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Inzerce

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 minut, 
žádné bolesti, pouze jemné štípání. Ne-
bál jsem se. Říkal jsem si, že kdyby byly 
s operacemi nějaké vážné problémy, ve-
řejnost by to přece už dávno věděla, Na-
víc operaci vlastně vykonává stroj – sa-
mozřejmě ovládaný lékařem, ale ten laser 
je precizní přístroj a počítač v jednom. 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 sest-
rou normálně bavit?
Ano, měl jsem vždy umrtvené jen jedno 
oko. Povídali jsme si naprosto nenuceně 
o psech. Sestra mi také průběžně říkala, 
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 
fit 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 stavebnictví, takže se denně pohybu-
ji v prašném prostředí, takže to čočkám 
také moc nepřispívalo. Navíc mi díky ope-
raci také zmizel astigmatismus a časté 
bolesti hlavy. Je to skutečně investice, 
která se vyplatí, určitě bych do toho šel 
znovu. Za třicet tisíc korun mám naprosto 
zdravé oči. To je přece lepší, než investo-
vat do nové televize!

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.

Laserová operace? Skvělá investice!
Koupelnové studio

40 vzorových kójí 
se sanitou a obklady

Po-Pá  (800-1700)

Kosmova 4721, Chomutov
(areál autoškoly Omega)

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

Sobota  (800-1200)

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER
MODERNIZACE KOUPELEN

Hlavní město baroka? Přece Olomouc
Vzácné obrazy, krásné sochy, unikátní relik-
viáře, architektonické projekty, univerzitní 
teze, plány bastionové pevnosti a stovky dal-
ších špičkových exponátů představují od 2. 
prosince v Olomouci tři muzea. Přinejmen-
ším do 27. března příštího roku bude Olo-
mouc hlavním městem barokní kultury 
střední Evropy. Největší výstava v dějinách 
olomouckého muzejnictví nese výstižný ná-
zev Olomoucké baroko | Výtvarná kultura 
let 1620–1780. Termín olomoucké baroko 
je totiž podle odborníků stejně specifickým 
pojmem jako například pražské baroko. Vý-
stava se ovšem neomezuje jen na prostory 
muzeí – v tomto směru je výhodou samotná 
Olomouc, jejíž prostředí včetně mnoha chrá-
mů a paláců výstavě dodává ty pravé barokní 
kulisy. Pořadateli akce jsou Muzeum umění, 
Arcidiecézní muzeum a Vlastivědné muzeum 
Olomouc. 
„Jedinečnost výstavy lze popsat i v číslech,“ 
říká ředitel Muzea umění Pavel Zatloukal. 
„Je instalována ve třech velkých muzeích, 
součástí jsou i prohlídky mnoha barokních 
památek ve městě. Vystaveno je kolem pěti 
set exponátů. Výstavu doprovází velmi ob-
sáhlá třísvazková publikace a k tomu i útlejší 
průvodce barokní Olomoucí. Na tvorbě pub-
likace o olomouckém baroku se podílelo osm-

desát odborníků. Pro výstavu byla svezena 
řada exponátů, z nichž mnohé se z Olomouce 
ztratily již před čtvrt tisíciletím. Na programu 
je sedm desítek doprovodných akcí. Přípravy 
na výstavu trvaly pět let.“ 

Nejvyšší uměleckou kvalitu, srovnatelnou 
s tím nejlepším v tehdejší střední Evropě, 
reprezentují díla objednávaná olomouckými 
premonstráty, biskupy a také sochařská vý-
zdoba města. „Mezi pěti stovkami exponátů 
najdou návštěvníci obrazy, kresby, sochy, 
grafiky, umělecké řemeslo, liturgický textil 
a další doklady mecenátu, uměleckého, ale 

i každodenního života barokního města,“ vy-
světluje jeden z kurátorů výstavy Ondřej Ja-
kubec. V řadě případů jsou vystavena dosud 
neznámá či zapomenutá díla. To se týká na-
příklad plátna Paula Trogera, který původně 
patřil klášteru Hradisko a po jeho zrušení se 
dostal až do malé venkovské farnosti v Ra-
čicích, kde jej předloni objevili odborníci. 
Hlavní součástí atraktivní expozice barokní 
lékárny je zase nedávno objevené herbárium 
z druhé poloviny 18. století. Unikátní zají-
mavostí v Arcidiecézním muzeu je originální 
barokní přehoz z mimořádně krásného slav-
nostního kočáru kardinála Troyera, který byl 
také považován za ztracený. V rámci výstavy 
návštěvníci uvidí obrazy od takových autorů, 
jako byli Jan Kryštof Handke, Josef Ignác Sa-
dler či Paul Troger, sochy Ondřeje Zahnera 
a dalších tvůrců výzdoby Čestného sloupu 
nejsvětější Trojice a městských chrámů, pro-
jdou se kulisami bastionové pevnosti, čeká je 
barokní orloj i dobové modely Čestného slou-
pu nejsvětější Trojice. 
Výhodou společného postupu muzeí je také 
jednotná vstupenka v hodnotě osmdesát ko-
run na všechny expozice. Návštěvník navíc 
nemusí s prohlídkou spěchat – do každého 
z muzeí může na jednu vstupenku přijít v růz-
ném termínu. (mf)
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Zapište si  
do diáře

Chcete mě?

Výročí 
Chomutovska

14. 1.  
Končí bezsankční výměna ŘP vydaných 
mezi lety 1994 a 2000. 

15. 1. 
Končí příjem žádostí o dotace na sportovní, 
kulturní, volnočasové a sociální projekty.

24., 25., 26., 27. 1. 
Výplata dávek hmotné nouze.

 
2. 2.
Do 16 hodin Magistrát města Chomutova 
jako registrační úřad přijímá kandidátní 
listiny pro volby do zastupitelstva obce 
Všehrdy, které se konají 9. dubna.

 
28. 2.
Poslední termín pro podání žádostí o do-
tace na kulturní, sportovní a volnočasovou 
činnost.

V psím útulku čeká na nové pány řada 
pejsků. Jednoho z nich vám představujeme. 
Více jich najdete na stránkách  
www.utulekchomutov.estranky.cz.  

Útulek můžete kon-
taktovat také na  
telefonu 474 651 080.

Filípek – starší  
kříženec jezevčíka.  
Určitě by se mu  
dařilo v bytě.

21. ledna 1936  narodil se František 
Věnceslav JEŘÁBEK, novinář, politik, 
středoškolský profesor, dramatik, vyrůstal 
v Litoměřicích a Chomutově

23. ledna 1926  zemřel v Prunéřově 
Andreas MAGERL, pedagog, autor 
vlastivědných publikací o Přísečnici

23. ledna 1986  zemřel v Chomutově 
Josef VYKRŮTIL, chomutovský divadelník

Obsah

číslo 1/2011

Rozpočet je i přes 
investice vyrovnaný
Ekonom Jan Mareš představuje jeden 
z rekordních rozpočtů, náklady na provoz 
magistrátu jsou nejnižší.

Stardance několikrát 
stoupala vlajka nejvýše
Taneční škola Staradance reprezentovala 
Chomutov na několika světových kláních. 
Přivezla samé úspěchy.

Ströherská sbírka 
zakotvila v Chomutově
Chomutovské muzeum představilo 
v Domě Jiřího Popela novou expozici 
lidového umění Krušných hor.

Levharti jsou  
na špici tabulky
Chomutovští basketbalisté jsou na vrcholu 
tabulky, s velkými nadějemi vstoupí 
zanedlouho do play-off.

Téma
Aktuality
Rozhovor
Kultura

Sport
Školy a volný čas
Servis
Fotoreportáž

strana 4–5
strana 6–7

strana 8
strana 9

strana 10
strana 12
strana 14
strana 15

• Čtrnáctideník pro občany statutárního města Chomutova • Povoleno okresním úřadem 
v Chomutově, referátem kultury pod č.j. 4/1995 • vydává Strategic Consulting, s. r. o., 

vydavatel Jan Čížek (tel.: 777 311 436, jan.cizek@ceskydomov.cz) • šéfredaktor Tomáš Branda (tomas.branda@ceskydomov.cz, 
tel.: 608 964 165), manažer inzerce: Alona Hlavová (tel.: 725 124 616, tel./fax: 224 816 818, alona.hlavova@ceskydomov.cz) 
• DTP Jiří Litvín (jiri.litvin@ceskydomov.cz) • adresa vydavatele, redakce a distribuce: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel: 224 816 
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manažer inzerce: Stanislava Provazníková
tel.: 606 792 475
e-mail: stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz
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Téma

Jak veliký je objem rozpočtu a má rozpočet 
nějaké rezervy?
Rozpočet byl sestaven s vyrovnaným obje-
mem příjmů a výdajů ve výši 2 120 740 000 
korun. Vyrovnání příjmů a výdajů jsme do-
sáhli pomocí nástroje financování, ve kterém 
je zapojen takzvaný revolvingový úvěr ve výši 
450 milionů korun a přebytky z let minulých 
ve výši bezmála 100 milionů korun.  Nejedná 
se však o klasický úvěr, který by město zatížil 
na dlouhá léta, ale o úvěr, který použijeme jen 
na velmi krátkou dobu, například dvou měsí-
ců, než nám dorazí dotace z EU na výstavbu 
volnočasového areálu za Zadních Vinohra-
dech. Provozní rozpočet, tedy to, co nás sto-
jí provoz magistrátu a organizací města, je 
sestaven s přebytkem 40 milionů korun, ale 
předpokládám, že v průběhu roku ušetříme 
ještě více. 

A jaké obsahuje rozpočet rezervy? 
Kromě 35 milionů korun, které jsou zapojeny 
jako nespecifikovaná rezerva, je v rozpočtu 
dalších 20 milionů korun ve fondu rozvoje 
dopravní infrastruktury na budování nových 
parkovišť a více než 891,5 milionu na inves-
tiční aktivity města, které zajišťují profinan-
cování jednak schválených projektů v rámci 
IPRM Revitalizace bývalých kasáren a IPRM 
Sídliště, místo pro život a jednak plánovaných 
nových projektů IPRM pro obnovu vozové-
ho parku dopravního podniku a 18 dalších 
projektů směřujících do rozvoje města či IT 
infrastruktury magistrátu, které bude zastu-
pitelstvo v průběhu roku ještě schvalovat.

Má rozpočet nějakou slabou stránku nebo 
hrozbu?
Slabou stránkou pro rok 2011 se ukazuje 
zejména stát. Obcím na poslední chvíli ne-
systémově snížil příspěvek na výkon státní 
správy, a to o plných 17,4 %, které musíme 
dokrýt z vlastních příjmů na úkor výdajů sa-
mosprávy. Tuto hrozbu musíme eliminovat 
a pokusit se náklady na státní správu snížit na 
minimum. Pokud si u nás stát objedná a za-

platí nějakou službu v omezeném rozsahu, 
budeme mu ji pouze v omezeném rozsahu 
moci zajistit, což může mít dopad na snížení 
standardu poskytovaných služeb, které však 
nesmí poznat náš klient a zákazník, jímž je 
občan. Nicméně vůči státu budeme zřejmě 
značně rezervovaní. Druhým slabým člán-
kem jsou daňové příjmy, které stát přerozdě-
luje obcím ze sdílených daní. Tyto, ač se v roce 
2010 poněkud oživily oproti roku 2009, kdy 
byly zasaženy ekonomickou krizí, stále ne-
dosahují úrovně předcházejících let. Daňové 
příjmy odhadujeme velmi střízlivě, abychom 
toto riziko eliminovali.  Hospodaření města je 

velice zdravé a i přes velké investice je schop-
né menší výkyvy v příjmech z daní ustát.   

Kolik vydá město na provoz a kolik na dota-
cích?
Náklady na provoz magistrátu pro rok 2011 
jsou vůbec nejnižší v novodobé historii měs-
ta a dosahují úrovně 378 milionů korun 
z 2,1miliardového rozpočtu. Na dotacích 
organizacím založeným městem vydáme 301 
milionů a na dotacích sportovním, kulturním 
a zájmovým organizacím přes 16,5 milionu 
korun. 

Jak náročné bylo sestavit rozpočet pro rok 
2011?
Upřímně řečeno probíhal proces sestave-
ní návrhu rozpočtu zcela standardně jako v 
letech minulých. Začali jsme již v průběhu 
prázdnin a v podzimních měsících byly jed-
notlivé požadavky projednány a korigovány 
tak, aby rozpočet odpovídal reálným po-
žadavkům a možnostem města. Za úspěch 
považuji to, že se nám podařilo zcela na nulu 
vyrovnat původní požadavky odborů a orga-
nizací města, které před začátkem jednání 
tvořily deficit výdajů nad příjmy ve výši 68 
milionů korun.

Rozpočet je i přes investice opět vyrovnaný 
Zastupitelstvo města Chomutova 
schválilo na svém posledním zase-
dání rozpočet města pro rok 2011. 
Ve volebním roce zpravidla nezbývá 
na projednání rozpočtu příliš mnoho 
času, a proto mnoho měst  začíná nový 
rok s rozpočtovým provizoriem. Od 
ustanovení zastupitelstva do projed-
nání a schválení rozpočtu neuplynul 
ani měsíc. Objem rozpočtu opět patří 
k nejvyšším v historii města, naopak 
náklady na provoz samotného magis-
trátu jsou nejnižší. Na podrobnosti 
rozpočtu jsme se zeptali hlavního eko-
noma magistrátu Jana Mareše.

Struktura výdajů rozpočtu města Chomutova

Státní správa
20 %

Samospráva
8 %

Organizace města
14 %

Investice
42 %

Financování
16 %

revolvingový úvěr, 
nahospodařené přebytky 
z let minulých

Obchodní organizace, 
příspěvkové organizace, 
školská zařízení
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Téma

V příštích pěti letech bude město hospo-
dařit se sedmi miliardami korun. Ho-

voří o tom rozpočtový výhled na roky 2011 
až 2015. Tento strategický dokument zahr-
nuje v sobě kromě provozu města a na jeho 
rozpočet napojených obchodních a příspěv-
kových organizací také všechny plánované 
investiční záměry města, zejména IPRM 
v oblasti bývalých kasáren, IPRM k revita-
lizaci městských sídlišť, záměr IPRM na ob-
novu vozového parku DPCHJ a další desítky 
projektů v oblasti rozvoje a obnovy města. 
„Celkově v příštích pěti letech město proin-
vestuje na svůj rozvoj 2,7 miliardy korun, “ 
říká primátor Jan Mareš.
Obrovské investice město uskuteční bez 
dluhu. Výhled počítá pouze se zapojením 
revolvingového úvěru ve výši 450 milionů 
korun, pro zajištění předfinancování jed-
notlivých projektů. „Hospodařením z mi-
nulých let máme vytvořen prostor a zajištěn 
dostatek prostředků pro vlastní spoluúčasti 
města u všech projektů a investičních akti-
vit,“ vysvětluje primátor. Úvěr tedy slouží 
pouze pro překlenutí období mezi propla-
cením nákladů a ziskem dotace.

Kromě plánovaných investic počítají roz-
počty s každoroční rezervou ve výši 35 
milionů korun a od roku 2012, po skonče-
ní výstavby IPRM, rovněž s každoročními 
hospodářskými přebytky 40 až 60 milio-
nů korun. „Město tak na přebytcích získá 
zhruba dalších 240 milionů, které bude 
opět používat na rozvojové investice,“ do-
dává primátor Mareš. 
V rámci zpracování rozpočtového výhledu 
obdrželo město od renomované společnos-
ti AQE Advisors vysoké ratingové hodno-
cení, které značí, že Chomutov je z krátko-
dobého i dlouhodobého hlediska kvalitní 
subjekt, který dostojí včas všem svým aktu-
álním závazkům.

Několika zastupitelů jsme se zeptali, jaký mají 
názor na rozpočet a rozpočtový výhled

Stanislav Mikšovic, TOP 09
Rozpočet města je sestaven ve-
lice obezřetně. Naprosto reflek-
tuje požadavky na rozvoj města. 

Ekonomům magistrátu se podařil husarský 
kousek, když sestavili v současné době vyrov-
naný a bezdlužný rozpočet a především výhled 
na dalších pět let. 
Přestože rozpočet především zajišťuje finan-
cování rozsáhlého sportovního areálu na Zad-
ních Vinohradech, nezapomnělo se na další 
oblasti života. Pozitivní je, že se úředníci  snaží 
o maximální využití městských peněz a na 
každou městskou korunu se snaží navázat až 
devět korun dotačních.  V rozpočtu jsou tak 
připraveny prostředky na další výstavbu par-
kovacích míst, vytvoření metropolitní interne-
tové sítě, zateplení základní školy na Zahrad-
ní, opravu mola na Kamencovém jezeře, které 
je v havarijním stavu, či vybudování vstupu do 
Bezručova údolí s parkovištěm. Nezapomíná 
se ani na městskou hromadnou dopravu, do 
které město bude investovat o čtyři miliony 
více než vloni. 
Na rozdíl od Mostu, který každoročně hospo-
daří na dluh několika stovek milionů korun, 
rozpočtový výhled Chomutova zůstává bez-
dlužný i v příštích pěti letech.  To nadále městu 
umožní rozvíjet se po skončení obrovských in-
vestic do všech tří IPRM a netáhnout za sebou 
dluhový balvan.

Ladislav Drlý, KSČM
Naše město čeká v nejbližších 
třech letech období šetření. Je 
to vyvoláno nejen ekonomickou 

krizí a snahou státu přenášet stále více nákla-
dů na kraje, obce a občany. Svůj podíl na tom 
má i realizace investičních akcí v areálu býva-
lých kasáren. Jsou to sice akce, jejichž výstav-
ba bude z velké části financována z prostřed-
ků Evropské unie, jejich budoucí provoz však 
bude hrazen z provozních prostředků města. 
Přitom nám dodnes nikdo nedal uspokojivou 
odpověď na otázku, jak velké tyto provozní 
náklady budou. 
Náš klub není proti realizaci nových investic, 
zvláště pokud je možnost financování jejich 
realizace z dotací, trváme však na důkladném 
posuzování jejich priorit a potřebnosti pro 
občany města, trváme na vyčíslování, jaké pří-
jmy městu jejich realizace přinese a při jakých  
provozních nákladech.  Proto jsme v souladu 
s naším volebním programem prosadili do 
usnesení k rozpočtu na letošní rok podmínku, 
že nové investiční akce budou zahajovány až 
po posouzení zajištění prostředků na jejich re-
alizaci i budoucí provoz. 
Na rozpočet města budou mít také vliv někte-
rá neuvážená rozhodnutí minulého zastupi-
telstva. Velkorysé snížení ceny za prodej staré-
ho zimního stadionu a souvisejících pozemků 

firmě SPAR i kontroverzní exekuce proti dluž-
níkům města. Exekutorovi se již těžko podaří 
vymoci nějaké peníze. Již jednou však po měs-
tě požadoval 10 milionů korun...

Vojtěch Čihař, Severočeši.cz
Vzhledem k tomu, že platnost 
voleb byla v Chomutově potvr-
zena později, byl vcelku malý 

časový prostor na razantní zásahy do rozpoč-
tu připraveného ekonomickým odborem. Ve 
finančním výboru byly sporné body projed-
nány a relevantně vysvětleny vedením odboru 
ekonomiky. Jsme přesvědčeni, že bylo důležité 
přijmout rozpočet pro celé město takto připra-
vený, aby se nepracovalo v rozpočtovém provi-
zoriu. Vzhledem k časové tísni je třeba odboru 
ekonomiky za kvalitně připravený vyrovnaný 
rozpočet na rok 2011 poděkovat. Rozpočtový 
výhled je připravený, ale zde časový prostor 
umožňuje zasáhnout do problémových oblas-
tí při sestavování rozpočtů města na jednotli-
vé další roky.

Vladimír Koten, PRO Chomutov
Rozpočet SMCH na rok 2011 
neodpovídá všem potřebám 
města. Město žádá dotaci 40 

mil. Kč na opravu mola na KJ. Opravy mola 
probíhaly řadu let. Od roku 2003 město ví 
o jeho špatném stavu. Když p. Stádník říká, že 
byl vybrán špatný materiál, někdo by měl nést 
za toto odpovědnost. Když město dotaci ne-
dostane, bude muset nalézt  prostředky jinde 
v rozpočtu. Zhodnocením majetku města by 
pak mělo dojít ke zvýšení nájmu. 
S náklady na KJ souvisí i únik možných příjmů 
z jeho pronájmu. Město dává každý rok do KJ 
zhruba 3–4 mil Kč. Nájemné činí jen 250 tis.
Kč, při tržním by mohlo být minimálně mili-
on Kč. Rozdíl je tedy 5 mil. Kč, které by město 
mohlo získat. Do roku 2015 pak 25 mil. Kč.
V rozpočtu dále chybí podrobné náklady na 
provoz nového sportovního centra. Dle tvrze-
ní radnice je nelze přesně spočítat. Vedení však 
vždy tvrdilo, že tyto náklady byly součástí žá-
dosti o dotaci a že např. u zimního stadionu se 
určitě ušetří. V rozpočtu je ale uvedeno, že pří-
padné vícenáklady spojené s otevřením nové-
ho zimního stadionu nelze prozatím vyčíslit. 
Nejhůře v rozpočtu dopadla MHD. Přiděle-
ná dotace 46 mil. Kč nepostačuje, a tak došlo 
k radikálnímu snížení rozsahu MHD, které 
nevyhovuje potřebám občanů. V porovnání 
s částkou 40 mil. Kč na opravu mola je nízká 
podpora MHD zarážející. MHD přeci slouží 
více občanům než molo. 
S rozpočtem souvisí i zadávání veřejných zaká-
zek. Jejich zlepšením by město mohlo ušetřit 5 
až 20 % nákladů. Ve sledovaném období by se 
pak jistě jednalo o úsporu ve stovkách milionů 
korun, které by bylo možné použít jinde.

V příštích letech 
bez dluhů 
a s výraznými 
přebytky

Největší investicí je volnočasový areál  
na Zadních Vinohradech
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Vyhlášky: kultura levněji, automaty dražší 

Poplatek za odpady patří 
stále k nejlevnějším

Aktuality

Poplatek za psa
Vyhláška nově definuje ohlašovací povinnost 
poplatníků. „Zákon doplnil některé údaje, 
které musí chovatel uvést při přihlášení nové-
ho psa,“ říká Jan Mareš, šéf odboru ekonomi-
ky magistrátu.  Sazby poplatků zůstávají beze 
změny. Důležitou změnou je posunutí splat-
nosti poplatku z června na březen. Nově tedy 
budou muset být všechny poplatky uhrazeny 
do 31. 3. Zrušeno bylo roční osvobození psa 
od poplatku za kastraci a sleva z poplatku za 
aplikaci mikročipu. Naopak v platnosti zůstá-
vá dvouleté osvobození od poplatku pro psy 
převzaté z městského útulku.

Pobytové poplatky
Sazba rekreačního poplatku zůstává beze 
změny ve výši 15 Kč za využité lůžko a den. 
Sazbu ubytovacího poplatku zvýšil zákon na 
6 Kč za využité lůžko a den. Poplatek hradí 
návštěvníci města za ubytování v ubytovacím 
zařízení, provozovatel ubytovací služby jej 
následně odvádí městu. 

Poplatek ze vstupného
Novela vyhlášky zrušila zcela na území města 
výběr poplatku ze vstupného, který činil u vy-
braných produkcí až 20 procent z úhrnného 
vybraného vstupného. „Je to jeden z kroků, 
které mají zvýšit kvalitu a počet kulturních a 
zábavních produkcí ve městě,“ říká primátor 
Jan Mareš.

Poplatek za užívání veřejného 
prostranství

Sazby poplatku zůstaly beze změny. Základ-
ní sazba činí 10 Kč za m2 a den. U některých 
druhů záboru veřejného prostranství je sazba 
ze zákona upravena odlišně.  Tak jako v loň-
ském roce zůstaly pro oživení středu města 
a turistického ruchu osvobozeny od poplatku 
restaurační předzahrádky. 
  

Poplatky za automaty
Magistrát zpoplatnil všechny výherní au-
tomaty a povolené videoloterijní terminály, 
elektromagnetické rulety či jiná hazardní 
zařízení. Majitelé heren za každý automat 
zaplatí pět tisíc korun za tři měsíce. „Dříve 
byl zpoplatněn pouze hrací přístroj, který byl 
v provozu, teď je zpoplatněno každé přihláše-
né zařízení,“ dodává ekonom Mareš. Město 
se poplatkem snaží snížit počet výherních au-
tomatů ve městě, které povoluje ministerstvo 
financí.

Za sběr a svoz tuhého komunálního od-
padu pro rok 2011 občané města zaplatí 

o 52 korun více než v předchozím roce (na-
výšení cca o 4,30 Kč za měsíc).  I přesto, že 
obyvatelé zaplatí nově 480 Kč za rok, patří 
Chomutov stále k nejlevnějším městům v re-
publice. Změna vyhlášky přináší také nové 
termíny pro zaplacení poplatku.
Kalkulace poplatku vyplývá ze zákona a tvoří 
ji náklady na shromažďování, sběr, přepravu, 
třídění a skládkování komunálních odpadů.  
Cena je stanovena podle skutečných nákla-
dů obce v roce předcházejícím roku vydání 
obecně závazné vyhlášky. „Kalkulace pro 
rok 2011 tedy vychází ze skutečných nákla-
dů města z roku 2009,“ vysvětluje vedoucí 
odboru ekonomiky Jan Mareš. Náklady kaž-
doročně rostou především z důvodu změny 
ceny skládkovného. Město Chomutov však 
svým občanům tyto náklady snižuje tím, že do 
systému vrací nejen výnosy, které získá ze se-
parace odpadů, ale i odvody z EKO-KOMu a 
vlastním příspěvkem z rozpočtu města, který 
převyšuje deset milionů korun.  Tím se pokry-
je čtyřicet procent nákladů. Město také musí 
nést nárůst nákladů, které vzrostly od roku 
2009, tedy minimálně rozdíl v cenách sklád-

kovného a meziroční inflace.
Změna termínů splatnosti byla stanovena 
pro první pololetí na konec měsíce února 
a pro druhé pololetí na konec měsíce srpna. 
„K přesunutí splatnosti došlo z důvodu změ-
ny procesu správy poplatku a zejména z dů-
vodu zkráceného období, kdy město platby 
poplatků zálohovalo plně ze svého rozpočtu,“ 
dodává ekonom Mareš.

Prosincové zastupitelstvo města schválilo novelizaci všech obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích.  Hlavním 
důvodem k novelizacím je změna právních předpisů, podle kterých se poplatky vybírají. Pro Chomutovany vyhlášky 
znamenají  jen nepatrné změny.

Děti z domova  
dostaly sladkosti 
Primátor Jan Mareš zavítal mezi děti 
z chomutovského dětského domova 
a přinesl jim něco dobrého na zub. Po-
kračuje tak v tradici zpříjemnění silves-
trovských oslav v domově. „Děti si totiž 
sladkosti jinak kupují z kapesného,“ říká 
ředitelka domova Jitka Pojmanová. 
Děti provedly primátora celým domovem 
a pochlubily se dárky, které našly pod 
stromečkem. „Návštěva mezi dětmi byla 
milým zastavením v těchto svátečních 
dnech. Je příjemné vidět jejich radost 
a rozzářené oči nad dárky. Pracovníci do-
mova dětem poskytují maximální péči, 
bohužel jim nedokážou splnit největší 
přání, a to funkční rodinu,“ dodává pri-
mátor.

Zrušení poplatku ze vstupného by mělo zlepšit 
kvalitu kulturních akcí
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Kamínek poskytne rady, využití času, ale i hygienu

Končí doba regulace nájemného
Aktuality

Na sídlišti Kamenná vznikne nové sociál-
ní centrum s názvem Kamínek. Zhruba 

do konce roku 2011 by mělo poskytovat řadu 
služeb sociálně slabým a znevýhodněným 
lidem zejména z chomutovských sídlišť.  
Centrum vznikne přestavbou bývalé budovy 
ústavu sociální péče. Radnice se snaží získat 
na přestavbu a provoz dotace. Pokračuje tak 
v sociální pomoci všem, kteří o ni stojí.
Město plánuje, že v budově vznikne kontakt-
ní centrum pro drogově závislé s částečným 
centrem osobní hygieny pro lidi bez domova.  
„Další součástí je nízkoprahové centrum pro 
děti a mládež, které bude pomáhat mládeži od 
15 do 26 let s řešením jejich životních situací 

a bude se snažit naplnit jejich volný čas,“ řek-
la Petra Brožíková, projektová manažerka. 
Komplexnost služeb doplní Sociálně aktivi-
zační služba, která bude pomáhat mladým ro-
dinám a jejich dětem. „Její pracovníci budou 
například pořádat kurzy vaření, péče o děti, 
hospodaření s penězi pro mladé matky, kte-
ré neměly vzor, jak se těmto přirozeným do-
vednostem naučit,“ popisuje službu Kamila 
Faiglová, vedoucí odboru sociálních věcí. 
Sociálně aktivizační pracovníci budou také 
řešit problémy se zneužíváním a zanedbává-
ním dětí, rozvodové problémy a domácí násilí 
a spolupracovat budou např. s Fondem ohro-
žených dětí. V Kamínku budou sídlit také 

terénní sociální pracovníci, kteří budou pra-
covat s rodinami přímo v terénu a budou vy-
hledávat budoucí klienty centra. Nadstavbou 
sociálního centra budou bezplatné zájmové 
kroužky a sportovní aktivity, například kem-
pink v Bezručově údolí, poradenství právní, 
protidluhové a další. 
Na zřízení centra město zpracovalo tři pro-
jekty. „První projekt řeší rekonstrukci a pře-
stavbu objektů, ve druhém žádáme o dotace 
na vybavení centra a třetí projekt řeší vlastní 
financování celého provozu,“ sdělila Brožíko-
vá.  Dotace by měly být poskytnuty z Integro-
vaného operačního programu a Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

S příchodem nového roku 
skončila regulace nájem-

ného. Nájemníci v bytech 
spravovaných Chomutovskou 
bytovou, a. s., tak zaplatí více 
na nájemném. Nárůst však 
nebude tak velký, jak se v po-
slední době povídá nebo jak 
se objevuje v některých médi-
ích. Předpokládá se, že bude 
zhruba poloviční. Některé no-
viny nesprávně informovaly, 
že v Chomutově budou obyvatelé platit 103 
korun za metr čtvereční. „Tato informace je 
dílem hypotečních společností, které si chtějí 
navýšit objem poskytovaných finančních pro-
duktů,“ říká ředitel společnosti Chomutovská 
bytová Jaroslav Schindler.  
Společnost nyní čeká, až ministerstvo pro 
místní rozvoj stanoví metodiku, která bude 

doporučovat místně obvyk-
lé nájemné. „Nové nájemné 
chceme stanovit v takové výši, 
aby bylo akceptovatelné pro 
obě strany smluvního vztahu,“ 
vysvětluje Schindler. Výše ná-
jemného by tak měla dostateč-
ně chránit peněženky nájemní-
ků, ale zároveň Chomutovské 
bytové umožnit v základní míře 
udržovat bytový fond a zkvalit-
nit bydlení v Chomutově. „Jako 

správci bytového fondu tak získáme lepší 
možnost postupného dokončení výměny 
oken za okna plastová, opravu střech a v blíz-
ké budoucnosti postupné zateplování domů. 
Na tyto rekonstrukční práce nemá společnost 
dostatek peněz a ze současného vybraného 
nájemného je schopna zajistit pouze údržbu 
a drobné opravy,“ vysvětluje Schindler.

Primátor přivítal 
prvního občánka roku

Primátor Chomutova Jan Mareš společ-
ně přivítal prvního občánka Chomutova 
a zároveň Ústeckého kraje v roce 2011. 
Je jím chlapeček Vladislav Soukup, který 
se narodil mamince Evě necelé tři hodiny 
po silvestrovské půlnoci právě v chomu-
tovské nemocnici. „Přeji mu šťastný start 
do života, zdraví a krásné dětství,“ říká 
primátor Mareš. 
Při krátké návštěvě předal primátor Evě 
Soukupové květiny, finanční dar ve výši 
pěti tisíc korun na zakoupení dětských 
potřeb a hračku pro Vládíka. Je to zdravé 
miminko, ale na odchod domů z nemoc-
nice si bude muset ještě chvilku počkat, 
až doroste. „Se svými dvěma kilogramy 
a 45 centimetry je velmi drobný,“ říká 
jeho matka.

Letní stadion a relaxační 
centrum se už staví 
Po zimním stadionu a kulturně-společen-

ském centru se na Zadních Vinohradech 
začíná s výstavbou letního stadionu a rela-
xačně-oddychového centra. Zatímco na plo-
chu budoucího letního stadionu vjely stroje 
už v listopadu, relaxační centrum se začne 
stavět v lednu. Obě stavby budou dokončeny 
v roce 2012. 
Na letním stadionu s tréninkovým zázemím 
budou vedle sebe fotbalový a atletický stadi-
on. Ten fotbalový bude obklopen tribunou 
z ocelové konstrukce pro téměř pět tisíc di-
váků. Pro atlety a fotbalisty se postaví také 
zázemí, jako jsou šatny, kanceláře a dokonce 
prádelna na dresy. Komplex letního stadionu 
město přijde na 258 milionů korun, z čehož 
dostane 227 milionů zpět z dotací EU. 

Divoká řeka, vodní ježek, tobogany, vodní 
masáže a další atrakce budou hlavním láka-
dlem nového relaxačně-oddychového centra.  
Jeho součástí budou také pětadvacetimetrový 
plavecký bazén a bazének pro plavání kojen-
ců. Centrum bude stát 394 milionů a z toho 
Evropská unie zaplatí 274 milionů.     

Ilustrační foto

Prvním miminkem roku 2011 se stal 
Vladislav Soukup.
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Rozhovor

Jaká je práce s tak malými dětmi?
Těžká, ale krásná. Malé děti se učí teprve sou-
středit delší dobu, učí se pohybové paměti, 
učí se reagovat na taneční fráze a v neposlední 
řadě se učí techniku právě trénované disciplí-
ny. Trenér musí být velmi trpělivý, ale přísný, 
aby malé děti pochopily, že pokud odvedou 
práci poctivě a celým srdcem, výsledek se do-
staví. Trénují třikrát týdně dvě hodiny nové 
taneční techniky a od ledna nové choreogra-
fie. K tomu jednou týdně balet a jednou týdně 
gymnastiku.  Dále velmi často o víkendech tři 
hodiny tréninku na přesnost choreografické-
ho postavení a synchronní provedení. Před 
mistrovstvím se víkendový trénink mění na 
téměř celodenní soustředění.

Jaké strasti zažíváte na cestách po světě s ma-
lými dětmi?
Kupodivu vše klape, děti jsou velmi discipli-
nované. Ví, že musí umět tancovat, ale také 
se umět chovat, abych na ně mohla být hrdá. 
A to tedy jsem! Ale i v chování panují tvrdá 
pravidla. Například neplakat při prohře, po-
dat soupeři ruku. V rámci tréninku mají děti 
také společenskou výchovou, při které se učí 
všechna pravidla. S organizací pomáhají ro-
diče, kteří nás doprovázejí, za což jsem jim 
velmi vděčná a moc jim děkuji. Na nich je pak 
děti obléknout učesat, nalíčit…, a to vše čtyři-
advacetkrát.

Při cestách musíte zažívat řadu příběhů z na-
táčení. Povíte nám nějaký?
Můj největší zážitek byl po disciplíně duo 
show dance, kdy naše dvě dívky před vyhlá-
šením výsledků stály se mnou za oponou 
a hlásilo se od 6. místa. Po vyhlášení 3. místa 
říkám dívkám, to není možné, vy jste druhé! 
A pak vyhlásili 2. místo a my věděly, že jsme 
mistři světa! Neuvěřitelný zážitek, protože 
v show dance mezi tolika světovými špička-
mi, to je tlukot srdce přímo slyšitelný. A ne-
smírná hrdost při naší hymně, při sledování 
české vlajky, která mířila nejvýše...

Vloni jste připravili 43 choreografií, letos jich 
chcete nacvičit dokonce rekordních osmdesát. 
Proč? 
Děti si je zaslouží, mají velký zájem, umí, a je 
tudíž možnost dalších skvělých výsledků pro 
naši školu, město Chomutov, potažmo i celou 
Českou republiku. Snad je to i moje ambice 
připravit i dalším dětem krásné zážitky z vr-
cholových soutěží. Naposledy nás doprová-
zelo na 20 rodičů, kteří přiznali, že by si v ži-
votě nenechali ujít tu nádhernou atmosféru, 
tolik cizích států, tolik krásných choreografií 
a zažít tak ohromnou hrdost na naše děti. To 
stojí za obětování času i financí a nervů s tím 
spojených.

Choreografie mají zajímavé názvy i obsah. 
Kam chodíte pro nápady? 

Je pravdou, že se podařilo obsahově ztvárnit 
zajímavé příběhy, krásné choreografie a té-
měř u všech se podařilo vybojovat skvělé vý-
sledky. Je ale také pravdou, že jsou to hodiny 
a hodiny poslechu hudby, která je základem. 
Pokud mě zaujme, okamžitě vidím v před-
stavách pohyb, a s tím mi vyplyne i postava 
a souběžně mě napadne i příběh, který při 
stavbě choreografie rozvíjím. Další nemalá 
práce je střih hudby, aby gradovala, aby se 
vystřídaly různé žánry a zároveň se hodila 
k dané věkové skupině a vytvořila příběh. 
Velmi dbám na zajímavý začátek choreo-
grafie a famózní konec. Někdy se podaří 
lépe, někdy hůře. Jen doufám, že najdeme  
tu správnou hudbu a ty příběhy už musí na-
skočit. 

Jaký z loňských závodních startů byl nejtěž-
ší?
Nejtěžší start byl jako vždy v německé Riese, 
kde se už tradičně sejdou ti nejlepší a účast-
ní se nejvíce států. Letos tam byl sice světový 
pohár, ale i tak zastoupení zemí bylo úžasné. 
Z našich nejvíce excelovaly Natálka Moskvi-
tinová, která je ojedinělým dříčem a má úspě-
chy i v disko dance, a Deniska Večeřová, které 
společně tvoří duo, ve kterém se staly mistry-
němi světa.

Jaké země jsou pro vás největšími soupeři 
a proč?
Největšími soupeři vždy bylo Slovinsko, kte-
ré má úžasnou techniku baletu a jazz dance, 
dále Rusové s nesmírnou disciplínou a přes-
ností, Bosna-Hercegovina s výbornými nápa-
dy a Američané, kteří mají úžasné rekvizity.

Stardance několikrát stoupala vlajka nejvýše
Taneční škola Stardance ukončila ta-
neční sezonu 2010 s plným kontem, 
na kterém přibylo 13 titulů mistrů Čes-
ké republiky a šest titulů mistrů svě-
ta v disciplínách show dance a latino 
show. Chomutov reprezentovali na mi-
strovství světa v latino show v Liberci, 
na mistrovství světa show dance, které 
se konalo v Maďarsku, a na světovém 
poháru v německé Riese. Pro všechna 
závodní vystoupení choreografka ta-
neční školy Jana Zelenková vytvořila 
třiačtyřicet choreografií, které se svě-
řenkyněmi nacvičila. Úspěchy ještě 
více podtrhuje fakt, že světové mis-
trovské tituly získávají už osmileté ta-
nečnice.
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Výstava přibližuje současnost Peru

V Chomutově je vystavena část Ströherské sbírky
Chomutovské muzeum představilo v Domě Jiřího Popela novou expozici lidového umění Krušných hor.

Až do konce ledna mohou návštěvníci 
výstavní síně chomutovské knihovny 

zhlédnout výstavu Renaty Menclové Tvář 
Peru. Barevné fotografie upoutají kontras-
tem barev. Vzdálené přírodní scenerie střídá 
pestrobarevné oblečení domorodců. „Snažila 
jsem se ve fotografiích zachytit současnost 
Peru, a to lidi, přírodu i kulturu,“ představuje 
cestovatelka Renata Menclová. 

Z cest, které podniká, pořádá výstavy a před-
nášky. „Věřím, že díky povídání či fotografi-
ím přiblížím svým krajanům krásy dalekých 
zemí. Pro někoho se to může stát inspirací 
k cestování,“ dodává Menclová. V Chomuto-
vě se již představila výstavou Národní parky 
USA, v tomto roce se chystá potřetí do Kanady 
a cílem budou opět národní parky a současný 
život indiánů ze severozápadního pobřeží.

„Výstava je zaměřena na dětské hračky 
a lidovou vánoční tvorbu z české i ně-

mecké strany Krušnohoří,“ upřesňuje ředitel 
muzea Stanislav Děd. Vystavené exponáty 
pocházejí z tzv. Ströherské sbírky, kterou za-
půjčila městu Annaberg-Buchholz Dr. Erika 
Pohl-Ströher, jíž se podařilo shromáždit roz-
sáhlý, ucelený a hodnotný soubor původních 
artefaktů krušnohorského lidového umění.
Většina exponátů pochází z období od začát-
ku 19. do konce 20. století. „Kromě dřevě-
ných hraček a vánočních kouřníků, louskáč-
ků, pyramid, lustrů a betlémů je jedna část 
výstavy věnovaná i předmětům lidové zbož-
nosti, jako jsou například lahve trpělivos-
ti,“ vyjmenovává kurátorka výstavy Renata 
Gubíková. Nechybí zde ani hornické lidové 
umění, které symbolizují hornické verky, což 
jsou typické zmenšené modely dolů, nebo fi-
gurky horníků a jejich průvodů.  
Expozice je součástí velkého společného 
projektu partnerů z Čech i Saska. Město 
Chomutov, oblastní muzea v Chomutově 
a Mostě a Podkrušnohorský zoopark spolu-
pracují s partnerským německým městem 
Annaberg-Buchholz na společném projektu 
CENTRUM KRUŠNOHORSKÉHO LIDO-
VÉHO UMĚNÍ. „Celý projekt, financovaný 
prostřednictvím programu příhraniční spo-
lupráce 2007–2013 mezi Českou republi-
kou a Svobodným státem Sasko – Cíl3, má 
přispět ke zvýšení turistického ruchu Kruš-
ných hor, ale i posílit vzájemnou spolupráci 

a poznávání tradic a historie příhraničních 
oblastí,“ dodává projektová manažerka Mar-
cela Kukiová.
Jako první z celého projektu byla otevřena 
v říjnu loňského roku stálá expozice sbírky 
Manufaktura snů v partnerském městě An-
naberg-Buchholz. V listopadu následovalo 
otevření výstavy v Oblastním muzeu v Mos-
tě. Nyní se návštěvníkům otevřela výstava 

v chomutovském muzeu, na květen tohoto 
roku je plánováno otevření skanzenu Stará 
Ves v Podkrušnohorském zooparku. „Zají-
mavou novinkou bude možnost zakoupení 
kombinované vstupenky, která umožní za 
sníženou cenu návštěvu v muzeích v Chomu-
tově, Mostě, v Podkrušnohorském zooparku 
a vstup do tří památek v Německu,“ říká ře-
ditel muzea Děd.

V Chomutově zazpívá 
Eva Urbanová

Velkou hudební událostí této sezony 
bude Novoroční galavečer se slavnou só-
listkou Evou Urbanovou. V rámci Cho-
mutovských hudebních večerů zazní 19. 
ledna v divadle operní árie z děl českých 
a světových skladatelů za doprovodu Fes-
tivalového orchestru Petra Macka pod 
taktovkou Davida Švece.

foto: Pavel Hora
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Děti mohou dosáhnout 
na mistrovské medaile

Mladí plavci bodovali

Oddíl kuželek TJ VTŽ existuje v Chomu-
tově již od roku 1946. Dlouhodobě má 
úspěchy v druhé celostátní lize dospě-
lých, ale i děti mají dobré výsledky v ce-
lostátních soutěžích. Často získaly me-
dailové pozice na mistrovství republiky 
a v Poháru mladých nadějí.

Chomutovští nejmladší plavci se zúčast-
nili mezinárodních vánočních plavec-
kých závodů v německém Marienbergu, 
kterého se zúčastnilo 17 oddílů a z toho 
tři byly z ČR.  Devatenáctka  závodníků 
Slavie Chomutov na turnaji výborně za-
bodovala.
V závodech startovali žáci narození v le-
tech 1996–2001 a mladší. „Za zmínku 
stojí to, že náš oddíl se stal celkovým vítě-
zem závodů a získal putovní trofej Velkého 
vánočního louskáčka,“ řekl Jaroslav Jez-
bera z plaveckého oddílu TJ Slavia. V jed-
notlivcích byli nejvíc úspěšní plavci Jakub 
Volf (6 startů a 6 zlatých medailí), Kristián 
Kolumber (4 starty a 4 zlaté) a Filip Jezbe-
ra (4 starty a 4 zlaté medaile). Umístění 
na stupních vítězů ještě vybojovali Levová 
M., Müller V., Slabihoud O., Štemberk F., 
Vetýšková E., Jeníčková M., Valenta J., 
Veselá B., Bričová A., Lisý J., Müller R., 
Dvořáková E. a Slabihoudová K.

Kdo se může přihlásit: 
Kluci a holky od deseti let
Kam má přijít: 
Sportovní dům Chomutov 
Kdy:  Po telefonické domluvě  
Co s sebou:  Sportovní obuv a oblečení  
Za kolik:  Roční poplatek činí 800 Kč 
Bližší informace:  
Arnošt Filo, tel.: 605179271   

SportDejte děti na kuželky

inzerce

Levharti jsou na špici tabulky
Chomutovští basketbalisté se dlouho-

době drží na špici první ligy, a jak 
to vypadá podle výsledků, nemají v plánu ji 
opustit. „Cíl BK Levhartů byl hrát v horních 
patrech tabulky, a to je i nadále, ale bylo by 
alibistické, kdybychom teď již nechtěli jít do 
play-off z prvního nebo druhého místa. Po-
stup do Mattoni NBL je spíš otázka na ma-
nažera a věc financí, které by náš klub musel 
získat,“ říká nový trenér Tomáš Eisner.

Příprava týmu na sezonu se uskutečnila na 
krátkém soustředění v Doksech a již pří-
pravná utkání (jediná porážka s Děčínem 
o 9 bodů) naznačovala, že tým by mohl být 
složen dobře. „Úvod sezony nám vyšel ex-
celentně, z prvních sedmi zápasů jsme sedm 
vyhráli a první porážka přišla až na palubovce 
asi největšího konkurenta o nejvyšší příčky 
Jindřichova Hradce, a to o pouhý bod po vel-
kém boji,“ popisuje cestu k prvním příčkám 
v tabulce Eisner. 
Další dvě porážky přišly na palubovkách 
soupeře, a to na Spartě, kde asi zatím v nej-
horším utkání sezony Levharti prohráli 
rozdílem dvaceti bodů, a v Ústí nad Labem, 
kde opět podlehli rozdílem jednoho bodu. 
Ostatní utkání vyhráli a zejména venkovní 
vítězství v Trutnově, Zlíně, Opavě a Hradci 
Králové jsou pro ně velmi cenná. V domácím 
prostředí jsou Levharti zatím stoprocentně 
bez porážky. „Asi největší problém jsme měli 
s Vyšehradem, který loni hrál Mattoni NBL. 
Zkušeného soupeře jsme porazili v prodlou-
žení,“ dodává trenér. Tým se opírá o zku-
šenou hru pivotů Tomáše Hrubého, Pavla 
Staňka, Věroslava Suchardy. Na rozehrávce 
hraje výborně Aleš Jiráň a na křídlech Jan Ště-
pánek, Zdeněk Hanzlík, Pavel Hemmy a Mar-
tin Jakeš. „Tento tým má asi největší útočnou 
sílu v soutěži a naopak máme trošku problém 
s obrannou fází, na čemž tvrdě pracujeme,“ 
chlubí se Eisner.
Ten chomutovské Levharty v létě převzal po 
Milanu Doksanském. Tým společně se svým 
hrajícím asistentem Pavlem Staňkem doplnil 
o zkušeného Věroslava Suchardu a v průběhu 
sezony o Marka Balíka, který se bohužel hned 
v úvodu zranil a měl by se v nejbližších dnech 
opět zapojit do tréninkového procesu. Tým 
byl dále doplněn o několik mladých a naděj-
ných hráčů. Z Ústí nad Labem přišel Zdeněk 
Hanzlík, ze Sokolova Jan Stariat a Jan Polák, 
z Teplic Jiří Kadeřábek a David Szabo a slo-
venský mladík Jakub Kozubík, který v ČR 
studuje VŠ.
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REKONSTRUKCE BYTŮ

tel.: 732 445 149 

Inzerujte v Chomutovských novinách

tel.:  
725 124 616

Alona Hlavová

tel.:  
606 792 475

Stanislava Provazníková
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Neviděli jste lupiče?

Z ulic města odvezli  
8 000 tun sněhu

Policie pátrá po pachatelích loupeže, kte-
rá se odehrála 12. prosince 2010 kolem 
21 hodin. Neznámí zloději se vloupali do 
prodejny Travel Free ve Vejprtech. S po-
mocí žebříku vnikli do administrativní 
části prodejny, odkud z trezoru odcizili 
vyšší finanční hotovost v českých koru-
nách a eurech. Pachatelé měli během 
vloupání na sobě zimní oblečení s pokrýv-
kou hlavy. Jeden z pachatelů nesl přes ra-
meno přehozenou sportovní tašku. 
Poškozená společnost vypsala na do-
padení pachatelů finanční odměnu ve 
výši 20.000 korun. „Prosíme případné 
svědky, kteří se v osudný den pohybovali 
ve Vejprtech poblíž prodejny a všimli si 
pohybu podezřelých osob nebo vozidel, 
aby kontaktovali Policii ČR,“ říká mluvčí 
policie Marie Pivková. Mohou tak učinit 
na bezplatné telefonní lince 158 nebo 
v pracovních dnech na telefonním čísle 
974 433 100.

Přívaly sněhu a skoro stálé mrazivé poča-
sí si vyžádaly nasazení techniky a pracov-
níků překračující možnosti technických 
služeb. Ty si proto najaly externí firmy, 
které jim s úklidem sněhu pomáhají. 
Z důležitých parkovišť a ze silnic a chod-
níků úzkých ulic bylo odvezeno na osm 
tisíc tun sněhu.  
„Sníh jsme vyváželi  prakticky každý den 
mimo Štědrého dne, kdy jsme nechtěli 
rušit občany při vánoční pohodě,“ dodá-
vá náměstek ředitele TSmCh Miroslav 
Šulta.
Kvůli extrémnímu zimnímu počasí  
stoupla také spotřeba soli a drtě.  Oproti 
roku 2009 je spotřeba soli dvaapůlkrát 
větší a drtě dokonce třikrát. Letos už sy-
pače vysypaly  517 tun soli a 473 tun drtě.

Bezpečnost a doprava

inzerce

Sedm set řidičů nemělo pojištěné auto

Odhlašujte se o sto šest,
vyhrajete jízdné zdarma 

Už rok strážníci městské policie pravidel-
ně kontrolují zákonné pojištění vozidel 

na území města. Za tu dobu odhalili přes 
sedm set přestupků a narazili i na rekord-
mana. „Auto nemělo pojistku téměř tři roky. 
Jeho majitel dostal pokutu u horní hranice, 
tedy téměř čtyřicet tisíc korun,“ řekl Bed-
řich Rathouský, vedoucí odboru dopravních 
a správních činností. Přestupku se dopouští 
provozovatel nepojištěného vozidla, které 
bude umístěno na pozemní komunikaci.
Strážníci pojištění aut kontrolují v rámci spe-
ciálních akcí, ale i při běžné hlídkové činnos-
ti. „Během roku nebylo výjimkou, že strážníci 
v jedné ulici objevili patnáct nepojištěných 
aut,“ řekl Petr Zálešák, zástupce ředitele 
městské policie. Hlídky kontrolují především 
auta, která zbytečně zabírají místa na parko-
vištích a lidé na ně často sami upozorňují.
Odhalování řidičů, kteří neplní svou základní 
zákonnou povinnost, pomáhá všem odpo-
vědným řidičům. Nepojištěná auta totiž ve-
lice komplikují vyřízení pojistné události při 
dopravních nehodách. Řidiči aut bez pojistky 
navíc často odjíždějí od nehod, aby se vyhnuli 

placení škody. V loni způsobili téměř 3 500 
nehod.  
Kontroly chomutovská radnice zahájila na 
základě spolupráce s Českou kanceláří po-
jistitelů (ČKP) hned v lednu 2010, kdy zákon 
o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 
toto obcím umožnil. Město uzavřelo s ČKP 
smlouvu, která opravňuje strážníky a úřed-
níky z databáze „kanceláře“ operativně, tedy 
přímo v terénu zjišťovat informace, zda je vo-
zidlo pojištěno.

Cestující, kteří jezdí na časový kupon 
a budou se pravidelně v autobuse či 

trolejbuse odhlašovat, mohou vyhrát jízd-
né na další měsíc nebo čtvrtletí zdarma. 
Dopravní podnik navíc do konce ledna sní-
žil poplatek na pořízení bus karty na šede-
sát korun.
Od prvního února proto všichni, kdo chtějí 
vyhrát bezplatné nabití kuponu, nesmí za-
pomínat se při každém výstupu odhlásit. 
Dopravní podnik pěti cestujícím v každé 
kategorii časových kuponů, kteří se budou 

nejčastěji odhlašovat, zdarma nabije jejich 
kupon. Soutěž se vztahuje jak na měsíční, 
tak na čtvrtletní kupony.
Dopravce se soutěží snaží pasažéry mo-
tivovat, aby na odhlášení při výstupu ne-
zapomínali. „Pokud se budou cestující 
pravidelně odhlašovat, získáme přesnější 
přepravní statistiky, což nám dále bude 
pomáhat zlepšovat využití jednotlivých 
spojů a optimalizovat síť linek,“ vysvětluje 
generální ředitel Dopravního podniku Jiří 
Melničuk.
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Školy a volný čas

- 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 hrnky

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

kancelářská a kopírovací technikavýpočetní technika

inzerce

Nejvzácnějším do-
vezeným druhem 

v poslední době je sami-
ce jeřába mandžuského.   
„Je to vzácný pták, ve 
volné přírodě žije jen 
několik tisíc jedinců. 
K mladé samici by měl 
v příštím roce přibýt do 
chovu ještě mladý sa-
mec,“ řekla tisková mluvčí PZOO Martina 
Pelcová.   
Z holandské zoo Dierenrijk byla na podzim 
dovezena mladá samice losa evropského a tři 
samice kozorožců alpských. Chomutovská 
zoo získala také pár sovic sněžných, které byly 
dovezeny z holandské zoo Arnhem. K návště-
vě lákají i terária, v kterých je novinkou had 
štíhlovka podkovní. 
„Je to plachý, hbitý had, který výjimečně 
dorůstá délky dvou set centimetrů. Zvlášt-

ností tohoto druhu je, 
že z Duvernoyovy žlázy 
vylučuje do slin jed,“ řekl 
chovatel Jaroslav Zelin-
ka. 
Některá ze zvířat patří 
do evropských záchran-
ných programů, do nichž 
je zoopark zapojen. „Zo-
opark chová asi sto pade-

sát druhů zvířat, z nichž je třináct druhů zařa-
zeno v evropských záchranných programech 
a osmnáct zvířat je kriticky ohrožených,“ řek-
la ředitelka PZOO Iveta Rabasová. 
Zoopark se může pyšnit svou návštěvnos-
tí, která dosud činí 216 000 návštěvníků. 
V zimním období může návštěvníky přilákat 
nejen velké množství zvířátek, která zoopark 
vlastní, ale také krásná zasněžená scenerie 
a vánoční akce, které pravidelně připravují 
zaměstnanci zooparku.

Výbor pro národností menšiny městské-
ho zastupitelstva chce ještě více propo-

jit svou činnost s městskými akcemi. „Ráda 
bych, aby se menšiny zapojily do různých 
aktivit  města, například do Chomutovských 
městských slavností, na setkání Hornických 
měst a do dalších obdobných událostí,“ vy-
jmenovává novinky Marie Štáfková, nová 
předsedkyně výboru. 
Výbor pro národnostní menšiny se bude 
snažit získat i na svou činnost a rozšíření 
aktivit finanční prostředky z vyhlášených 
grantů nebo dotací Evropské unie. „Získa-

né prostředky nám pomohou využít veškeré 
možnosti k úzké spolupráci všech menšin 
a jejich začlenění do společnosti,“ dodává 
Štáfková. 
Výbor bude také pořádat návštěvy menšin 
v dětském domově či ve stacionáři při Měst-
ském ústavu sociálních služeb. Pravidelnou 
činností by pak měly být přednášky ke zkva-
litnění života národnostních menšin u nás. 
„Činnost výboru by měla vyvrcholit akcí  
pod názvem Rozumíme si, která představí 
kulturní bohatství jednotlivých národnos-
tí,“ dodává Štáfková.

Zoopark láká na nová zvířátka

Výbor více zapojí menšiny do akcí města

Podkrušnohorský zoopark v Chomutově získal v poslední době řadu nových 
zvířátek ze zahraničních zoologických zahrad nebo od soukromých chovatelů.
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Výšlap na Kočičák
pro chleba se sádlem
Přes osmdesát nadšenců se na Silvestra 
vydalo na tradiční výšlap na Kočičák, 
který pořádá chomutovské skautské stře-
disko Český lev. Přípravy i průběh byly 
s ohledem na tuhé mrazy velmi extrémní. 
„Den před pochodem jsme museli vyhlá-
sit brigádu a doslova se procházet od sil-
nice k opevnění a to vše při teplotě minus 
14 stupňů,“ popisuje Zbyněk Nejezchle-
ba z Junáka. U bunkru skauti připravili 
ležení pro vojenský stan.
První silvestrovští milovníci výšlapů do-
razili kolem poledne. To už na ně čekalo 
svařené víno, grog, utopence a chleby 
se sádlem a cibulí. Zájemci si mohli 
opéct buřty na ohni v sudu před stanem.  
Každý účastník si odnesl pamětní list. 
„Řada návštěvníků absolvovala pro-
hlídku bunkru se zasvěceným výkladem 
členů vojenského muzea,“ dodává Ne-
jezchleba.
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Zábava

Novoroční vtipy
Tři králové se přijdou podívat do Betlé-
ma na jezulátko. Jak ho tak očumujou, 
jeden z nich říká: „Ježišikriste, ten je ale 
krásný.“ Josef se bouchne do čela a říká 
Marii: „Vidíš, to je aspoň jméno, a ne 
Hugo!“

„Ne a ne a ne!“ odmítá vdaná žena ne-
mravné návrhy souseda na silvestrovské 
zábavě. „Celý rok jsem byla manželovi 
věrná!“
„Ale to by se ještě dalo napravit, vždyť 
nový rok začne až za hodinu...“

Po novoročních oslavách se před hos-
podou probouzí chlápek a je viditelně 
zmatený: „Ty vole, 2011?! Já jsem 
prochlastal celej rok?!“

Přeje pan Krško sousedovi: „Tak hodně 
štěstí do nového roku!“
„Neblbněte,“ říká soused, „vždyť už je 
únor!“
„A sakra, to zase bude doma mazec,“ 
zakleje pan Krško. „Přetáhl jsem Silvest-
ra ještě víc než loni!“

Po Silvestru přijde policajt do práce 
a kolegové se ho ptají: „Od čeho máš 
toho monokla?“
„To víte, hoši, otvíral jsem na Silvestra 
šampaňské!“

Sudoku

Křížovka V tajence najdete citát Johanna Wolfganga Goetha.
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Inzerce/Servis

Prodám dvougenerační dům na Kadaňsku (obec 
Vintířov), po celkové rekonstrukci, včetně kůlny, stodoly, 
zahrady. Cena k osobnímu jednání. Tel. 604 230 606. 

Vyměním byt 3+1 v centru Chebu (státní) za 1+1 nebo 
2+1 v Chomutově nebo Jirkově (také státní).  
Tel. 608 181 174.

Pronajmu byt 3+1 v Chomutově u Jitřenky. Vratná kauce 
dvouměsíční nájemné. Slušným lidem. Ne RK.  
Tel. 774 949 881.

Pronajmu byty 1+1 a 2+1+balkon, oba po rekonstrukci, 
v centru města, klidný, bezproblémový dům. Přípojka 
internet, digi TV, plast. okna + žaluzie, zateplený dům, 
nové výtahy. Nejlépe dlouhodobě. Cena 6 000 a 7 000 Kč, 
kauce 2x měsíční nájem. Tel. 774 107 832.

Přenechám byt 3+1 s balkonem, plastová okna, jinak 
v původním stavu. Byt se nachází v 1. patře cihlového 
domu bez výtahu u Kamencového jezera.  
Tel. 721 082 583, volat po 21. hodině.

Pronajmu garsoniéru nebo byt 1+1 v Chomutově, Jirás-
kova ul. – za Lunou, 6. patro. Tel. 775 939 533.

Zájemci z Holandska koupí dům v Chomutově a okolí, 
platba v hotovosti. Tel. 724 657 425.

Pronajmu byt 3+1 v centru Chomutova. Škola, školka 
v dosahu. Nájemné 6 000 Kč + elektřina.  
Tel. 777 990 400.

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 světlý peřiňák a dřevěnou skříňku s policemi. 
Cena 200 Kč/kus. Tel. 732 616 962.

Ostatní

31. prosince se na Zadních Vinohradech v Chomutově 
ztratila fenka Elsa. Dvouletý křížený špic, krémová 
barva. Foto na internetu v e-mailu Seznamu. Vanous333, 
heslo Fenix333. Odměna. Tel. 734 455 506.

Pronajmu od Nového roku nebytové prostory v centru 
Chomutova, naproti Centrálu. Tel. 725 223 001.

Pronajmu nebytové prostory 110 m2, alarm, zamřížo-
vaná okna, samostatná elektřina, plyn, voda, odvětrávání, 
el. otvírání dveří, WC dámy a páni, vestavěný bar.  
Tel. 777 680 096.

Bydlení Prodej

Kino OKO
12.1. st 17.00 DVOJKA
13.1. čt 19.00 ĎÁBEL
14.1. pá 18.00 ĎÁBEL
15.1. so 17.00 TRON: LEGACY
15.1. so 19.30 FOTŘI JSOU LOTŘI
16.1. ne 17.00 FOTŘI JSOU LOTŘI
16.1. ne 19.00 TRON: LEGACY
19.1. st 19.00 ZELENÝ SRŠEŇ
20.1. čt 17.00 MEGAMYSL
21.1. pá 17.00 MEGAMYSL
22.1. so 17.00 MEGAMYSL
22.1. so 19.00 BENGA V ZÁLOZE
23.1. ne 17.00 MEGAMYSL
23.1. ne 19.00 BENGA V ZÁLOZE
26.1. st 18.00 DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA S OHNĚM

Městské divadlo
20.1. čt 19.00 NOVOROČNÍ GALAVEČER 
Novoroční galavečer s EVOU URBANOVOU. 
Doprovází a spoluúčinkuje Festivalový orchestr Petra 
Macka. Řídí dirigent David Švec. Vstupné je 400 
a 200 Kč. 
26.1. ne 19.00 BARONKY 
Hrají: Eva Holubová a Zuzana Bydžovská. 
Filmový i divadelní autor a režisér Michael Mackenzie 
ve své napínavé hře uhrančivě stopuje nenápadné, 
dojímavé, a přece kruté jednání baronky k oddané 
a zanedbané služce. Baronka svou zdánlivou dobrotou 
zastírá vlastní pocity nenaplněnosti, prázdného života 
a neustálého ponižování ze strany záletného barona. 
Tento skutečný herecký koncert Evy Holubové a Zuzany 
Bydžovské skrývá mnohá překvapení i fascinující 
zvraty. Baronky jsou úpravou hry Baronka a služka, 
v níž obě herečky již zazářily dříve. Autorem úpravy, re-
žisérem a scénografem je Šimon Caban, jeden z našich 
nejvýraznějších současných divadelníků. Jeho zásluhou 
se do textu dostala hravost, jisté odlehčení i humor.

Kulturní dům Zahradní
12.1. st 17.00 VEČERNÍČEK 
Večerníček aneb tančíme s Malou muzikou. 
23.1. ne 15.00 O PRAČLOVÍČKOVI 
Představení pro děti a jejich rodiče. Vstupné je 40 Kč.
26.1. st 17.00 VEČERNÍČEK 
Večerníček aneb tančíme s Malou muzikou. 

Výstavy
Do 22.1. HANA ČÁPOVÁ – Galerie Špejchar SKKS 
Vernisáž grafiky v galerii začíná v 17:00 hod. a vystoupí 
VOX CANTABILIS. Vstupné kromě vernisáží: dospělí 
15 Kč, děti a studenti 7 Kč. 
Galerie je otevřena: ÚT-SO 09:00-17:00 hod.
Do 28.1. KRESBY - MILAN BEZANIUK 
Galerie na schodech SKKS
10.1. – 2.2.  OBRAZY JAN DINGA 
Galerie Lurago SKKS – Vernisáž

Sport
12.1. st 9.00 – 15.00  FLORBAL 
 STŘEDOŠKOLSKÉ HRY – sportovní hala
12.1. st 17.30 KLH CHOMUTOV X BEROUN 
 – zimní stadion
15.1. so 8.00 – 21.00  
 FUTSAL – CHLMF – sportovní hala
15.1. so 9.00 – 16.00 
 VOLEJBAL – II. LIGA JUNIORKY – sport. h.
16.1. ne 9.00 – 16.30 
 FLORBAL – II. LIGA JUNIOŘI – sport. h.
18.1. út 16.30 – 17.30  ZUMBA FIT – ZŠ Havlíčkova
21.1. pá 19.00  VOLEJBAL – I. LIGA MUŽI – sport h.
21.1. pá 19.30 – 21.00 
 BASKETBAL MUŽI B – sportovní hala
22.1. so 9.00 – 16.00 
 VOLEJBAL – II. LIGA ŽENY – sport. hala
22.1. so 11.00 – 14.00 
 FLORBAL – II. LIGA MUŽI – sportovní hala
22.1. so 15.00 – 16.30 
 BASKETBAL – I. LIGA MUŽI – sportovní hala
22.1. so 17.00 – 19.00 
 BASKETBAL – ŽÁCI U14 – sportovní hala
22.1. so 18.00  VOLEJBAL – I. LIGA MUŽI – sport. h.
22.1. so 19.00 – 21.00 
 BASKETBAL – MLADŠÍ ŽÁKYNĚ – sport. h.
23.1. ne 8.00 – 14.30  FUTSAL – CHLMF – sport. h.

23.1. ne 10.00 – 12.00 
 BASKETBAL – MLADŠÍ ŽÁKYNĚ – sport. h.
23.1. ne 12.00 – 14.00 
 BASKETBAL – ŽÁČI U14 – sportovní hala
23.1. ne 15.00 – 18.00 
 FLORBAL II. LIGA MUŽI – sportovní hala
26.1. st 17.30  KLH CHOMUTOV X DUKLA – zim. st.

Dům dětí a mládeže
14.1. pá 16.00 – 17.00  TRAMPOLÍNY – sport
15.1. so 9.00  KERAMICKÁ DÍLNY PRO DOSPĚLÉ, 
 ALE NEJEN PRO NĚ – vzdělávání
15.1. so 9.00  PATCHWORK CLUB I. – vzdělávání
15.1. so 9.00  RYCHLÁ KOLA DDM – II. ZÁVOD
17.1. po 9.30 – 10.30 
 CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI – pro děti
17.1. po 16.00 – 17.00  FIT KLUB – sport
17.1. po 16.15  PEDIGOVÁ DÍLNA – vzdělávání
17.1. po 17.00 – 18.00  TRAMPOLÍNY – sport
17.1. po 17.10  PATCHWORK CLUB II. – vzdělávání
18.1. út 9.30 – 10.30 
 TRAMPOLÍNKY PRO MAMINKY – sport
19.1. st 17.00 – 20.00 
 KERAMIKA PRO DĚTI A MLÁDEŽ – vzděl.
20.1. čt 9.00  PLETENÍ Z PAPÍRU – vzdělávání
20.1. čt 9.30 – 10.30 
 TRAMPOLÍNKY PRO MAMINKY – sport
21.1. pá 7.30 – 7.50  OLYMPIÁDA V NĚMECKÉM 
 JAZYCE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY – vzdělávání
21.1. pá 16.00 – 17.00  TRAMPOLÍNY – sport
22.1. so 10.00 – 11.00  ZUMBA FIT – sport
24.1. po 9.30 – 10.30 
 CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI – pro děti
24.1. po 16.00 – 17.00  FIT KLUB – sport
24.1. po 16.15  PEDIGOVÁ DÍLNA – vzdělávání
24.1. po 17.00 – 18.00  TRAMPOLÍNY – sport
25.1 út 9.30 – 10.30 
 TRAMPOLÍNKY PRO MAMINKY – sport
25.1. út 16.30 – 17.30  ZUBMA FIT – sport
25.1. út 17.00  STUDIO KREATIV – DRÁTOVÁNÍ 
 vzdělávání
26.1. st 7.30 – 8.00  MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 
 vzdělávání
26.1. st 9.00  ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE PRO MŠ
26.1 st 17.00 – 20.00  KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ  
 A MLÁDEŽ – vzdělávání

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

14



Fotoreportáž

Tři králové zavítali na radnici
Tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar po roce opět zavítali na chomutovskou radnici. Tradičně vyrazili na koních z Pod-
krušnohorského zooparku. A již cestou sbírali příspěvky na tříkrálovou sbírku Charity České republiky. „Vítám vás a přeji 
vám i všem lidem dobré vůle vše nejlepší do nového roku,“ přivítal trojici mudrců primátor Jan Mareš. Po malém pohoštění 
se průvod tří králů vydal po okolních restauracích, aby vykoledovali co nejvíce příspěvků na všechny potřebné.
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Kulturn  spole enské centrumLetní stadion s tréninkovým zázemím

Oddychové a relaxa ní centrum

Centrum sportu a volného asu- Zimní stadion 

T šíme se na nový Chomutov. T šte se s námi!

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

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad www.novychomutov.cz
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