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CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a. s. nabízí neopravené byty v Chomutově do nájmu 
veřejnou nabídkou.
Byt bude pronajat prvnímu zájemci, který se dostaví na sídlo společnosti 
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. Křižíkova 1098/6, Chomutov s dokladem o uhra-
zení částky rovnající se konečné ceně, či s hotovostí, uvedené ve zveřejněné 
nabídce a splňuje kritéria uvedená v článku 4. Pravidel pro pronajímání bytů. 

www.chomutovska-bytova.cz

Upřednostněni budou zájemci o poskytnutí menšího bytu s tím, že spo-
lečnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. vrátí stávající byt o větší rozloze 
v majetku společnosti či Statutárního města Chomutov (tzv. byt za byt). 
V těchto případech nebude vyžadován níže uvedený stanovený poplatek.

informace: 474721233 – p. Elisová
variabilní symbol: 32521

číslo účtu: 2103480237/0100
specifický symbol: rodné číslo

www.chomutovska-bytova.cz

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

1 Poděbradova 1308/2 1+1 15.000 Kč

2 Poděbradova 1308/5 1+1 15.000 Kč

3 Dr. Beneše 1509/2 1+1 15.000 Kč

4 Rokycanova 1574/1 1+1 15.000 Kč

5 Beethovenova 3888/12 1+1 15.000 Kč

6 Kadaňská 3691/2 1+1 15.000 Kč

7 Jirkovská 5008/7 1+1 15.000 Kč

8 Rokycanova 1574/14 1+2 21.000 Kč

9 K. Světlé 3627/3 1+2 21.000 Kč

10 Za Zborovskou 3605/5 1+2 21.000 Kč

11 Za Zborovskou 3605/6 1+2 21.000 Kč

12 Za Zborovskou 3607/7 1+2 21.000 Kč

13 Za Zborovskou 3608/3 1+2 21.000 Kč

14 Za Zborovskou 3614/6 1+2 21.000 Kč

15 Za Zborovskou 3616/1 1+2 21.000 Kč

16 Za Zborovskou 3616/3 1+2 21.000 Kč

17 Selská 3765/6 1+2 21.000 Kč

18 Grégrova 3773/3 1+2 21.000 Kč

19 Beethovenova 3885/9 1+2 21.000 Kč

20 Beethovenova 3896/8 1+2 21.000 Kč

21 Legionářská 3878/9 1+2 21.000 Kč

22 Legionářská 3879/12 1+2 21.000 Kč

23 Palackého 3952/11 1+2 21.000 Kč

24 Palackého 3994/14 1+2 21.000 Kč

25 Palackého 3997/17 1+2 21.000 Kč

26 Palackého 4089/2 1+2 21.000 Kč

27 Palachova 3417/1 1+2 21.000 Kč

28 Kadaňská 3676/3 1+2 21.000 Kč

29 Kadaňská 3681/2 1+2 21.000 Kč

30 Kadaňská 3749/2 1+2 21.000 Kč

31 Kadaňská 3688/6 1+2 21.000 Kč

32 Sokolská 3721/3 1+2 21.000 Kč

33 Borová 5141/23 1+2 21.000 Kč

34 Zahradní 5169/14 1+2 21.000 Kč

35 Beethovenova 3885/4 1+3 27.000 Kč

36 Zborovská 3672/5 1+3 27.000 Kč

37 Palackého 3640/5 1+3 27.000 Kč

38 Palackého 3996/7 1+3 27.000 Kč

39 Palackého 3996/12 1+3 27.000 Kč

40 Palackého 3996/16 1+3 27.000 Kč

41 Kadaňská 3687/6 1+3 27.000 Kč

42 5.května 3712/4 1+3 27.000 Kč

43 Sokolská 3708/3 1+4 33.000 Kč

44 Žižkovo nám. 3664/6 1+4 33.000 Kč

NABÍDKA BYTŮ

Pořadí Adresa Č.p./č.b Velikost Cena

Nabídka bytů do nájmu 
veřejnou nabídkou 
v Chomutově

C H O M U T O V S K Á
B Y T O V Á a. s .

Inzerce

KOUPELNOVÉ 
STUDIO

www.eurokoupelny.cz

REKONSTRUKCE 
BYTOVÝCH JADER
MODERNIZACE 
KOUPELEN

40 vzorových 
kójí se sanitou 
a obklady

Kosmova 4721, Chomutov
(areál autoškoly Omega)

Tel.: 474 626 191, 777 233 131
Po-Pá  (800–1700), So (800–1200)
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Milí Chomutované,
nastal adventní čas, který je dobou 
očekávání, lidé jsou si blíž, setkávají 
se rodiny i přátelé. Najděme si chvíli, 
abychom se oprostili od běžného 
všedního shonu. Využijme tento čas také 
k zastavení, zklidnění a přemýšlení. 
Přeji vám rodinnou pohodu, klidné 
vánoční svátky a do nového roku 
každému z vás hodně štěstí, zdraví 
a osobní spokojenosti. 
Městu Chomutovu přeji další  
rozvoj a rozkvět a především  
občany, kteří zde chtějí žít  
a pro své město něco udělat.

Primátor 
Jan Mareš

Nová služba bude 
v provozu od ledna 2012
Magistrát zřídil nová pracovišťě 
na náklady města.

4–5

6

8

Marie Vytlačilová: 
Nezdary vás nesmí 
nikdy odradit
Jak se peče betlém a vše kolem tradičního pečení 
perníku popisuje v rozhovoru chomutovská 
perníkářka Marie Vytlačilová.

Rozpočet 2012
Rozpočet města bude v příštím roce vyrovnaný, 
v provozním přebytku a bez dluhů. Rok 2012 
bude také ve znamení dokončování velkých 
investičních celků v areálu na Zadních 
Vinohradech.
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Téma

Rozpočet 2012: Vyrovnaný, 
v provozním přebytku a bez dluhů

Schválený rozpočet města pro příští rok lehce převýší dvě miliardy korun. Což znamená, že rozpo-
čet bude opět rekordní a tentokrát ve znamení dokončení velkých investičních celků v areálu na 
Zadních Vinohradech, kde bude postaven fotbalový a lehkoatletický stadion a relaxační a oddy-
chové centrum, včetně související infrastruktury. Současně bude probíhat další etapa regenerace 
panelových sídlišť. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, provozně přebytkový, avšak se zapoje-
ním cizích zdrojů na předfinancování velkých investic. „To znamená, že město utratí méně peněz, 
než potřebuje na svůj provoz,“ říká primátor Jan Mareš.

Ekonomové města se při sestavování 
rozpočtu pěkně zapotili. Rozpočet 
ovlivnila nejistota v příjmech, kon-

krétně v poklesu ve státem rozdělovaných 
daní. Poklesl výběr daní z příjmů jako tako-
vých, ale především stát sebral městům část 
DPH a peníze převedl do celkového systému 
ve prospěch důchodové reformy. „Chomutov 
jako významný člen Svazu měst a obcí má vý-
hodu v časném získávání informací a dat, kte-
rá rozpočet města ovlivňují. To nám v přípra-
vě rozpočtu výrazně pomáhá,“ říká primátor. 
V další nejistotě, která měla vliv na přípravu 
rozpočtu,  hraje také hlavní roli stát, který při-
pravuje další etapu reformy státní správy. Ta 
je nepřipravená a je a bude finančně nákladná. 
„Každoročním koloritem je již tradiční snižo-
vání příspěvku na výkon státní správy a pře-
nášení další agendy na města,“ říká ekonom 
Jan Mareš. Navyšování agendy sebou přináší 
i vyšší náklady na tiskové a kopírovací služby 
a IT technologie, jejich správu a správu dat. 
Velkou ranou pod pás je pro obce i chybné 
schválení zákona o loteriích. Tato chyba měs-
to stála  25 milionů korun. Na straně výdajů 
pak určitý problém představují provozní ná-
klady nových areálů. Jejich odhad v rozpočtu 
je tvořen ze studií a analýz budoucích nákla-
dů, které zpracovávali odborníci. „Základní 
údaje jsou sice známé, avšak některé vstupy 
půjde logicky upřesnit teprve až po vyhodno-
cení prvního roku provozu,“ popisuje situace 
ekonom.
Rozpočet pokrývá všechny potřeby města. 
Požadavek na výdajovou stránku výrazně pře-
vyšoval možnosti rozpočtu města. Navržený 
rozpočet je vždy určitý kompromis. „Předsta-
víme-li si rozpočet města jako velký dům, tak 
všechny jeho místnosti fungují, což je pod-
statné, avšak v mnoha jeho místnostech se 
musí utáhnout ventily a pouze temperovat,“ 
vysvětluje primátor. Nicméně na provozní 
úspory a nerozhazování je již magistrát a na 
rozpočet města napojené městské organizace 
zvyklé. Zažily je především v dobách krize, 
kdy Chomutov jako jedno z prvních měst za-
reagovalo na krizi a v jejím počátku okamžitě 
zahájilo tvrdá úsporná opatření. Letošní po-

třeby města jsou však zajištěny, zvláště pak 
díky odpovědnému přístupu jednotlivých 
odborů magistrátu a městských organizací. 
„Pro případné další potřeby obsahuje rozpo-
čet rezervu ve výši 35 milionů korun. Další 
prostředky obsahují účelové fondy, například 
fond rozvoje dopravní infrastruktury či fond 
oprav majetku  města,“ dodává primátor.
Rozpočet obsahuje plán zapojení revolvingo-
vého úvěru pro předfinancování a dofinan-
cování integrovaných plánů rozvoje města. 

„V příštím roce plánujeme rovněž obnovit 
kontokorent v objemu 80 milionů korun, nic-
méně tento má město již více než dvanáct let 
jako určitou finanční rezervu a nikdy jej dopo-
sud nemuselo využít,“ popisuje ekonom Ma-
reš. S obnovením však počítáme pouze pro 
případ nenadálých skutečností. „ Například, 
když se zpozdí dotace, což se letos také stalo,“ 
vysvětluje ekonom. Jakmile dorazí dotace po 
vyúčtování jednotlivých etap výstavby, což 
obvykle trvá tři měsíce, město krátkodobý 
úvěr uhradí a splní svůj závazek tak, aby ne-
vznikaly další náklady.  Přijetí jiného úvěru 
v současné době město neplánuje.
I přesto, že se město snaží šetřit, byly rozpoč-
ty některých městských organizací navýšeny. 
Například  dopravní podnik dostal o tři mili-
ony více a o dalším navýšení se ještě uvažuje. 
Společnost Kultura a sport má více o náklady 
generující nová sportoviště. Přidáno dosta-
ly i základní školy nebo třeba Městský ústav 
sociálních služeb, u kterých bylo zejména 
zohledněno navýšení spodní sazby DPH a ná-
růst nákladů za energie.

Výstavba relaxačně-oddychového centra.
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Téma

Město má jasno ve financích na příštích pět let

Názor několika zastupitelů na rozpočet a rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled – jeden ze strategic-
kých materiálů města - schválilo zastupi-

telstvo. Dokument je podstatný pro další roz-
voj Chomutova na příštích pět. Zjednodušeně 
řečeno určuje, na co město bude či nebude 
mít. Aktualizace rozpočtového výhledu byla 
schválena na období let 2012–2016. Rozpoč-
ty, jak je pro Chomutov typické, jsou pro příš-
tí roky plánovány vždy jako vyrovnané.    
Dokument byl sestaven podle vývoje hospoda-
ření města v předchozích třech letech a schvá-
leného rozpočtu pro letošní rok. Provozní 
náklady města jsou dlouhodobě v přebytku, 
což znamená, že město neutratí víc, než zís-
ká do rozpočtu. „Sestavování rozpočtového 
výhledu není vůbec jednoduché. Snažíme se 
totiž o co největší přesnost dat. Použiili jsme 
příslušné přepočítávací koeficienty, které si-

mulují potřeby a povinnosti města v příštích 
letech, započítali inflační vývoj rozpočtových 
příjmů a výdajů. Zahrnuli pravidelně se opa-
kující kapitálové položky či změny zákona 
o daňovém určení,“ vysvětluje ekonom města 
Jan Mareš. V dokumentu jsou zaznamenány 
i dopady další etapy reformy veřejné správy. 
Rozpočtový výhled obsahuje rovněž schvále-
né investiční plány, zejména investiční akce 
v rámci schválených IPRM v chomutovských 
sídlištích a na Zadních Vinohradech, včetně 
vratek investičních dotací. Při tvorbě se neza-
pomnělo ani na poměrové započítání budou-
cích provozních nákladů města.
Výrazně pozitivně lze ve výhledu charakterizo-
vat ukazatel dluhové služby, který po dokon-
čení úvěrem předfinancovaných staveb v rám-
ci IPRM klesá téměř na nulové hodnoty. To 

ukazuje na zdravé a odpovědné hospodaření. 
„Řečeno jinými slovy, až město dokončí téměř 
dvou miliardové investice, nebude nic dlužit,“ 
vysvětluje ekonom. V celém předpokládaném 
období výhled počítá s tím, že město bude hos-
podařit s vysokým provozním přebytkem a rov-
něž celkový odhadovaný výsledek hospodaření 
po roce 2013 naznačuje, že městu budou zůstá-
vat prostředky pro jeho další rozvoj. K těmto 
budou přidány i další nahodilé příjmy, které 
předpoklad vývoje hospodaření neobsahuje.
Ekonomové města mají k dispozici i dlouho-
dobou desetiletou pracovní variantu rozpoč-
tového výhledu. Každoroční povinnost sesta-
vování a aktualizace rozpočtového výhledu 
jako základního kamene zodpovědného říze-
ní města vyplývá z programového prohlášení 
koaličních zastupitelů města.

Milan Märc 
(Severočeši.cz)
Rozpočet města na rok 
2012 se připravoval 
v nelehké situaci, na 
které se také podílí celo-
světová krize. Vzhledem 
k této skutečnosti se do-

mnívám, že je rozpočet připraven odpovědně 
a svědomitě. Přesto bude nutné hledat možné 
úspory, šetřit, hospodařit s ohledem na potře-
by města a jejich občanů.

Jaroslav Komínek 
(KSČM)
Veškeré finance měs-
ta a rozpočty města se 
v budoucích letech bu-
dou soustředit, převáž-
ně s ohledem na nově 
vznikající areál na Vino-

hradech. Například pro rok 2012 se předpo-
kládají náklady na provoz zimního stadionu 
ve výši více jak 20 miliónu korun (v roce 2008 
byly ve výši kolem 7 milióny korun, 2009 – 8,5 
milionu korun, 2010 – 9 milionu korun).  Náš 
klub sice s tímto  projektem v tomto rozsahu 
nesouhlasil a od prvopočátku jsme chtěli na-
příklad předložit výhled nákladů na budoucí 
provoz, ale již nelze zastavit tyto rozestavěné 
akce IPRM. Proto je nutné na jejich dokonče-
ní a následný provoz zajistit dostatek fin. pro-
středků. Zrovna tak je nutné zajistit efektivi-
tu provozu např. v době, kdy jsou parkovací 
místa v prostorách zimního stadionu prázd-
ná omezit jejich osvětlení.  Vše se ukáže, až 
budou v provozu veškeré zařízení a zjistíme 
podle reality, kolik nás „to“ bude všechno 
stát. Proto vyzval předseda klubu zastupitelů 
KSČM Ing. Drlý na zastupitelstvu dne 28. 11. 

všechny předsedy klubů ke  společnému jed-
nání za účelem vyhledávání finančních rezerv 
v hospodaření města 
Nyní jsou to zatím pouze odhady. Nicméně 
závěrem musím konstatovat, že ekonomický 
odbor, včetně vedoucího pana Mareše k roz-
počtu dlouhodobě přistupuje velmi zodpo-
vědně a to i přes nelehkou situaci, například 
s přihlédnutím na nedobrý výběr daní.

Jindřich Stádník (ODS)
Se schváleným rozpoč-
tem souhlasím, i když 
vím, že zejména na stra-
ně příjmů bude hodně 
napnutý, zejména z po-
hledu plnění daňových 
příjmů apod. Na roz-

počtu si mimo jiné cením stálé podpory vol-
nočasových aktivit a sportu. V této ekonomic-
ky nelehké době by to nemuselo tak být i když 
vím, že příjemci těchto dotací to berou jako 
samozřejmost.
Konkrétní investice se budou teprve pro-
jednávat, samozřejmě nemluvím o již za-
počatých investicích, které přechází do 
roku 2012. Pro ostatní investice je částka 
v rozpočtu to nejnutnější minimum (opravy 
chodníků apod).

Vladimír Koten 
(PRO Chomutov)
Chomutov bude v roce 
2012 hospodařit s roz-
počtem téměř 2 mld. Kč. 
Rozpočet se podařilo 
sestavit jako vyrovnaný, 
za což patří poděkování 

ing. Marešovi a celému ekonomickému od-

boru. Přesto rozpočet skrývá řadu problémů. 
Peníze nejsou a investice nebudou. Obrov-
skou zátěž představuje především nový areál 
na Vinohradech. Jedná se nejen o splácení 
úvěru a nutnosti použití všech úspor, ale také 
o provozní náklady. Provoz zimní stadionu 
bude stát cca 21 mil. Kč a kina cca 7 mil.Kč. 
V příštím roce se dále zprovozní dva letní sta-
diony a bazén. Je proto legitimní, ptát se, zda 
se vedení města v minulosti dostatečně vážně 
zabývalo otázkou provozních nákladů nebo 
šlo cestou „ono to nějak dopadne“. Je také 
zřejmé, že se město bude muset více věnovat 
otázce výdajů. Příjmy už totiž neporostou. 
Bude nutné rozklíčovat náklady jednotlivých 
odborů a organizací a posoudit jejich výši. 
Tak např. outsorcing tiskových služeb a ICT 
stojí město přes 15 mil.Kč ročně. V tomto 
směru se budou muset zapojit všichni, kteří 
to s naším městem myslí odpovědně. My jsme 
připraveni přijít se svými náměty. Pokud bude 
vůle, chtít je slyšet.

Martin Klouda (ČSSD)
S odbory magistrátu 
i organizacemi města 
jsme připravovali roz-
počet na rok 2012 velmi 
zodpovědně a prošel 
n ě k o l i k a s t u p ň o v ý m 
projednáním. Problé-

mem jsou propady v příjmové oblasti, a to ve 
výběru daní a také v tom, že stát nám dlouho-
době situaci ztěžuje. Požaduje po obcích více 
služeb ve výkonu státní správy a přitom sni-
žuje své příspěvky. Přesto se snažíme v rámci 
města nejen udržet, ale rozvíjet tolik potřebné 
sociální služby. Důležitý je také rozvoj města, 
proto bude pokračovat další etapa regenerace 
chomutovských sídlišť.
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Magistrát připravil nová pracoviště 
na elektronické občanské průkazy

Studentský parlament v Chomutově začíná být aktivní

Workshop ukázal, že péče o seniory stojí na maličkostech

Podnikatelé najdou vše pod jednou střechou

Přestože stát připravil od led-
na zásadní změnu ve vydá-

vání občanských průkazů, nově 
elektronických, doposud nevy-
tvořil podmínky pro zřízení těch-
to nových pracovišť. „Abychom omezili fronty 
občanů, kteří si přijdou žádat o elektronické 
občanské průkazy, na náklady města jsme 
sami zřídili dvě nová pracoviště,“ uvedl pri-
mátor města Jan Mareš. Magistrát je po mi-
nisterstvu vnitra požadoval již od roku 2009. 
„Stále čekáme na technické vybavení, které 
do těchto kabin musí dodat stát,“ řekl rozla-
děně vedoucí odboru dopravních a správních 

činností chomutovského magis-
trátu Bedřich Rathouský. 
Nápor žádostí o e-OP bude mu-
set nově zvládnout i kombino-
vané pracoviště, dosud jen pro 

pasy. „Z těchto důvodů máme obavy, že se bu-
dou hlavně v týdnech před prázdninami tvo-
řit fronty,“ vysvětlil Rathouský. Dosavadní 
občanské průkazy zůstávají v platnosti a není 
plánovaná jejich plošná výměna.
Nápor žadatelů o nové doklady může zmírnit 
objednání k jednání na magistrátu prostřed-
nictvím služby sms či e-mailem. Více infor-
mací na www.chomutov-mesto.cz/sms.

Studentský parlament složený ze zástupců 
žáků základních a středních škol začíná 

pracovat samostatně. Žáci si vyměňují infor-
mace o školních projektech a životě na jednot-
livých školách. „Je vidět, že se otrkali a začí-
nají chápat, k čemu studentský parlament má 
sloužit. Zpočátku se nás zástupci škol jen ptali 
na různé informace. Nyní přebírají aktivitu a 
členové vedení města se stávají skutečně hosty 
na jejich jednání, a to je dobře,“ chválí aktivní 
žáky primátor Jan Mareš.

Členové parlamentu pokračují v monitoringu 
linek městské hromadné dopravy. „Žáci vnesli 
několik podnětů ke spojům, nebyli však příliš 
konkrétní, a tak si odhlasovali úkol linky moni-
torovat, a poté předat návrhy na zlepšení,“ říká 
primátor. Zástupci škol řešili i řadu jiných otá-
zek. Například bezpečné přecházení na čtyř-
proudové silnici u Globusu zajímalo student-
ky z obchodní akademie. Pohyb bezdomovců 
po městě, jejich spaní u popelnic či v domech 
zase řešili žáci Základní školy na Březenecké. 

„Pokud se budete cítit jakkoliv ohroženi či ob-
těžováni, volejte ihned linku 156,“ radil dětem 
náměstek primátora a velitel městské policie 
Jan Řehák. Ten také vyjmenoval, jakou pomoc 
město bezdomovcům nabízí.
Představitelé jednotlivých škol si na jedná-
ní parlamentu začali vyměňovat informace 
o zajímavých projektech škol či sportovních 
akcích. „Nebo žákyně gymnázia informovaly 
kolegy ze základních škol o studiu a zkouškách 
na jejich škole,“ doplnil primátor.

Městský ústav sociálních služeb Chomu-
tov zorganizoval závěrečný workshop 

jako poslední část projektu, na kterém se po-
dílel spolu s partnerem Centrem ubytování 
a péče v Annaberg-Buchholz. Jeho tématem 
bylo zhodnocení téměř roční spolupráce. 
Podstatou této spolupráce bylo poznání a poro-
zumění oblasti péče o seniory dvou sousedních 
zemí, zmapování rozdílností a vzájemná výměna 
profesních zkušeností. „Součástí projektu byly vý-
měny pracovníků, kteří se zapojovali do běžného 
pracovního prostředí, a tak docházelo k tomu, že 
jsme se přímo v praxi učili od našich německých 

kolegů a oni naopak od nás,“ vysvětlila ředitelka 
MÚSS Chomutov Alena Tölgová. „Péče o seniory 
na obou stranách hranice je velmi podobná, liší 
se pouze v maličkostech, které jsou dány kulturní 
a společenskou výchovou“, dodala Tölgová.
Oba partneři si z jednotlivých výměnných stáží od-
nesli poznatky, které nyní postupně aplikují do pra-
xe. Jednoznačným přínosem projektu je vzájemné 
poznávání, zprostředkování znalostí a vytvoření 
kontaktů. Praktická společná práce ve smíšených 
česko-saských skupinách přispěla k odbourávání 
předsudků a přispěla k rozšíření znalostí v oboru 
o nové poznatky ze sousední země.

Workshop zakončil první etapu spolupráce mezi 
organizacemi. Výměnné stáže budou pokračo-
vat i v příštím roce, kdy nositelem projektu bude 
německý partner. „Nové poznatky a spolupráce 
mezi oběma zeměmi nám pomáhají zlepšovat 
péči o seniory,“ vyjádřil podporu projektu ná-
městek primátora Martin Klouda. 
Projekt Společně v sociálních službách vznikl 
za podpory Euroregionu Krušnohoří a byl spo-
lufinancován v rámci Fondu malých projektů 
Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spo-
lupráce 2007–2013 mezi Českou republikou 
a Svobodným státem Sasko.

Stavební úřad, živnostenský úřad a úsek ži-
votního prostředí budou tvořit od nového 

roku pouze jeden odbor. Magistrát tak pokra-
čuje ve zlepšování služeb pro podnikatele. Za 
sloučení těchto odborů pod jednu střechu a 
vytvoření podnikatelského centra na Husově 
náměstí město obdrželo dokonce cenu z Bru-
selu za snižování byrokracie. Rozvoj podnikání 
je pro město klíčové, proto se snaží vycházet 
podnikatelům vstříc. „Sloučení těchto odborů 
přinese časem další lepší služby pro podnikate-
le. Nedávno například živnostenský úřad zave-
dl objednávání k jednotlivým úkonům pomoci 
sms, čímž podnikatelům opět šetří čas,“ vyjme-
novává tajemník magistrátu Theodor Sojka.       

Sloučení do jednoho odboru je naprosto lo-
gické. Nejvíce ho ocení podnikatelé ve staveb-
nictví. „Ti si v podnikatelském centru mohou 
zažádat od živnostenského oprávnění až po 
zdigitalizované půdorysy jednotlivých domů.  
„Díky tomuto kroku se ještě zrychlí například 
vydávání koordinovaných stanovisek, která 
podnikatelům napomohou k úbytku papíro-
vání a běhání z odboru na odbor,“ dodal Soj-
ka. Sloučení odborů je tak dalším počinem ke 
zlepšení fungování státní správy a samosprávy 
a snižování byrokratického zatížení občanů. 
Město Chomutov za tyto kroky získalo několik 
ocenění, naposledy například ocenění za pří-
stup veřejné správy v anketě Město pro byznys.

V prosinci neparkujte 
na náměstí 1. máje

Návštěvu magistrátu 
si naplánujte

Město Chomutov v rámci tradiční akce 
Chomutovské Vánoce upozorňuje řidiče 
na dopravní omezení. „Ta se týkají přede-
vším náměstí 1. máje a přilehlých ulic,“ 
upozornil vedoucí odboru dopravních 
a správních činností chomutovského 
magistrátu Bedřich Rathouský. Až do 
23. 12. je zakázáno parkovat na celém 
náměstí z důvodu probíhajících Vánoč-
ních trhů.
Řidiči jedoucí ulicemi v okolí náměstí by 
měli být opatrní. Do 23. 12. zde bude vo-
zit návštěvníky trhů při svých vánočních 
jízdách lokálka Amálka ze zooparku. Tra-
sa jízd povede z náměstí 1. máje, ulicí Tá-
boritská okolo obchodního domu Central 
do ulice Chelčického a zpět na náměstí 1. 
máje. „Částečně omezen bude vjezd vo-
zidel na náměstí na Štědrý den od osmi 
hodin až do večera  z důvodu konání akce 
Živý betlém,“ upozornil Rathouský. 

Chomutovský magistrát bude z tech-
nických důvodů uzavřen v neúřední dny 
– pátky 23. a 30. prosince. Návštěvu 
magistrátu si mohou občané naplánovat 
v předstihu na jiné dny.
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Chomutov získal další ocenění 
za přístup veřejné správy

Budova lázní čeká na investory

Chomutov získal republiko-
vou speciální cenu Euro-

via CS za přístup veřejné správy. 
Poprvé zvítězil v září mezi městy 
Ústeckého kraje, kde získal i cenu 
za Město pro byznys, nyní obhájil 
prvenství i v konkurenci 205 měst 
a 22 městských částí celé České re-
publiky. „Cena je kladným hodno-
cením a známkou kvality práce chomutovské-
ho magistrátu. Jsme velmi silně proklientsky 
zaměřená radnice a dlouhodobě se snažíme 
zkvalitňovat naše služby jak pro občany, tak 
i podnikatele,“ řekl náměstek primátora Mar-
tin Klouda, který cenu přebíral. Chomutov je 
navíc i skokanem roku v celém výzkumu, kte-
rý vyhlásil týdeník Ekonom.
Zpracovatelé výzkumu měli k dispozici uni-
kátní počet dat z mnoha statistických zdrojů 
a průzkumů například mezi podnikateli. Cho-
mutov se na předních místech umístil v dílčích 
kategoriích, například nejnižší i-rating zadlu-
ženosti, vysoký počet úředních hodin, úspěš-

nost v získávání evropských dotací 
nebo v pěti zkouškách elektronické 
komunikace úřadu. „Z úrovně sa-
mosprávy asi těžko ovlivníme ně-
které hodnocené parametry jako je 
znečištění ovzduší, vzdálenost k dál-
niční síti nebo počet pacientů na 
jednoho lékaře. O to více se snažíme 
v oblastech, ve kterých to možné je,“ 

vysvětlil primátor města Jan Mareš. 
Trvalé zjednodušování administrativy, zave-
dení systému objednávání klientů, řešení zále-
žitostí klienta na jednom místě, odstraňování 
bariér či neustálé zvyšování úrovně poskytova-
ných služeb, to je jen krátký výčet toho, jak je 
chomutovský magistrát vstřícný k veřejnosti. 
Za to získává mezi českými městy i v zahrani-
čí nejedno ocenění. „Cena za přístup veřejné 
správy je pro nás velkým závazkem, ale i inspi-
rací a žene nás do dalších nápadů a projektů, 
abychom občanům zpřístupnili a přiblížili ve-
řejnou správu a maximálně zjednodušili byro-
kracii,“ dodal náměstek Klouda.

Město stále čeká na zájemce, kteří by zpraco-
vali záměr využití budovy městských lázní. 

Ty s otevřením nového relaxačně oddychového 
centra přestanou fungovat. „Město je otevřeno 
všem návrhům, které nebudou odporovat územ-
nímu plánu v této části města,“ řekl náměstek 
primátora Jan Řehák.  Nyní je na investorech, 
zda budou mít o budovu zájem. 
V lázních by tak mohly časem vzniknout malé 
obchůdky, areál nejrůznějších služeb, kancelá-
ře či jiná komerční nebo sportovní vybavenost. 
V úvahu připadá částečně i možnost bydle-
ní. Budoucí investor však bude mít také řadu 
omezení.  „Územní plán například nedovoluje 
v místě lázní postavit supermarket, poskytovat 
služby motoristům. Podmínkou je také postave-

ní adekvátního parkoviště podle rozsahu nabí-
zených služeb,“ říká Lenka Petříková z odboru 
rozvoje, investic a majetku města. Možností je 
řada. Město nyní čeká na záměry investorů.
Město nejprve zveřejnilo jak v Česku, tak v za-
hraničí výběrové řízení s tím, že bude v lázních 
zachováno plavání. Výši nájmu i dobu proná-
jmu měl navrhnout zájemce. „V té době se ozý-
valy hlasy, že pokud by byly podmínky stejné 
jako u pronájmu Kamencového jezera, tak by to 
dotyční zkusili. Zájemce mohl klidně navrhnout 
pronájem za korunu. Nikdo se nepřihlásil,“ 
konstatuje náměstek Řehák. Nyní je soutěž vy-
psána na využití budovy s jedinou podmínkou, 
kterou je dodržení územního plánu. „Doufá-
me, že se někdo ozve. Energetické náklady na 

provoz budovy mohou být podstatně nižší, než 
za podmínky, že musí být zachováno plavání,“ 
vysvětluje Řehák fakt, který by mohl investory 
přilákat. I tato soutěž byla zveřejněna jak v čes-
kých, tak zahraničních médiích. 
K vyhlášení výběrového řízení radnici ved-
la skutečnost, že ve finančních silách města 
není provozovat oba bazény. Navíc nové cen-
trum Chomutovanům nabídne širší nabídku 
atrakcí, relaxaci a lepší využití volného času 
včetně kondičního plavání.

Černým skládkám mají 
zabránit kontejnery

Městské technic-
ké služby města 
Chomutova budou 
v období vánočních 
svátků přistavovat 

velkokapacitní kontejnery. „Právě v obdo-
bí Vánoc se vyskytuje všeobecně více od-
padu a nepotřebný velkoobjemový odpad 
se ve větší míře přistavuje na stanoviště 
komunálního či separovaného odpadu,“ 
uvedl provozně-technický náměstek 
TSmCH Miroslav Šulta s tím, že jde pře-
devším o snahu v maximální míře zamezit 
vzniku černých skládek. „Velkoobjemo-
vé kontejnery se každoročně rozmisťují 
na pevná stanoviště, která znají občané 
z celoročního přistavování kontejnerů,“ 
vysvětlil Šulta a dodal, že stanovišť je po 
Chomutově rozmístěno 15 a kontejnery 
budou vyměňovány dle naplněnosti od 
19. 12. 2011 do 9. 1. 2012.
Občané také mohou využívat čtyři sběrné 
dvory, kam mohou odevzdávat bezplatně 
veškerý velkoobjemový odpad, elektrood-
pad a nebezpečný odpad. 
„Kontejnery jsou určeny na odpad, kte-
rý se nevejde do normálních nádob 120 
a 1100l. V povánoční době pak největší 
objem tvoří vánoční stromky,“ upozornil 
technický náměstek. 

Opravy chodníků a silnic zajistí speciální fond
Zastupitelé zřídili speciální fond oprav ma-

jetku města. U fondu bude fungovat stejný 
princip jako u fondu rozvoje dopravní infrastruk-
tury, který je známý spíše jako parkovací fond. 
Do něho se vrací veškeré peníze na vybraném 
parkovném a za ně se budují nová parkovací mís-
ta.  Prostředky z fondu oprav majetku města jsou 
zase určeny pouze na obnovu chodníků, silnic 
a další infrastruktury.  Fond se bude naplňovat 
z prostředků získaných z daně z nemovitosti. 
„Majitelům nemovitostí se snažíme daň vyna-
hradit. Peníze se použijí na opravy především 
v částech města, kde se daň nejvíce dotýká oby-
vatel,“ vysvětluje primátor Jan Mareš. 
Prostředků na obnovu obecného majetku se 
dlouhodobě nedostává v takové míře, aby bylo 
možné uspokojit všechny Chomutovany. Pro-

to zastupitelé navýšili pozemkovou a domovní 
daň. To zajistí, že fond bude mít do budoucna 
dostatek prostředků na obnovu silnic a další 
infrastruktury, která vždy po zimním období 
utrpí značné újmy. „Jako určitou kompenzaci 
schválilo město vlastníkům nemovitostí výraz-
né slevy z místního poplatku za zábor veřej-
ného prostranství. Vlastník nemovitosti bude 
při rekonstrukci fasády či zateplení objektu po 
určitou dobu osvobozen od povinnosti hradit 
místní poplatek,“ dodává ekonom Jan Mareš. 
Radnice chce tímto krokem přímo podpořit 
vlastníky, kteří zvelebují vzhled města. 
Daň z nemovitosti dozná změny až od roku 
2013. Ta podpoří další rozvoj města. „Zastu-
pitelstvo novelizovalo jedenáct let starou vy-
hlášku, ve které sjednotilo koeficienty pro vý-

počet daně z nemovitosti na číslo 4,5. Přesto se 
většina koeficientů nezměnila,“ řekl ekonom 
Mareš. Zastupitelé nově zavedli místní koe-
ficient ve výši dva. Peníze se vlastníkům vrátí 
v podobě oprav. 
V roce 2012 zůstávají daňové povinnosti vlast-
níků nemovitostí beze změny. Daňová povin-
nost se u daně z nemovitosti v souladu s novým 
právním předpisem zvedne až v roce 2013.  
Aby peníze nemohly být použity na jiné účely, 
byl zřízen zvláštní peněžitý fond, z něhož bu-
dou hrazeny výdaje na opravy infrastruktury, 
která s nemovitostmi sousedí. „Tím, že se vy-
brané prostředky v uvozovkách omašličkovaly 
bude zajištěno to, že budou skutečně použity 
na vymezený účel a nedojde k jejich čerpání na 
jiné provozní výdaje města,“ ujišťuje ekonom.
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Rozhovor

Marie Vytlačilová: Nezdary vás nesmí nikdy odradit
Málokdo si asi umí představit vánoční 
atmosféru bez vůně čerstvého cukroví 
a starobylé tradice pečeného perníku, 
na kterou se pomalu zapomíná. Jsou ale 
mezi námi ženy, které tuto tradici stále 
dodržují. Jednou z nich je i Marie Vytla-
čilová z Chomutova, které by nikdo ne-
hádal 81 let. Její umění si může prohléd-
nout každý, kdo navštíví chomutovské 
muzeum. Betlém z perníku, který vyrobi-
la, určitě nepřehlédne. „Je mi líto, že ne-
mohu všechny zkušenosti někomu pře-
dat, protože na to musí každý přijít sám,“ 
říká Marie Vytlačilová. Kromě výroby 
perníků se také aktivně věnuje malování 
obrazů, převážně olejovými barvami.

Jak dlouho se pečení perníků věnujete?
Už to bude 20 let. Perníky jsem začala péct 
v důchodu, když jsem ovdověla. Na ten nápad 
mě vlastně přivedla jedna výstava v Jihlavě, 
odkud pocházím. Když jsem viděla tu nádhe-
ru, tak jsem si řekla, že to bych chtěla umět 
a začala jsem to zkoušet.

Co bylo na pečení perníků nejtěžší, než jste se 
vypracovala k dokonalým výrobkům?
První nezdary vás nesmí odradit a musí to 
člověka hlavně bavit. Důležitá je praxe. Nej-
dříve jsem začala s menšími perníky, a pak se 
pustila i do těch větších. Nejtěžší ze všeho je 
poleva. Těsto se udělá, tam záleží na propra-
cování a nesmí se ošidit. Nechá se dva dny od-
ležet a znovu se propracuje. Do polevy nesmí-
te přidat nic navíc, ani nic ubrat. Také záleží 
na surovinách, protože například cukr nemá 
stále stejnou kvalitu. Udělat správně polevu 
je ten největší kumšt, protože s ní následně 
malujete a musí se správně táhnout.

Kolik času vám zabere pečení perníků?
Na čas je to hodně náročné.  Abych všechno 
stihla, tak denně peču 12 až 13 hodin. Množ-
ství ani nepočítám, ale je toho tak třicet až se-
dmdesát kilo za jedny Vánoce.

Jak vlastně perník dlouho vydrží?
Pokud ho dobře uložíte v chladu, tak i takové 
dva roky. To je případ i perníkového betlému 
v chomutovském muzeu, který je tam již druhý 
rok. S tím jsem moc nepočítala, ale při otevře-

ní krabice, kde byl rok uskladněn, se dokonce 
uchovala i jeho vůně. Vydržel celkem neporu-
šený, ale jíst ho bych už nedoporučovala.

Jak vlastně vzniká perníkový betlém a kde jste 
brala inspiraci?
První betlém pro chomutovské muzeum vzni-
kl v roce 1981. Jsem vyučená malířka skla 
a porcelánu, takže inspiraci mám, dá se říct 
stále. To mám asi od Pána Boha, nad tím moc 
nepřemýšlím. Nedělám ani sériovou výrobu, 
každý kus je originál. Hlavní je mít pohodu 
a klid. Je to stejné jako s malováním obrazů, 
musíte mít na to hlavně náladu. Betlém jsem 
si namalovala na papír, jak by to asi mělo vy-
padat, a pustila se do pečení. Také jsem ome-
zená velikostí plechu, nemohu vyrábět velké 
perníky, to bych musela někam do pekárny. 

Vaše výrobky hlavně rozesíláte, kam až se do-
stanou?
Nejdále jsem posílala do Mexika, ale posílám 
balíčky i do Německa, kde mám vnučku. Také 
do Francie nebo Kanady. Teď jsem posílala 
dokonce do Azerbajdžánu. Jinak samozřejmě 
na Moravu a Slovensko. 

Dojdou takto poštou v pořádku?
Musí se dobře zabalit a dojdou neporušené. 
Obvykle mi ti, kteří balíček obdrželi, zavo-
lají, jestli perníky došly celé. Většinou je vše 
v pořádku. 

Vyplatí se dnes pečení perníků při neustálém 
zdražování surovin?
Ano, je to stále dražší. Všechno podražilo. Na 
perníky spotřebuji tak 600 vajec, 11 kilo medu 
a mouku a koření ani nepočítám. Nejhorší je 
to asi s obaly, protože perník nemůžete někam 
dát bez obalu. Pro pytlíčky jsem jezdila na Vy-
sočinu, kde stály 80 haléřů, ale dnes je to již 

2,50. Jen za mašličky, bez kterých by to také 
nebylo ono, jsem v loňském roce zaplatila 960 
korun. Nákladné jsou i formičky, jedna stojí 
kolem 40 korun, ale těch mám zatím dost.

Budete péct příští rok nový perníkový betlém?
To nevím, jestli mi vydrží zdraví, tak ano.

Recept podle 
Marie Kopecké – Vytlačilové
SUROVINY
65 dkg hladké mouky
20 dkg práškového cukru
102 dkg tekutého medu
7-10 dkg ztuženého tuku
1 lžička jedlé sody 4 celá vejce

POLEVA
14-15 dkg práškového cukru
1 bílek
Citronová šťáva

KOŘENÍ
Skořice – plná lžička
Nové koření – 4 kuličky
Pepř – 10 kuliček
Hřebíček – půl lžičky
Anýz- špetka
Fenykl - špetka
Badyán – 1 hvězda
Koriandr – půl lžičky
Koření jemně semeleme

TĚSTO
Tuk a med nahřejeme. Přesijeme 
moukou, nejprve smísíme syp-
ké přísady, potom tekuté. Pokud 
chceme mít tmavší perník, přidáme 
do něj kakao. Vše dobře zpracuje-
me. Na dlouhém zpracování velmi 
záleží. Těsto dáme do igelitového 
sáčku a v přikryté nádobě necháme 
2-3 dny rozležet. Poté ho znovu 
zpracujeme, vyválíme plát asi 3-4 
mm silný a vykrajujeme tvary.

PEČENÍ
Před pečením potřeme rozšleha-
ným vajíčkem a pečeme do zlatova. 
Horké perníky znovu potřeme vej-
cem a necháme na rovné ploše den 
nebo dva vydýchat.
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Roman Křelina a Jan Dinga 
vzpomínají na svého učitele

Silvestrovské soutěže o vstupenky 
aneb nenuďte se před oslavou Nového roku

V galerii Lurago vystavují výtvarníci 
Roman Křelina a Jan Dinga. Výsta-

va s názvem Vzpomínka na pana Proška je 
opravdovou vzpomínkou na dnes již neži-
jícího profesora malby Miroslava Proška. 
„ Kromě výborného malíře byl také velmi 
výraznou osobností pedagogickou,  hlavně 
svým charakterem a skvělým přístupem ke  
studentům Pedagogické fakulty v Ústí nad 
Labem,“ představil Roman Křelina význam-
ného malíře, u kterého studoval Jan Dinga 
pět let. „Díla obou malířů jsou tedy velmi 
blízká svou abstraktní tematikou i výrazo-
vým vyjádřením. Dalo by se říci, že se Jan 
Dinga svým způsobem ztotožnil se svým 
učitelem malby,“ popsal díla svého kolegy 
Křelina, který pedagoga Proška zažil na fa-
kultě jen krátce. Jeho vystavené obrazy jsou 
charakterizovány tematickými okruhy Ro-
dinné album, Výlohy nebo Parafráze klasiků 

jako Leonardova Poslední večeře, Botticelli-
ho Simonetta Vespucci a Zrzavého Kleopat-
ra. Známá díla tak přetavuje v nové podobě. 
V jeho dílech převažuje figura a portrét. Ro-
man Křelina na výstavu umístil také své dvě 
bronzové plastiky.
Vernisáž výstavy v chomutovské Galerii Lu-
rago zahájil pěvecký sbor Anonym a úvodní 
slovo pronesl kunsthistorik Jan Škvára. Vý-
stava 49 obrazů, které byly vytvořeny v letoš-
ním roce a v galerii mají premiéru, mohou ná-
vštěvníci zhlédnout až do 25. ledna 2012.

1. SÝRÁRNA V CHOMUTOVĚ 
GURMÁNSKÉ SPECIALITY

ELLIS GOURMET s.r.o., Zborovská 3150, 
Chomutov / křižovatka u divadla / tel.: 774 568 097

 SÝRY – OVČÍ, KOZÍ, KRAVÍ
 MLADÉ, VYZRÁLÉ, TVRDÉ, MĚKKÉ, PLÍSŇOVÉ
 FRANCIE, HOLANDSKO, ITÁLIE, RAKOUSKO

 KLOBÁSY FRANCOUZSKÉ
 OSLÍ, KANČÍ, SRNČÍ, PŠTROSÍ, FÍKOVÉ, ...

 ŘECKÉ DELIKATESY
 OLIVY, OLEJE, PAPRIČKY, ...

 GURMÁNSKÉ DÁRKOVÉ BALÍČKY A KOŠE

ELLIS GOURMET přijme prodavačku-aranžérku na HPP 
Podmínkou je SŠ vzdělání, znalost PC, kreativita. Životopis zašlete na info@ellisgourmet.cz
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Poslední adventní 
svíčku zapálí primátor
Primátor Chomutova Jan Mareš zapá-
lí poslední svíčku na adventním věnci 
v kostele sv. Ignáce a zahájí tak čtvrtý 
adventní koncert. „Poslední letošní ad-
ventní koncert bude již tradičně patřit 
chomutovské vokálně instrumentální 
skupině Loutna česká pod vedením Mi-
roslava Šulce. Hostem koncertu bude 
herec Národního divadla v Praze Milan 
Stehlík,“ zve na čtvrtou adventní neděli 
ředitelka Střediska knihovnických a kul-
turních služeb Marie Laurinová.  
Na koncertě, který zazněl poprvé v neděli 
27. listopadu, zazpívaly ženské pěvecké 
sbory z Jirkova a Loun. Smíšený pěvecký 
sbor Hlahol a Komorní orchestr města 
Chomutova a Vox Cantabilis zpříjemnili 
druhou adventní neděli a vokálně instru-
mentální skupina Madrigal z Kadaně 
s Hanou Ondráčkovou zahrála a zazpí-
vala 11. prosince.
Bez adventních koncertů si mnozí Cho-
mutované předvánoční čas již neumí 
ani představit. Svědčí o tom jejich velká 
návštěvnost. Město Chomutov spolu se 
Střediskem knihovnických a kulturních 
služeb pořádá adventní koncerty v koste-
le sv. Ignáce již osmým rokem.
Na Štědrý den bude kostel sv. Ignáce také 
znít hudbou. Pěvecké sbory za doprovodu 
Komorního orchestru města Chomutova 
pod taktovkou Miroslava Šulce zde jako již 
tradičně vystoupí s Rybovou vánoční mší.

Jedinečný hudební zážitek nebo řádění na 
ledě pro celu rodinu? To jsou dvě akce, 

na které vás zve statutární město Chomutov 
a společnost Kultura a sport. Na obě můžete 
vyhrát vstupenky s informačním portálem 
echomutov.cz, který vyhlašuje pro své čtenáře 
na facebooku losovací soutěž. 
Netradiční odpoledne lze zažít na Silvestrov-
ské brusli.  Na zimním stadionu bude poslední 
prosincový den připravena hudební produkce 
a světelná show, které budou doplněny řadou 
pohybových aktivit, her a soutěží.  Něco teku-
tého na zahřátí poskytne bar přímo na ledě. 
V soutěži je osm vstupenek pro dvě rodiny, kte-
ré lze využít v jednom ze dvou bloků, a to buď 
od 14.00 nebo od 15.30 hodin. 
Milovníci vážné hudby mohou soutěžit o dvě 
vstupenky do kina Svět, které od 18.30 hodin při-

nese přímý přenos z Berlína, kde místních 140 fil-
harmoniků zahraje pořad s názvem Classic Goes 
Cinema: Silvestrovské gala 2011. Berlínští filhar-
monici se svým šéfdirigentem Sirem Simonem 
Rattlem letos přivítají nový rok společně s uzná-
vaným ruským klavíristou Jevgenijem Kissinem, 
špičkovým klavírním virtuózem současnosti. Na 
repertoáru budou takoví velikáni, jako jsou Anto-
nín Dvořák, Richard Strauss či Igor Stravinskij. 
Přenos bude trvat devadesát minut. 
Všichni fanoušci webu echomutov.cz na fa-
cebooku se mohou soutěže zúčastnit. Stačí 
poslat e-mail na adresu soutez@echomutov.
cz se svým jménem nebo nickem na faceboo-
ku a heslem „brusle“ nebo „gala“ podle toho, 
které vstupenky chtějí vyhrát.  Soutěžit lze až 
do Štědrého dne. Jména výherců budou zve-
řejněna o svátcích na www.echomutov.cz.
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Exkluzivně nabízíme RD 4+1 ve fázi hrubé 
stavby, obec Volyně u Výsluní, 495.000 Kč
Tel.: 724 657 425

Exkluzivně nabízíme ke koupi kamenný dům 
5+1 se zahradou, Blatno u Chomutova
Tel.: 724 657 421

Exkluzivně nabízíme ke koupi řadový okál, 
Nad nemocnicí, Kadaň
Tel.: 724 657 421

Exkluzivně nabízíme ke koupi byt 3+1/L, 
Bezručova, Chomutov
Tel.: 724 657 056

Exkluzivně nabízíme byt 2+1, cihla (49,2 m2), 
v centru Chomutova, cena 495.000 Kč
Tel.: 724 657 425

Exkluzivně nabízíme ke koupi byt 3+1/L 
(82 m2) po rekonstrukci a zařízený, Jirkov
Tel.: 724 657 056
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Lékárna U Českého lva
Palackého 4272, Chomutov

Otevírací doba: 
Po–Pá 730–1730 | So 800–1200

www.lekarna-druzstvo.cz
(bezplatné vyzvednutí v lékárně)

21.–23. 12.

informujte se v naší lékárně

Najdete nás na facebooku

Sport

Plavkyně Slávie Chomutov Si-
mona Baumrtová dokázala 

v sobotu v polském Štětíně obhá-
jit bronzovou medaili na 50 me-
trů znak a zároveň časem 26.94 
překonala letitý český rekord bý-
valé evropské rekordmanky Ilony 
Hlaváčkové. Tato senzační zpráva 
přiletěla z Polska po pátečním šestém místě 
na stovce. Už tam se Baumrtová výrazně zlep-

šila, ale výkon na nejkratší trati to 
ještě přebil. „Senzace! Medaile 
a český rekord, to je splnění snu,“ 
řekla po závodě Baumrtová, kte-
rou čeká od čtvrtka do neděle 
v městských lázních Mistrovství 
České republiky. „Pokud Chomu-
tované chtějí vidět evropskou me-

dailistku, mají jedinečnou šanci,“ říká Radek 
Šilhan, předseda TJ Slavie Chomutov.

Chomutovští basketbalisté hrají po 
dlouhých osmi letech nejvyšší sou-

těž a přes hubený rozpočet si v ní vedou dob-
ře. Atraktivní útočný styl Levhartů si získal 
přízeň publika a bez odezvy nezůstal ani u 
nejvyšších představitelů města. Náměstek 
primátora Jan Řehák sleduje výkony basket-
balistů i proto, že sám v mládí tento sport 
závodně provozoval. „Moc si cením toho, že 
Chomutov opět hraje Matonni NBL. Pokud 
můžu, nevynechám žádný zápas. Je jasné, že 
když Levharti hrají proti top týmům soutěže, 
je jejich šance na úspěch minimální, ale pro 
mě je důležité, že bojují, že soupeři nedají nic 
zadarmo. Přeji jim, aby se udrželi. Nemají to 
jednoduché.“
Také Řehákův kolega v náměstkovské funkci 
Martin Klouda basketbalu fandí, na ligové 
zápasy chodí pravidelně dokonce s celou ro-
dinou: „Našim basketbalistům držíme všich-
ni palce. I když jsou v lize nováčci, vedou si 
slušně. Konfrontace s nejlepšími českými 
mužstvy je posouvá dál. Držím jim palce, aby 
sehnali posilu na klíčový post rozehrávače 
a aby se dotáhli do středu tabulky.“
Město Chomutov ovšem svou podporu nevy-
jadřuje jen slovy. Basketbalistům, coby před-
stavitelům úzkého okruhu podporovaných 

sportů, zastupitelé na jaře jako každoročně 
poskytli z rozpočtu města více než miliono-
vou dotaci na činnost, dalšími statisíci korun 
později zohlednili jejich postup mezi tuzem-
skou elitu.
Nedávný zápas proti mezinárodně ostříle-
nému vládci Matonni NBL Nymburku byl 
svátkem pro hráče i fanoušky, ale vzhledem 
k ambicím chomutovského mužstva se chléb 
láme proti soupeřům z dolní poloviny tabul-
ky. A právě takové tři stěžejní zápasy před 
koncem roku Levharty Chomutov na domácí 
palubovce čekají – 17. prosince proti poslední 
Opavě, 28. prosince proti Levicím a jen o dva 
dny později s Plzní. S podporou diváků budou 
jejich šance na vítězství vyšší.

Baumrtová obhájila bronzovou medaili

Levharti bojují, město jim fandíDěti z dětského domova 
si opět zahrají kuželky
V kuželně Sportovního domu TJ VTŽ 
Chomutov se tento čtvrtek sejdou děti, 
aby již po jedenácté změřily síly v kužel-
kách při již tradičním Vánočním kou-
lení. „Tuto akci pořádáme pravidelně 
a zveme na ni děti z dětských domovů 
a děti handicapované,“ sdělil předseda 
Tělovýchovné jednoty VTŽ Chomutov 
Jindřich Stádník. Na děti čeká kromě 
sportovního zápolení i kulturní pro-
gram včetně diskotéky. „Účast přislíbil 
Ivan Hlas, což je úžasné, a také písnič-
kář Jindra Kejak,“ prozradil Stádník. 
Sportovního klání by se podle něho 
mělo zúčastnit zhruba 70 dětí.
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Bezpečnost a doprava

ACURA s.r.o.  |  Autorizovaný dealer vozů KIA  |  Autorizovaný dealer vozů, moto a strojů HONDA
Vinohradská 5647, 430 01  Chomutov  |  tel.: +420 777 140 320, 474 629 321  |  fax: +420 477 012 036
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Nehody na kruhových  
objezdech jsou zbytečné

Cestující si mohou vybrat z více slevových kupónů

Pro mnohé řidiče jsou 
kruhové objezdy noční 

můrou. Někteří nevědí jak se 
na nich chovat a jiní si s pře-
jížděním z pruhu do pruhu a 
výjezdy hlavu vůbec nelámou 
a na kruháku se pohybují na-
prosto suverénně. Tím oba 
extrémy řidičů vedou k poměrně častým ne-
hodám. V Chomutově řidičům dělá největší 
problém objezd u bývalého zimního stadionu.  
„Není zde žádné zvláštní dopravní značení, ani 
není asymetrický, jako jsou například kruhové 
objezdy v sousedním Mostě,“ vysvětluje před-
seda dopravní komise rady města Chomutova 
Jaroslav Komínek. Hlavní problém je v nere-
spektování zákona či nevědomosti.  „V zákoně 
o provozu na pozemních komunikacích je zce-
la jasně psáno, že přejíždět z jednoho jízdního 
pruhu do druhého smí řidič jen tehdy, neohro-
zí-li a neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním 
pruhu, do kterého přejíždí,“ cituje Komínek.
Dopravní nehody se na kruhovém objezdu 

stávají hlavně proto, že řidič 
jedoucí ve vnitřním pruhu, 
vůbec nerespektuje to, že 
vedle něj v pruhu vnějším 
jede vozidlo jiné a zcela bez 
ostychu odbočí doprava. 
„Na dálnici by tohle nikdo 
neudělal,“ připomíná Ko-

mínek. „Dopravní nehoda je až ta nejzazší 
situace, pokud ovšem řidič jedoucí v pravém 
pruhu „ustoupí“ a třeba i přibrzdí, aby právě 
ke kolizi nedošlo, vyslouží si několik vulgár-
ních nadávek paradoxně od řidiče, který by 
se měl omluvit,“ uvedl ze zkušenosti mnoha 
řidičů předseda dopravní komise.
Další úskalí neznalosti pravidel jízdy v kru-
hovém objezdu je samotný výjezd.  Správně 
by si měl řidič, který jede ve vnějším jízdním 
pruhu zvolit pro výjezd jakýkoli pruh a vozi-
dlo jedoucí ve vnitřním jízdním pruhu musí 
čekat.   Princip kruhového objezdu je v tom, 
aby provoz zpomalil a průjezd byl tak plynu-
lejší a bezpečnější.

Od nového roku bude v platnosti nový ceník 
městské hromadné dopravy, který přináší 

řadu novinek. „Největší změnou pro cestující 
bude rozšířená nabídka slevových kuponů,“ 
prozradil generální ředitel Dopravního podniku 
Chomutova a Jirkova Jiří Melničuk. Pro cestující 
to bude znamenat jediné, a to větší flexibilitu při 
nákupu kuponů.  „Dosud tradiční měsíční kupó-
ny nahrazujeme širší škálou nabídky. Od sedmi-
denních s nejmenší slevou až po 360denní kupó-
ny s největší slevou,“ popsal novinku Melničuk. 
Žáci a studenti si mohou pořídit kupóny na 
celý školní rok. Dopravní podnik zavádí také 
klouzavé časové kupóny. Ty se dají koupit kdy-
koli a rovněž si nastavit libovolné datum zahá-
jení jeho platnosti. Změnou prochází také se-
niorský kupón. „Rozdělení seniorů podle věku 
bude zrušeno. Sleva v jízdném bude seniorům 

poskytnuta po předložení dokladu o přiznání 
starobního důchodu,“ řekl generální ředitel.
Časové kupóny na rok 2012 lze již koupit v pře-
pravních kancelářích dopravního podniku. Od 
19. prosince bude možné zakoupit kupóny 
v samoobslužných platebních terminálech. 
„Výjimkou je prodej seniorských kupónů, které 
si cestující budou moci koupit zpočátku pouze 
v přepravních kancelářích a teprve v průběhu 
roku 2012 bude možno kupóny dobíjet i v sa-
moobslužných platebních terminálech,“ upo-
zornil Melničuk. Dobíjení elektronické peně-
ženky zůstává beze změn. 
Na změnu sazby DPH, musí reagovat i MHD. 
Tato změna se nepromítne do výše jízdného 
za hotovost, které zůstává stejné. Změní se 
pouze cena jízdy na elektronickou peněžen-
ku, a to o  korunu.

Řidiči, pomozte při 
odklízení sněhu
Technické služby budou i letos v pří-
padě extrémního sněžení uklízet sníh 
z parkovišť, aby řidičům zvýšily komfort 
parkování v době kalamity. „Vloni jsme z 
parkovišť a ulic, ve kterých se pravidelně 
parkuje, odvezli přes dvanáct tisíc tun 
sněhu,“ dokumentuje loňské abnormál-
ní sněhové podmínky Miroslav Šulta, 
provozně technický náměstek ředitele 
technických služeb.
V případě kalamity, kdy napadnou de-
sítky centimetrů sněhu, jeho odvážení 
z parkovišť a ulic pomůže zvýšit počet 
parkovacích míst a komfort parková-
ní. Aby byl odvoz sněhu co nejrychlejší, 
technické služby stejně jako při kom-
plexním blokovém čištění označí parko-
viště značkami zákaz stání.  „Odvoz tisí-
ců tun sněhu pomůže řidičům k lepšímu 
parkování, a proto je žádáme, aby značky 
respektovali a na několik hodin z parko-
viště či ulici odjeli a nechali pracovníky 
technických služeb z jejich parkovacího 
místa sníh odklidit,“ řekl náměstek pri-
mátora Martin Klouda.  Pokud by řidiči 
nechali auto na parkovišti, zbytečně se 
vystavují riziku, že se dopustí přestupku 
stejně jako při blokovém čištění města 
a dostanou pokutu. 
Napadlý sníh začnou  technické služby 
odvážet až ve chvíli, kdy přestane sněžit a 
bude zajištěna průjezdnost komunikací. 
„Až v této chvíli můžeme veškerou tech-
niku poslat na odklízení sněhu z parko-
vacích míst,“ vysvětluje Šulta.  Ta budou 
odklízena postupně, podle závažnosti 
kalamitní situace v jednotlivých lokali-
tách. „Pokud nastane takový extrém jako 
vloni, kdy během dvou dnů napadlo půl 
metru sněhu, opětovně najmeme exter-
ní firmy, aby s úklidem sněhu pomohly, 
a zajistili jsme co nejrychlejší přístupnost 
parkovišť,“ popisuje i krizové scénáře 
Martin Klouda. 
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Školy a volný čas

Nové interaktivní tabule, vybavené počíta-
čové učebny nebo nově zařízené třídy si 

mohli prohlédnout rodiče na Dni otevřených 
dveří, který pořádala Základní škola Zahrad-
ní v Chomutově. „Takové akce pořádáme tak 
dvakrát do roka a v pololetí přímo pro rodiče, 
kteří se mohou podívat do hodin, jak děti pra-
cují,“ sdělila ředitelka školy Libuše Slavíková. 
Rodiče si prohlédli třídy a diskutovali s učiteli, 
kteří jim ochotně odpovídali na jejich otázky. 
„Do této školy mi chodí již syn a od příštího 
roku i dcera,“ svěřil se jeden z rodičů Jiří Kos-
telej s tím, že je s touto školou velmi spokojen. 
„Moc se mi líbí například nový přístup peda-
gogů a interaktivní tabule,“ dodal. 
Právě další interaktivní tabule, které byly 
uhrazeny z dotačních programů EU, jsou 

největší novinkou letošního školního roku. 
Na škole každým dnem začne rekonstrukce. 
„Budou vyměněna okna, zateplena fasády 
a střecha,“ upřesnila ředitelka. 

Důraz na dobré zvládnutí cizího jazyka 
klade Základní škola v ulici Na Příko-

pech. Využívá k tomu zahraničních asisten-
tů. „Na naší škole pracovaly již dvě asistent-
ky. Jedna byla z Itálie, Slovenska a v současné 
době u nás působí asistentka z Rumunska,“ 
sdělil ředitel školy Miloslav Hons a vysvětlil, 
že získat asistenta ze zahraničí není vůbec 
jednoduché. Ty přiděluje Národní agentura 

pro evropské projekty, kterou zřizuje minis-
terstvo školství. „Současná asistentka vy-
studovala sociální vědy a mezinárodní vzta-
hy a umí výborně anglicky, takže se aktivně 
zapojuje v hodinách anglického jazyka, kde 
komunikuje se žáky,“ vysvětlil ředitel. Ve 
škole by měla působit půl roku. „Pobyt se dá 
ale prodloužit na celý školní rok a je hrazen 
z grantu,“ dodal Hons.

Interaktivní technika školy zaujala rodiče

Ve škole pracují zahraniční asistenti

Nová kuchyň umožňuje 
strávníkům lepší výběr

Chomutovská 
radnice nechala 
kompletně vy-
měnit školní ku-
chyň v Základní 

škole v ulici Na Příkopech, která sloužila 
padesát let. Celková obnova kuchyňského 
zařízení stála okolo sedmi milionů korun. 
 „Stará kuchyň již nesplňovala současné 
hygienické normy a požadavky, které se 
kladou například na zdravou výživu,“ vy-
světlil ředitel Miloslav Hons. „Zřizovatel 
školy město Chomutov zafinancovalo 
celou generální opravu. Bez této pomoci 
bychom mohli udělat pouze dílčí opravy,“ 
dodal s tím, že díky nové školní kuchyně 
si mohou děti i ostatní strávníci vybírat ze 
dvou a zdravějších jídel. Nové zařízení, se 
kterým kuchařky pracují, umožňuje vaře-
ní s minimálním množstvím tuku. 
V příštím roce se bude ve škole mimo jiné 
pokračovat s výměnou oken. „Chtěli by-
chom také opravit jednu šatnu a sprchy,“ 
uvedl ředitel a dodal, že v plánu je i reno-
vace hudební třídy ze sponzorských darů.

inzerce

Zaměstnanci firmy
LASSO CV s.r.o.

přejí všem svým zákazníkům
veselé Vánoce a šťastný  

nový rok 2012

Restaurace 
Sklep u Fešáka

Blatenská 10/99, 430 01 Chomutov
tel.: 474 623 301  |  mob.: 777 388 484
e-mail: restaurace@sklepufesaka.cz

Po–Ne: 1100–2300 hod.  |  Pá–So: 1100–2400 hod.

Chcete překvapit své blízké 
nebo rodinu zajímavým 
a příjemným dárkem?
Přijdte k nám a zakupte si 
dárkový kupon (voucher) 
v hodnotách 100 Kč, 250 Kč 
nebo 500 Kč. Těšíme se na 
Vaši návštěvu!

U hotelu Evropa
Blatenská 23, Chomutov

a nově Kostelní 47 (na náměstí), Jirkov
tel.: 777 293 383

Prodej šperků, zlata, stříbra, 
ocel + hodinky, opravy, 

nákup zlata protihodnotou
Otevřeno: Po–Pá: 9–18 hod., So–Ne: 9–12 hod.

24. 12. 2011: 9–12 hod.
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Internetová
televize
Zpravodajství
Kalendář akcí

Aktuální
z Chomutova

informace

nyní i na Facebooku
facebook.com/
echomutov

www.eChomutov.cz
S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  C H O M U T O V

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
z v e ř e j ň u j e

podle § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

ZÁMĚR PRONAJMOUT
objekt č.p. 4757 ul. Mánesova, Chomutov na pozemku p.č. 299/2 o celkové výměře 
4.572 m2, zastavěná plocha a související část pozemku p.č. 307/2 o celkové výměře 

5.416 m2, ostatní plocha vše v katastrálním území Chomutov I prostřednictvím výbě-
rového řízení. Soutěžní podmínky lze vyzvednout na oficiálních stránkách statutárního 

města Chomutova, dále na podkladě písemné, telefonické nebo elektronické žádosti 
u pracovnice odboru rozvoje investic a majetku města p. Šárové, k.sarova@chomutov-

mesto.cz, tel. 474 637 485, Chomutov, Chelčického 99.
Doba zveřejnění od 29. 9. 2011 do 16. 1. 2012.

Zlatou Ámosku získala 
učitelka z Chomutova

Učitelka z mateřské školy Eva Lenčéšová 
se stala vítězkou 9. ročníku ankety Zlatá 
mateřinka 2011. Tu vyhlašuje Nadační 
fond Mateřinka pro nejlepší učitelky v ma-
teřské škole z celé České republiky. „Cena 
se uděluje za příkladné a inspirativní pů-
sobení v oblasti předškolního vzdělávání 
s přihlédnutím k míře oblíbenosti kandi-
dáta u dětí i jejich rodičů,“ uvedla ředitelka 
MŠ Chomutov Irena Kopecká. 
„Ze 106 pedagogů mateřské školy jsem vy-
brala paní učitelku Evu Lenčéšovou. Všichni 
zaměstnanci ji podpořili a stejně tak mnoho 
rodičů svou podporu vyjádřilo slovně i pí-
semně,“ vysvětlila nominaci Kopecká.   Slav-
nostní vyhlášení proběhlo v sokolovském 
městském divadle, kam za svou oblíbenou 
učitelkou přijely i děti.
Eva Lenčešová převzala také v březnu z ru-
kou primátora Chomutova Jana Mareše 
plaketu Jana Amose Komenského. Toto 
slavnostní předání cen se uskutečnilo při 
příležitosti 419. výročí narození učitele ná-
rodů a s tím spojeným Dnem učitelů.
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Inzerce/Zábava

SC
-3

01
92

8/
10

SC
-3

11
82

5/
01

Křížovka

www.dumsalve.cz

Poznejte moderní střední školu s tradicí
Pane řediteli, představte nám vaši školu.
Moderní střední škola v Litvínově s názvem 
Schola Humanitas představuje mimořádně 
zajímavou příležitost pro všechny studenty, 
kteří chtějí kromě kvalitního středoškolského 
studia zažít radost, poznat svět a plně rozvi-
nout svou osobnost.

To je velmi stručné, můžete to nějak rozšířit?
Schola Humanitas je přírodovědně zaměřená 
moderní střední škola s vyšší hodinovou do-
tací přírodovědných předmětů. 
Byla založena v roce 1992, a přestože je již 
školou v nejlepším slova smyslu tradiční (nej-
starší tohoto typu v ČR), zdůrazňuje moder-
ní přístupy k vyučování s akcentem na tvořivé 
myšlení a činnosti studentů, a to nejen v před-
mětech přírodovědných, ale i humanitních, 
jimž je také věnována značná pozornost. 
Schola Humanitas představuje malou ško-
lu rodinného typu s maximálním počtem 22 
žáků ve třídě, což umožňuje velmi intenziv-
ní vyučovací proces opírající se o individuální 
přístup, dialog a formulování vlastních názo-
rů. S tím souvisí i přátelská atmosféra a vý-
borné vztahy mezi žáky a pedagogy. 
K nadstandardu, kterým se naše střední ško-
la může pyšnit, dále patří 4 sportovní kurzy bě-
hem studia (lyžařský, cyklistický, vodácký a vy-
sokohorské turistiky), možnost celodenního 

stravování, bezplatné využívání vysokorych-
lostního internetu a multifunkčního hřiště. Pří-
mo v budově školy se nachází i domov mládeže, 
kde se ubytovaní studenti zapojují do pestré mi-
moškolní činnosti podle vlastního zaměření.

Dá se vaše škola srovnat například s gymnázii?
Naše moderní střední škola poskytuje vzdělá-
ní obsahově srovnatelné s gymnáziem. Klade 
velký důraz na výuku cizích jazyků ve speci-
álně zařízených učebnách umožňujících bez-
prostřední interakci. 
Studenti si své jazykové znalosti během stu-
dia prakticky ověřují při pobytech v zahraničí, 
kde v rámci studijních cest, mezinárodních 
projektů a výměnných programů získávají 
cenné životní a odborné zkušenosti a navazu-
jí přátelství se žáky z cizích zemí. 
Střední škola organizuje pravidelné studijní ces-
ty do Norska, Dánska (v této zemi mají studenti 
Scholy Humanitas dokonce možnost půlroční-
ho nebo ročního studia angličtiny ve spřátelené 
škole) a dalších evropských zemí. Jeden z vrcho-
lů studia představuje měsíční pobyt v Londýně 
či v Berlíně v rámci projektu Leonardo.

Ale jde o školu odbornou, jaká má specifika?
Chceme, aby studenti získali co nejvíce praktic-
kých dovedností. Výuka odborných předmětů je 
proto doplněna zajímavou praxí v terénu. Stu-

denti se též učí zpracovávat závěrečné práce, je-
jichž příprava je později neocenitelnou zku-
šeností při psaní bakalářských a diplomových 
prací v období vysokoškolského studia.

Kolik tříd otevřete v příštím školním roce?
Chceme v Litvínově otevřít ve školním roce 
2012/2013 tři třídy a přijmout 66 žáků. 

Jak je to u vás s přijímacími zkouškami?
Žáci budou přijati bez přijímacích zkoušek. 
Nechceme je stresovat. Během studia je chce-
me motivovat, a to jak studijními podmínkami 
a možnostmi, tak i prospěchovými stipendii. 

Jak studenti vaší školy obstáli u státních ma-
turit?
V loňském školním roce při premiéře státních 
maturit uspělo všech 42 maturantů. 

Je možné vaši školu navštívit, pořádáte dny 
otevřených dveří?
Školu je možné po domluvě kdykoliv navští-
vit. Máme stanoveno pět termínů dní otevře-
ných dveří. Třetí proběhne ve středu 14. 12. 
2011, zbylé dva v měsíci lednu (15. a 16.).

Velké množství podrobných informací  
získáte na www.humanitas.cz  
nebo na facebooku školy.

Dům Salve děkuje všem klientkám a klientům za přízeň. Přeje všem do nového roku... (tajenka)

inzerce

Odpovědi zašlete do 6. 1. 2012 e-mailem na adresu stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz. Uveďte své tel. číslo. Na výherce čeká malý dárek! 
Výherce z minulého čísla je Bohumila Salabová, která obdrží také dárkový poukaz od 1. sýrárny v Chomutově ELLIS Gurmet s.r.o.
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Inzerce/Servis

inzerce

Máme dlouholetou tradici ve výrobě železničních kolejových vozidel. 
Realizujeme zajímavé a úspěšné projekty.  Nyní rozšiřujeme výrobu.  
Přinášíme nové možnosti pro Vaše uplatnění. Přidejte se k našemu týmu! 

       platný certifi kát EN 287-1 135 – CO2 výhodou          praxe výhodou

Uplatnění u nás najdou i ti, kteří se chtějí svářeči stát a mají vyučení v oboru zámečník
nebo v oboru příbuzném.

     možnost získání zdarma svářečského certifi kátu
EN 287-1 135 v naší svářečské škole

     jistotu zaměstnání a zázemí ve stabilní společnosti
     motivující mzdové ohodnocení, prémie, příplatky
     příspěvek na stravování

     možnost dalšího vzdělávání v oboru
     smlouva na dobu neurčitou
     věrnostní příspěvek 500 Kč/měsíčně
     měsíční bonus ve výši 5 % za splnění docházky.

Nabízíme:

Kontaktujte naše personální oddělení:
LEGIOS a.s. I Husova 402 I 440 82 Louny I Česká republika
Bc. Kateřina Gregoriková I tel.: 725 415 861, 415 628 546
e-mail: katerina.gregorikova@legios.eu, job@legios.eu I www.legios.eu

Hledáme svářeče

SKLENÁŘSTVÍ
Kilian glass s.r.o.

VEŠKERÉ SKLENÁŘSKÉ PRÁCE, 
VÝROBA – IZ SKEL, NÁBYTKOVÁ SKLA, 

STROJNÍ BROUŠENÍ A FAZETOVÁNÍ
STÁLÁ NOČNÍ ZASKLÍVACÍ POHOTOVOST

Nové sídlo: Březenecká 4808, Chomutov, 
v areálu firmy Losan  |  Kilianglass@tiscali.cz
tel.: 474 654 618  |  mobil: 777 153 800–801

NABÍZÍME KOMPLETNÍ 
EKONOMICKÝ SERVIS

 • vedení účetnictví, daňové evidence
• zpracování mzdové a personální agendy

• účetní a daňové poradenství
Účetní kancelář Lenka Hrabalová 

Osvobození 3730, Chomutov 430 03
tel.: 728 471 544

Město Chomutov trvale buduje a podporuje 
dětská hřiště a sportoviště pro mládež 
Abychom v další práci mohli vycházet z potřeb těch, kteří budou hřiště 
využívat, prosíme vás o vyplnění krátké ankety, kterou najdete  
na internetových stránkách

www.eChomutov.cz

Kino Svět

15. 12. čt 17.00 MISSION IMPOSSIBLE: 
  GHOST PROTOCOL 
15. 12. čt 19.00 LOVCI HLAV
16. 12. st 17.00 ANONYM
16. 11. st 19.00 ALOIS NEBEL
17. 12. so 15.00 ŠMOULOVÉ 3D
17. 12. so 15.00 VENDETA 
17. 12. so 18.00 MISSION IMPOSSIBLE: 
  GHOST PROTOCOL
18. 12. ne 15.00 MICIMUTR 
18. 12. ne 18.00 VENDETA  
18. 12. ne 19.00 MISSION IMPOSSIBLE: 
  GHOST PROTOCOL
19. 12. po 17.00 TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ 3D 
19. 12. po 19.00 PERFECT DAYS: I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
20. 12. út 17.00 TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ 3D 
20. 12. út 19.00 PERFECT DAYS: I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
21. 12. st 17.00 SPY KIDS 4D: STROJ ČASU
21. 12. st 18.00 TWILIGHTH SÁGA: ROZBŘESK 1. část
22. 12. čt 17.00 VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA 3D
22. 12. čt 18.00 PŘIZDI*ÁČI 
23. 12. pá 17.00 VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA 3D
23. 12. pá 18.00 PŘIZDI*ÁČI 
25. 12. ne 15.00 VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA 3D

25. 12. ne 16.00 ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
25. 12. ne 18.00 PŘIZDI*ÁČI
26. 12. po 15.00 VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA 3D
26. 12. po 16.00 ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
26. 12. po 18.00 PŘIZDI*ÁČI
27. 12. út 17.00 ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
27. 12. út 19.00 MILOVÁNÍ
28.12. st 17.00 ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
28. 12. st 19.00 MILOVÁNÍ
29. 12. čt 15.00 ŠMOULOVÉ 3D
29. 12. čt 18.00 ČERNÁ HODINA 3D
29. 12. čt 20.30 PULNOC V PAŘÍŽI
30. 12. pá 15.00 ŠMOULOVÉ 3D
30. 12. pá 19.00 ČERNÁ HODINA 3D
30. 12. pá 20.30 PULNOC V PAŘÍŽI
31. 12. so 18.30 CLASSIC GOES CINEMA: SILV. GALA 
1. 1. ne 16.00 ŠMOULOVÉ 3D
1. 1. ne 19.00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

Městské divadlo

15. 12. 19.00 HLEDÁNÍ SLOV
Hledání slov je z pera slavné autorky Sue Towsendové. 
Inscenace je hereckou výzvou pro Oldřicha Víznera, Hynka 
Čermáka, Barboru Munzarovou a Sabinu Laurinovou, která 
se touto rolí vrací po několika letech k činohře. Režisérem 
hry je vyhledávaný Jakub Nvota. Vstupné: 270 Kč

Kulturní dům Zahradní

28.12. 18.00–20.00 
 SILVESTROVSKÝ VEČERNÍČEK s muzikou J. Macka 
 Vstupné: 80 Kč

Výstavy

Do 31.12. MALÍŘSKÁ ŠKOLA VÁCLAVA SUCHOPÁRKA 
 Galerie na schodech

Do 21. 1. Mirka Beranová a Petr Weigl obrazy, fotografie 
 Galerie Špejchar

Do 25. 1. Roman Křelina a Jan Dinga 
 Výstava obrazů Vzpomínka na pana Proška 
 Galerie Lurago

Sport

Městská sportovní hala
16. 12. pá MS BASKETBAL – muži „B“
17. 12. so VS CHLMF – 5. liga 
 MS,VS BASKETBAL – Mattoni NBL muži
18. 12. ne VS FUTSAL – I. Juniorská liga 
28. 12. st MS,VS BASKETBAL – Mattoni NBL muži
30. 12. pá MS,VS BASKETBAL – Mattoni NBL muži
Zimní stadion – veřejné bruslení
út 17.30–18.30, so 10.00–11.00, ne 10.00–11.00
Zimní stadion – vánoční bruslení 
V období Vánoc si můžete přijít zabruslit na Zimní stadion 
v Chomutově. Od 23.12. do 1. 1. vždy od 14.00 do 15.00 hod. 
Jednotlivé vstupné je 35 Kč.

DDM

15. 12. čt 15.30 Pohádkové přivolávání vánoc
17. 12. so 10.00 a 14.00  Vánoční aranžování
19. 12. pondělí 8.00 nebo 10.00 
  Vánoční dílny pro třídní kolektivy
21. 12. st 18.00 Country taneční klub „Lasso“
23. 12. pá 9.00 Florbal pro všechny kluky a holky 
Nutno se přihlásit do 21. 12. Startovné 150 Kč na tým.
27. 12. út 10.00 Turnaj v bedboši pro všechny
8.00–18.00 hod. Sběr víček z PET lahví
Zapoj se do velké soutěže ve sběru víček z PET lahví.
8.00–18.00 hod. Sběr papíru 
Soutěžíme opět o papírového krále a královnu.
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PRODEJ KOŽEŠINOVÉHO A KOŽENÉHO ZBOŽÍ

NEJVĚTŠÍ NABÍDKA

KOŽENÉ MÓDY
v Chomutově

HM Globus Chomutov

www.svet-kozesin.cz NOVÁ KOLEKCE

PODZIM-ZIMA
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Nebe, peklo, ráj a mikulášskou fantazii završil ohňostroj

V pondělí 5. prosince začala v Chomutově 
ta pravá zima. Na přicházející návštěv-

níky, kteří se chystali oslavit Mikuláše, se do-
slova snesla sněhová vánice. Krátce po čtvrté 
hodině se ale vyčasilo a všichni si mohli začít 
užívat mikulášské nadílky a poletujících čer-
tů. Ti za básničku nebo písničku dali dětem z 
pytle nějakou tu dobrotu. Vánoční atmosféru 
navodily koledy, které hrály až do půl šesté, 
kdy bylo náměstí zcela zaplněno lidmi. Ně-
které děti se bály, ale většinou čertovi básnič-
ku řekly. „Zazpívala jsem prší, prší a dostala 
bonbony,“ svěřila se odvážná pětiletá Klárka.

Všichni čekali na animovaný pořad Mikuláš-
ská fantazie, který se promítal na městskou 
věž. Před koncem přišlo překvapení, kdy se 
na věži objevil sám primátor Chomutova Jan 
Mareš a popřál všem klidné vánoční svátky. 
Následně pak symbolicky odstartoval roz-
svícení vánočního stromu na chomutovském 
náměstí.  Pak přišla chvíle, na kterou všichni 
netrpělivě čekali. Za hudebního doprovodu 
rozzářil setmělou oblohu ohňostroj. 
Chomutované si mohou i nadále adventní čas 
zpříjemnit na náměstí 1. máje, kde každý den 
až do 24. prosince probíhá bohatý program 

spojený s nejkrásnějšími svátky v roce. „Pří-
mo o Štědrém dnu se na náměstí odehraje 
Živý betlém. Slavnostní atmosféru navodí 
živé betlémské obrazy s Josefem, Marií a Je-
žíškem,“ zve primátor Mareš. Živý betlém 
tvoří skupina 40 lidí a kromě hlavních postav 
zde budou i muzikanti a řemeslníci, kteří na-
příklad lijí olovo. „Poprvé jsme živý betlém 
předvedli na Červeném hrádku a od té doby 
se vlastně stal tradicí,“ sdělil organizátor sku-
piny Jaroslav Stejný. „Cílem je, aby se lidi od-
reagovali, zapomněli na své starosti a naplno 
si užili vánoční svátky,“ dodal Stejný. 
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Generální sponzor: Partneři: Mediální partneři:Sponzoři:

Upozornění
Akce pouze pro 

rodiny, které 
postoupily do 

slosování o ceny.

4. adventní neděle

Projekt byl realizován  
s finanční podporou  
Ústeckého kraje

18. prosince od 14.00 hodin
kostel sv. Ignáce

Vystoupí Dětský orchestr ZUŠ Klementa Slavického 
v Kadani pod vedením Milana Dunky

Adventní 
koncert 

kozy Rózy
aneb


