze Střediska knihovnických a kulturních 
služeb, které adventní koncerty pořádá. Celý 
večer byl pod taktovkou manželů Hánových. 
Pro keňskou mši se jimi vedené tři pěvecké sbo-
ry spojily. V dalším programu předvedly sbory 
Ventilky ZUŠ Chomutov, V. I. S. Gymnázium 
Chomutov a Nona PF UJEP skladby ze svých 
repertoárů, nechyběly ani vánoční skladby a 
koledy. Zapálení první adventní svíčky se zhos-
tila hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová.
Druhý adventní koncert v neděli 5. prosince 
patřil smíšenému pěveckému sboru Hlahol 
s  dirigentem Miroslavem Šulcem. O hudeb-

ní doprovod se postaral Komorní orchestr 
města Chomutova vedený Marií Fartákovou. 
Náměstek primátora Martin Klouda zapálil 
již druhou svíci na adventním věnci.
Ještě po dvě předvánoční neděle se vždy od 18 
hodin budou v kostele sv. Ignáce konat advent-
ní koncerty. Violoncello s trochou poezie uvede 
12. prosince duo Emi Ondráčková Suzuki a 
Martin Ondráček hrou na klavír a violoncello. 
Verše přednese herec mosteckého divadla Zde-
něk Turek. Čtvrtý adventní koncert bude 19. 
prosince věnovaný Loutně české pod vedením 
Miroslava Šulce. Jako host v programu vystou-
pí herečka Milena Steinmasslová. „Tento zá-
věrečný koncert se uskuteční hned dvakrát, a 
to kromě obvyklého času a místa i od 15 hodin 
v Galerii Lurago,“ zve občany Čermáková.  red

Co chystá divadlo pro 
letošní zimu

Nejen divadlo, ale i  koncerty lákají Cho-
mutovany za  kulturou. „Pro příznivce 

kultury jsme připravili jak divadelní předsta-
vení, tak i  různé koncerty,“ říká jednatelka 
společnosti Kultura a  sport Chomutov Věra 
Flašková. Sezonu zahájilo Docela velké diva-
dlo z Litvínova s Gangstery z městečka. Poté 
se Jana Paulová s  Pavlem Zedníčkem před-
stavili ve dvojrolích milenců a manželů v sou-
časné hře ze života lidí v „seriózním“ věku Za-
milovat se. Smíšené pocity – s touto vtipnou, 
dojímavou a nostalgickou hrou přijeli do Cho-
mutova v  říjnu Jana Hlaváčová, Petr Kostka 
a  Jaroslav Satoranský. V  listopadu zahráli 
nejslavnější komedii italské renesance Man-
dragora Radek Holub, Miroslav Vladyka, Jan 
Hrušínský a  Miluše Šplechtová. O  chlapské 
ješitnosti, sebelásce, kariérismu a intrikářství 
pojednávala komedie Dostanu tě na  jahody 
s Michaelou Dolinovou a Ivanem Vyskočilem 
v  hlavních rolích. A  před Vánocemi přiveze 
Monika Absolonová, Lumír Olšovský, Radek 
Valenta a Jan Maxián něžnou hudební kome-
dii Den na zkoušku. Je to příběh o tom, jak se 
žena rozhodne poznat muže ještě před tím, 
než se defi nitivně zamiluje. red

foto: Tomáš Branda
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Cyklistický klub Flo-

ratex Chomutov vznikl 

v  roce 1997. Zabývá se 

závodní silniční cyklis-

tikou a závodní cyklis-

tikou na horských ko-

lech. Někteří členové se věnují i triatlonu. Klub 

se zúčastňuje amatérských soutěží v severočes-

kém regionu a soutěží Českého svazu cyklistiky.

Kdo se může přihlásit:

Zdatní a sportovně zapálení chlapci a děvčata od 
13 let.
Kam má přijít:

Závodníci trénují v zimě každý pátek od 15.15 ho-
din na spinningových kolech ve Spinning centru 
v Městských lázních Chomutov. 
Co s sebou:

Cyklistické kraťasy, cyklistický dres, láhev s pitím, 
ručník, sportovní obuv.
Klubové příspěvky: 

Žáci 13–14 let  500 Kč/rok
Starší dorost 17–18 let  700 Kč/rok 
Hodiny spinningu se platí zvlášť  60 Kč/h 

Bližší informace:

Na hodině spinningu od trenéra Karla Vrabce nebo 
na tel: 604 449 158 

Chomutovský fotbal načíná novou éru
Mnozí fotbaloví fanoušci již jistě zaregistrovali, že fotbalový klub FC Chomutov již 

nějaký pátek hraje třetí nejvyšší národní soutěž, a to ČFL.  Proto jsme vyzpovídali 

trenéra Jiřího Černého.  

Jaké jsou vůbec cíle chomutovského týmu, 
který se do české fotbalové ligy vrátil po dlou-
hých čtyřech letech ? 
V  první řadě se chceme vyhnout boji o  zá-
chranu, to je hlavní cíl.

Jakým fotbalem se vlastně chce Chomutov 
ve  vyšší soutěži prezentovat, pokud se chce 
tuto sezonu udržet a nalákat diváky na tribu-
nu našeho útulného letního stadionu?
Určitě chceme hrát atraktivní, důrazný a útoč-
ný fotbal se zaměřením na rychlou kombinaci. 
Nechceme, aby se divák nudil, přejeme si, aby 
odcházel v dobrém rozpoložení.

Oproti minulým sezonám stráveným v  divizi 
mužstvo notně posilovalo, ale i  ztratilo ně-
kolik tradičních jmen ze soupisky. Jaké byly 
změny v kádru?
Například odešli špílmachři Eiselt se Šeb-

kem a  útočník Zoran Danovsky, který se 
vrátil do Mostu, kde nyní hraje druhou ligu. 
Na druhou stranu však přišlo hned pět hráčů 
na hostování z Teplic, a to Bartoš, Dolejška, 
Peterka, Karmann a Šollar a z Mostu dvojice 
Procházka, Sigmund, kde druhý jmenova-
ný minulou sezonu plnil roli kapitána v  FK 
Baníku Most. Poslední hráč na  hostování je 
lounská mladá puška Tomáš Smola.

Jak si zatím vedou posily a Chomutov vůbec?
S  průběhem sezony jsme zatím spokojeni, 
v domácím prostředí se nám až na jeden pří-
pad velice daří a vždy jsme získali všechny tři 
body, bohužel s  bodovým přínosem z  ven-
kovního prostředí být spokojen nemohu. 
Určitě je stále co zlepšovat, zatím jsme spo-
kojeni se středem tabulky, i když nás teď v po-
sledních týdnech často sráží frekventovanost 
zranění hráčů.  (mk)

Bobři dál vládnou české extralize a evropskému poháru
Evidovat úspěchy softbalistů SC 80 Beavers Chomutov je čím dál těžší, s železnou pravi-

delností svou bilanci vylepšují. Také letos jim do kolonek dvou nejvýznamnějších sou-

těží přibyl zlatý zápis. Opět vyhráli Pohár mistrů evropských zemí i českou extraligu!

V  základní části extraligy obsadil Cho-
mutov druhé místo o  bod za  pražským 

týmem Spectrum a pro play-off si tím zajis-
til postup přímo do semifi nále. Pak mužstvo 
odjelo obhajovat titul na Pohár mistrů evrop-
ských zemí v italském Ronchi dei Legionari. 
Tam Bobři hráli a  vítězili s  obdivuhodnou 
lehkostí, s přehledem si poradili i s fi nálovým 
soupeřem Spikes HSV z Holandska. Na nej-
prestižnějším turnaji Evropy se tak mohli 
radovat z  třetího vítězství v  řadě a  šestého 
celkově. Při jedenácti účastech vždy přivezli 
medaili a jen jednou nebyla zlatá nebo stříbr-
ná. Takovou bilancí se jim žádný soupeř ne-
může ani přiblížit.

Po  návratu domů se Bobři koncentrovali 
na  play-off české extraligy. Zatímco obrana 
zůstala jejich silnou stránkou, s  útokem to 
bylo horší. Chomutov tak oba pražské soupe-
ře, v semifi nále Radotín a ve fi nále Spectrum, 
spíš přetlačil, než přehrál. Radotín vyřadil 
po  výsledcích 1:0, 1:2, 5:2 a  3:2, Spectrum 
porazil 4:1, 4:3, 0:4 a 1:0. Právě poslední zá-
pas přinesl obrovské drama, když jediný bod 
přišel až v poslední směně. Chybou se na něm 
podepsali soupeřovi polaři. Hrající trenér Jan 
Přibyl vidí největší přednost Beavers právě 
v  řešení vypjatých situací. „Máme za  sebou 
mnohem víc vypjatých zápasů, vlastně jich 
za  sezonu z  českých týmů sehrajeme úplně 
nejvíc. V rozhodujících chvílích to hraje v náš 
prospěch.“ Chomutov si tak připsal desátý 
titul mistra české extraligy a ani v tom nemá 
konkurenci.  (sk)foto: archiv
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Doprava a ekologie
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N o   C o m m e n t
Nabízíme tyto služby: postaráme se o kvalitní  hudební servis

(Rodinné  oslavy, svatby, podnikové večírky,plesy, taneční  zábavy  aj.)
Objednávky vyřizuje: I. KRAMEROVÁ,  Tel.: 776 683 153

Jsme tu pro vás
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Spravedlivější jízdné je již na cestě 

Placení podle ujetých zastávek a revizoři 
jsou novinkou na autobusové lince číslo 

2 jezdící od Kaufl andu do Zborovské uli-
ce. Dopravní podnik tak zahájil přechod na 
spravedlivější jízdné podle ujetých zastávek 
v podobě zastávkových zón. „Na lince 2 jsme 
spustili testovací provoz nového tarifního 
systému. Po vychytání všech technických 
problémů postupně zavedeme nový tarifní 
systém na další linky, na kterých budeme tes-
tovat i přestup mezi linkami za zvýhodněné 
jízdné. Testovací tarifní systém samozřejmě 
není konečný, po úplném spuštění zastávko-
vých zón dojde ke změnám cen,“ říká gene-
rální ředitel DPChJ Jiří Melničuk. 
Na dvojce si cestující mohou nové tarify vy-
zkoušet od počátku prosince, pokud budou 
platit bus kartou, na které budou mít instalo-
vánu elektronickou peněženku. Tu po nástu-
pu přiloží ke čtečce, která jim automaticky 

odečte cenu podle vzdálenosti zbývající do 
konečné. „Před výstupem opět přiloží kartu 
a odbavovací systém jim automaticky přičte 
zpět neprojeté jízdné,“ vysvětluje Melničuk. 
Jízdné pro zkušební provoz vychází ze stá-
vajícího ceníku, který je v platnosti u všech 
ostatních linek. Podrobnější informace k tes-
tování zastávkových zón uvádí dopravce na 
svých internetových stránkách www.dpchj.
cz.  
Na lince se objevují také revizoři, kteří pátrají 
po nepoctivých cestujících. „Mimo jiné jsou 
také vybaveni přenosnými čtečkami, pomocí 
kterých zjistí, zda pasažéři jedou na platný 
jízdní doklad nahraný na bus kartě,“ popisuje 
generální ředitel. Revizoři se budou prokazo-
vat služebními průkazy dopravce. Přistižený 
černý pasažér bude muset doplatit nejenom 
jízdné, ale i přirážku až do výše jedné tisíci-
koruny.  red

Dobít kartu v terminálu je jednoduché 

Přiložit bus kartu k  samoobslužnému terminálu, navolit pár 
údajů a zaplatit. Tak jednoduše si mohou cestující Doprav-

ního podniku měst Chomutova a Jirkova nabít svou bus kartu. 
„Je to v podstatě stejně složité jako zaplatit parkovné u automatu. 
Cestující ale mají výhodu, že si mohou kartu nabít ve dvou super-
marketech a našich přepravních kancelářích bez front u okének,“ 
říká generální ředitel dopravního podniku Jiří Melničuk. 
Samoobslužné platební terminály jsou umístěny v Hypermarketu 
Globus v Chomutově a v Hypermarketu Tesco v Jirkově, kde jsou 
k dispozici v otevírací době. Cestující mohou využít také terminál 
na  autobusovém nádraží v Jirkově v době od pondělí do pátku v ča-
sech od 5:15 do 17 hodin. Na chomutovském autobusovém nádra-
ží je terminál přístupný nonstop. „Je umístěn v diskrétní zóně, do 

které se zákazník dostane po přiložení karty k automatickému zámku dveří,“ vysvětluje Melničuk.
Elektronickou peněženku si cestující mohou nabít až na tři tisíce korun. Nabíjet lze i časové 
kupony dle ceníku jízdného v MHD. „U měsíčních kuponů lze nabít aktuální měsíc a případně 
následující 2 měsíce. U čtvrtletních kuponů lze zaplatit dané a následující čtvrtletí,“ upozor-
ňuje generální ředitel.  red

Mobilní kamera pomůže proti zlodějům

Výtržníci, zloději a vandalové zřejmě při-
jdou brzy zkrátka. Radnice získala fi nanč-

ní dar od společnosti ČEZ na realizaci projektu 
mobilního kamerového terminálu, který bude 
zapojen do stávajícího městského kamerové-
ho dohlížecího systému. „Kameru budeme 
moci dát přímo do oblasti, kde je momentálně 
zvýšená trestná činnost,“ informuje náměstek 
primátora Jan Řehák. Městská policie tak bude 
mít velmi účinný nástroj proti zlodějům a vý-
tržníkům. „Umístění kamery lze totiž opera-
tivně měnit.  Jeden týden může sledovat parko-
viště v centru města, druhý týden dodržování 
veřejného pořádku na Kamenné. Pachatelé si 
tak nemohou být jisti, kde je kamera sleduje,“ 
doplňuje Vít Šulc, ředitel městské policie.  
Projekt mobilního kamerového terminálu 
navrhl vedoucí technického oddělení měst-

ské policie Josef Skalický, který se o městský 
kamerový dohlížecí systém v Chomutově sta-
rá již 12. rokem. Samotné řešení bude v Čes-
ké republice ojedinělé. Mobilní kamerový 
terminál bude napojen na digitální celoploš-
nou bezdrátovou síť, která bude vybudována 
v  rámci tohoto projektu. Výstupy ze všech 
kamer, včetně té mobilní, budou soustředěny 
do nového plně digitálního operačního stře-
diska, které městská policie spustí na konci 
listopadu. „Systém bude natolik fl exibilní, 
že bude možné postupem času napojit i další 
mobilní kamery,“ dodává Skalický. 
„Se žádostí o poskytnutí fi nančního daru 
jsem se obrátil na ČEZ  na základě četných 
žádostí občanů na brífi ncích,“ vysvětli ná-
městek Řehák. Firma tak městu pomohla 
zvýšit bezpečnost Chomutovanů. red

inzerce

Předvánoční nepořádek 
dávejte do kontejnerů

Období před 
Vá n o c e m i 

se nenese jen v 
duchu očekávání 
svátečních dnů, 
ale také v důklad-
ném úklidu bytů, 
domů a sklepů. Aby bylo kam nepotřebné 
věci vyhodit, technické služby ve dnech 20. 
až 23. prosince přistaví najednou na 15 ob-
vyklých stanovišť velkoobjemové kontejne-
ry. „Je to mimořádná akce pro občany měs-
ta, a také proto, aby ve svátečních dnech 
bylo čisté i město samotné,“ říká náměstek 
primátora Martin Klouda.  
Předvánoční úklid ale není ojedinělou 
akcí. Velkokapacitní kontejnery se na 
svá stanoviště vrátí ihned po svátcích od 
27. do 30. prosince a od 10. do 14. ledna 
budou znovu k dispozici pro vyhozené 
stromečky. „Občané mají možnost dále 
zdarma uložit velkoobjemový odpad a 
elektroodpad ve 4 sběrných dvorech,“ do-
dává Klouda. Bližší informace o umístění 
kontejnerů najdete na www.chomutov-
-mesto.cz a www.tschm.cz. red
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Školy a volný čas
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- prodej a pronájem kopírovací techniky
- prodej a servis výpočetní techniky
- prodej a servis kancelářské techniky
- FOTO - VIDEO

- kopírování čb/bar až do formátu AO
- skenování až do formátu AO
- tisk fotografií na trička a hrnkyy

kancelářská technikavýpočetní technika

www.nonac.cz    tel.: +420 602 669 999
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inzerce

Inzerce v Chomutovských novinách 

Telefon: 725 124 616
Alona Hlavová

Telefon: 608 220 020

Stanislava Provazníková

Váno�ní nabídka

DOROTHEA
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privátní kožní a korektivn� 
dermatologické pracovišt� 

kontakt 605 799 124
http://dorothea.czweb.org

MUDr. Radka Neumannová
Písečná č. 5549, Chomutov  

(prostory nad lékárnou).

15 % sleva na výpl�ové 
materiály k odstra�ování 

vrásek obli�eje,
15 % sleva na injekce 

Botoxu k odstran�ní 
vrásek a k redukci 
pocení podpaží.

Možnost dárkových 
poukázek.

Na běžky už nemusíte jezdit jen na hory
Areál Kamencového jeze-

ra od letošní zimy slouží 
Chomutovanům a rekrean-
tům i v zimě. S prvním sněhem 
nabízí areál upravené běžecké 
tratě. Všem milovníkům běhu 
na lyžích je areál otevřen zdar-
ma. Stopa je upravena profesi-
onálním strojem a nyní jsou připraveny zhruba 
dva kilometry tratí. Nezůstane jen u dvou ki-
lometrů. Postupně se tratě rozšíří na pět a půl 
kilometru. Záleží však na množství sněhu a tep-

lotách. Zatím okruh vede jen 
po souši. Až teploty klesnou 
výrazně pod nulu budou tra-
tě prodlouženy i na zamrzlou 
vodní plochu jezera a nádrže 
Banda. Pokud budou dobré 
sněhové podmínky, bude are-
ál otevřen denně do soumra-

ku. Na běžecké tratě se zájemci dostanou zatím 
od vchodu u Golf clubu. Až budou zprovozněny 
všechny tratě, bude otevřen i vchod od Bandy.   
 red

Zoubky si čistily dvě stovky dětí 
Kartáček chytneme jako meč a hezky krou-

žíme po zoubkách. Tak tuhle radu slyšely 
několikrát děti ve dvou chomutovských mateř-
ských školách. A předškoláci se jí poctivě drže-
li, skoro hodinu se učili správně si čistit zoub-
ky. Radu do školek přivezlo občanské sdružení 
Nechci kazy, které objíždí česká města a  učí 
děti jak si čistit zuby. „Pro děti máme připra-
venu pohádku o  zlobivém zoubku, na  které 
jim názorně ukazujeme, co se stane, když si 
zoubky špatně čistí,“ vysvětluje Lukáš Kaloš 
z občanského sdružení. Správně si čistit zuby 
se naučilo 208 dětí z  11 tříd mateřských škol 
Blatenská a Šafaříkova.  red foto: Tomáš Branda
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Inzerce

SC-301544/2

Dlužíte všude? Nezbývají Vám peníze? Máte exekuce? 

Nabízím zákonné řešení – OSOBNÍ BANKROT

774 736 609          739 506 609
e-mail: uverovasluzba@seznam.cz

SC
-3
01
55

0/
1

ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE,
                                 TAPETY SC

-3
00

60
5/
13

tel.: 732 445 149

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

www.diravpenezich.c
z

Volejte ZDARMA

800 220 202

Díra 
v pe zích
na Vánoce?

 

r

SC-301284/1

Střední odborná škola služeb 

a Střední odborné učiliště 

Kadaň, 5. května 680, příspěvková organizace

Obory s maturitní zkouškou

• Agropodnikání • Agropodnikání se zaměře-
ním na ochranu a tvorbu životního prostředí • 
Obchodník 

Obory s výučním listem

• Kadeřník • Krejčí • Prodavač • Automecha-
nik • Autoelektrikář

Dílčí kvalifi kace dle zák. 179/2006 Sb.

• Skladník • Evidence zásob zboží a materiálu 
• Manažer prodeje • Podnikání • Manipulace 
se zbožím a materiálem • Prodavač • Dělník ve 
strojírenské výrobě • Zámečník

Den otevřených dveří 
18. 1. 2011 13.00–17.00 hod.

www.amoskadan.cz SC
-3
01
69

4/
1

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

SC
-3
00

77
6/
7 

NEHTOVÉ STUDIONEHTOVÉ STUDIO
tel.: 724 971 417

PEDIKŮRA PEDIKŮRA 
tel.: 602 240 975

kadeřnice MONIKA kadeřnice MONIKA 
tel.: 608 843 339

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

SC-301544/4 

Krása na dosah
Novinka: prodlužování 

řas kapkami

zaváděcí cena 2.500 Kč

Solomonis, s.r.o
Beethovenova 1632, Chomutov

tel. 739 815 937

SC-301370/2 

ádě í 2 500 Kč

S bolestmi od rána až do 
noci já Vám mohu pomoci.

Dita Sajnerová, DiS
Nestátní zdravotnické 
zařízení Fyzioterapie

Husova 2160/12, Chomutov

SC
-3
01
42
5/
1

www.fyzioterapeut-chomutov.cz

CHCETE BÝT U STABILNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY, 

KTEROU JSTE SI SAMI VYBRALI?

(změna programu FP ZP M-A vyhrazena)

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  pro těhotné ženy

Webová samoobsluha

(on-line informace o osobním účtu)

Slevy ve vybraných zařízeních

Plavání zdarma ve smluvních bazénech

ZAJISTÍME PRO VÁS

Příspěvky na očkování:

Prevence rakoviny děložního čípku

Prevence vzniku ortodontických vad

Příspěvky na cvičení

Preventivní očkování pro studenty VŠ

Stomatologická prevence

(2x roční balíček pro děti 3 – 12 let)

Prevence rakoviny prsu, aterosklerózy 

a osteoporózy, rakoviny tlustého střeva

Služby firemních poradců,  akce ke zdravému 

životnímu stylu

Jakoubka ze Stříbra 941

430 01 Chomutov

www.zpma.cz

info@zpma.cz

CALL CENTRUM 844 125 124 SC
-1
00
10
8/
4

Volná pracovní místa
ZF Electronics Klášterec s.r.o., mezinárodní 

fi rma zabývající se výrobou elektrotechnic-

kých komponentů pro automobilový průmysl 

hledá vhodné kandidáty na pozici: 

Mistr výroby – 
technický asistent
Základní požadavky:
• SŠ vzdělání technického směru
•  znalost německého jazyka na komunikativní 

úrovni
• znalost práce na PC (Windows, MS Offi ce)
• řidičský průkaz sk. B
• zkušenosti s vedením týmu podřízených

Nabízíme:
• výdělek odpovídající dosaženým výkonům
•  možnost profesního vzdělávání a kariérního 

růstu
•  fi nanční příspěvky vyplácené na dovolenou a 

na vánoce
• jeden týden dovolené navíc
• dotace stravy a další výhody

Bližší informace na personálním oddělení: 

tel.: 474 359 129
Osvobozená 780, 431 51 Klášterec nad Ohří

osobní dotazník je možné vyplnit 
na www.cherry.cz

SC
-3
01
65
2/
1
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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

Prodej

Prodám ořechy papíráky pravé, loupané – menší 
množství na cukroví. Tel. 605 806 665, ne SMS.

Prodám šicí stroj zn. Veritas, pěkný, skříňový, 
moderní. Z  důvodu stěhování. Cena 1  500 Kč. Tel. 
728 168 382.

Prodám lednici s  mrazákem 350 l. Původní cena 
21 000 Kč, nyní 2 000 Kč. Nevyužitá – 1 osoba. Tel. 
721 388 297, volat do 20 hod.

Prodám dětskou autosedačku Maxi-cosi Priori, 9 – 
18 kg. Tel. 607 956 541.

Prodám zachovalou sedací soupravu – rozkláda-
cí dvoulůžkový gauč + 2 křesla. Barva bordó, cena 
1 500 Kč. Tel. 733 572 414.

Prodám urnový pomník v  CV, pro více uren. Cena 
10 000 Kč. Tel. 774 689 299.

Prodám garáž na Zadních Vinohradech v Chomutově. 
V oploceném uzamykatelném areálu. Garáž s elektři-
nou, rekonstruovaná, nutno vidět. Cena 99 000 Kč. 
Tel. 777 990 400.

Bydlení

Pronajmu byt 1+1 pouze platičům. Kauce 1 měsíční 
nájem. Tel. 777 660 020.

Pronajmu byt 1+1, řadový dům u Luny. Po částeč-
né rekonstrukci. Nekuřákům a bez zvířat, pracujícím. 
Nájem + inkaso 6  600 Kč, kauce 12  000 Kč. Tel. 
606 638 215.

Pronajmu byt 2+1 o rozloze 69 m2 v Chomutově, ul. 
Partyzánská, cca 400 m do centra města, za 6 200 
Kč měsíčně. Nájemné je účtováno včetně tepla. Nabí-
zím velice pěkný byt na dobře situovaném místě. Po-
žaduji slušné české nájemníky, kteří mohou doložit, 
že pracují. Byt je volný ihned. Tel. 606 101 323.

Prodám byt 3+1 v klidné části Chomutova. Dům i byt 
po rekonstrukci. RK nevolat. Tel. 724 233 471.

Pronajmu byt v Chomutově – Horní Ves, Svahová ul. 

Nájem včetně energií + internet 7 000 Kč, kauce 2 
nájmy. Tel. 728 743 955.

Prodám byt 1+1 v CV na Březenecké, Dřínovská ul. 
Byt v původním stavu (malé úpravy). Cena 260 000 
Kč. Tel. 604 893 756.

Prodám, vyměním nebo pronajmu družstevní byt 
4+1 v  Jirkově, ul. Gen. Svobody. Slušný vchod. Tel. 
725 279 791.

Vyměním státní byt 2+1 v centru města za byt 3+1 
v Chomutově. Ne sídliště. Tel. 605 836 762.

Pronajmu byt 1+1 po rekonstrukci v centru města. 
Částečně vybavený, digi TV, přípojka internet, plast. 
okna + žaluzie, zateplený dům. Nejlépe dlouhodobě. 
Cena 6 000 Kč včetně elektřiny a plynu, kauce 10 000 
Kč. Tel. 774 107 832.

Pronajmu byt 1+1, velký 40 m2, s balkonem, v Jir-
kově na Borku. Nájem 4 500 Kč. Jen pracujícím. Tel. 
774 938 412.

Prodám byt 2+kk v osobním vlastnictví, klidná lokali-
ta u nemocnice. Volný ihned. Tel. 737 410 320.

Přenechám zrekonstruovaný družstevní byt 3+1 
na Zadních Vinohradech, 1. patro, 66 m2. Nutno vi-
dět. Cena 430 000 Kč. Při rychlém jednání sleva. Tel. 
724 690 588.

Koupím dům pro lékaře v Chomutově do 4 000 000 
Kč. Tel. 724 657 421.

Podnikatelka koupí byt v osobním vlastnictví. Levně 
– hotovost. Tel. 728 255 237.

Prodám byt 4+1 s balkonem v osobním vlastnictví, 
slušný vchod, zateplený panelák s  plastovými okny, 
eurovýtahem. V  oblasti veškerá občanská vybave-
nost. Tel. 737 620 775.

Prodám byt 1+1 s balkonem v Chomutově, po celko-
vé rekonstrukci. Byt k nastěhování. Tel. 606 398 578, 
725 659 061.

Prodám byt 2+1 v osob. vl. 64 m2, 1. patro, ve vel-
mi žádané klidné lokalitě Horní Ves. Byt pův., zacho-

valý, plast. okna, zateplen, nová fasáda, eurovýtah. 
Veškerá občanská vybavenost v  místě, parkování u 
domu, nízké náklady na bydlení. Cena 520  000 Kč. 
Tel. 605 938 412.

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.

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 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.

Ostatní

Hledám zájemce (náhradníka) o bojové umění v Ti-
ger Relax Clubu, věk 6 – 12 let. Ušetříte 3 000 Kč za 
vstupní poplatek. Tel. 607 956 541.

Pronajmu prodejní prostory v centru Chomutova, ul. 
28. října. Tel. 608 234 953.

Nabízím doučování angličtiny pro děti i dospělé, 45 
min. za 200 Kč. Praxe v zahraničí. Tel. 732 557 512.

Pronajmu nebytové prostory 110 m2, alarm, zamří-
žovaná okna, samostatná elektřina, plyn, voda, odvě-
trávání, el. otvírání dveří, WC dámy a páni, vestavěný 
bar. Tel. 777 680 096.

Kino OKO

  8. 12. st  18.00  PŘEŽÍV SVŮJ ŽIVOT

  9. 12. čt  19.00  SUBMARINO

10. 12. pá  19.00  HABERMANNŮV MLÝN

11. 12. so  15.00  O HLOUPÉM PECIVÁLOVI

11. 12. so  16.30  JÁ PADOUCH

11. 12. so  18.15  HABERMANNŮV MLÝN

12. 12. ne  16.00  JÁ PADOUCH

12. 12. ne  18.00  HABERMANNŮV MLÝN

15. 12 st 17.00  VÉVODKYNĚ

16. 12. čt  18.00   SCOTT PILGRIM PROTI 
ZBYTKU SVĚTA

17. 12. pá  18.00   SCOTT PILGRIM PROTI 
ZBYTKU SVĚTA

18. 12. so  15.00  VÁNOCE S MIKEŠEM

18. 12. so  16.30; 19.15  OBČANSKÝ PRŮKAZ

19. 12. ne  16.00; 19.00  OBČANSKÝ PRŮKAZ

20. 12. po  18.00; 20.30  OBČANSKÝ PRŮKAZ

21. 12. út 16.00; 18.00  SHREK: ZVONEC A KONEC

22. 12. st 16.00; 18.00  SHREK: ZVONEC A KONEC

VýstavyMěstské divadlo

8. 12. středa 19.00 CAVEMEN

Caveman je nejen obhajobou jeskynního muže, ale 
hlavně obhajobou inteligentního humoru. Dlouho u 
nás nevídanou! „Obhajoba jeskynního muže“, kte-
rou napsal Rob Becker, představuje humorné pře-
mýšlení o rozdílech mezi muži a ženami a o tom, jak 
tyto rozdíly vyvolávají často nedorozumění. Před-
stavení pro jednoho herce zaplňuje do posledního 
místa hlediště mnoha divadel v USA i v Kanadě.

13. 12. pondělí 19.00 Jakub Jan Ryba Česká 

mše vánoční

Účinkují Kvartet pěveckých sólistů, Sbory UČPS 
Podkrušnohoří a Festivalový orchestr Petra Mac-
ka. Řídí dirigent Marko Markovič.

Sport

  8. 12. středa 17.30  KLH CHOMUTOV – KADAŇ 
zimní stadion
  9. 12. čtvrtek 16.00 VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
zimní stadion
10. 12. pátek 19.00 VOLEJBAL

1. liga muži – sportovní hala
11. 12. sobota 8.00–21.00 FUTSAL – CHLMF
sportovní hala
11. 12. sobota 8.00; 9.30  3.ZIMNÍ LIGA CHLMF 
sportovní hala
11. 12. sobota 10.00–11.30 ZUMBA FIT
Dům dětí a mládeže Chomutov
11. 12.–12. 12. sobota, neděle 18.00–19.30 
ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČR – Městské lázně

Do 31. 12.   výstavní síň SKKS
90 let Církve československé husitské

Výstava prezentuje činnost a úkoly Církve česko-
slovenské husitské.

9. 12.–22. 1.  Galerie Špejchar SKKS
Hana Čápová – Vernisáž grafi ky v galerii začíná v 
17:00 hod. a vystoupí VOX CANTABILIS. Vstupné 
kromě vernisáží: dospělí 15 Kč, děti a studenti 7 Kč.

CHOMUTOVSKÉ TANE NÍ

VELKÁ CENA
M STA CHOMUTOVA – 25. ro ník

12. 12. neděle 14.0012. 12. neděle 14.00

Mezinárodní taneční soutěž třídy B, A, M.
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Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad www.novychomutov.cz
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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!
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