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Úředníci radnice chtějí obča-
nům co nejvíce usnadnit pobyt na 
radnici, proto pro ně připravují 
novinky. Kromě prvotní myšlenky 
zavést objednávání občanů pro 
snadnější odbavování na oddělení 
evidence řidičů a vozidel pomocí 
krátkých zpráv SMS, chtějí zá-
roveň umožnit platby správních 
poplatků kreditní kartou. Lidé by 
tak nemuseli čekat s peněženkou 
u pokladny.

„Přesto, že zavedení objedna-
cích termínů na odboru dopravy 
pomocí SMS teprve finišuje, bylo 
by vhodné uvést tuto službu  do 
praxe právě v těsné návaznosti 

na platební karty. Jedině tak by 
měla celá věc ten správný efekt,“ 
vyjádřil se vedoucí odboru do-
pravy a silničního hospodářství 
Bedřich Rathouský, který patří 
mezi nejaktivnější zaměstnance v 
navrhování zlepšovacích nápadů. 
Právě na odboru dopravy si totiž 
lidé v minulosti nejvíce stěžovali 
na  nekonečné fronty. Vzhledem 
k tomu, že se na správních po-
platcích vybere každý měsíc 400 
až 700 tisíc korun a od příštího 
roku se předpokládá, že se poplat-
ky ještě zdvojnásobí (například 
poplatek za vystavení řidičského 
průkazu se zvýší z 50 korun na 

300 korun), je varianta s plateb-
ní kartou výhodná. Nyní musí 
lidé platit poplatky v pokladně, 
která je společná pro všechny 
odbory. „Díky novému systému 
SMS stráví člověk při vyplňová-
ní formuláře na úřadě minimum 
času, a pak by jej měl prostát u 
pokladny? Terminál vše urych-
lí,“ vyjádřil se místostarosta 
Jan Řehák s dovětkem, že jde 
o ojedinělý systém, se kterým 
se žádné jiné město v republice 
prozatím nepochlubilo. 

V praxi to znamená, že elek-
tronické platební terminály 
budou umístěné přímo v kance-
láři úředníků, kde po vyplnění 
formuláře stačí projet kreditku 
terminálem. Takto se mohou 
vystavovat nejen řidičské prů-
kazy, ale i odhlašovat a přihla-
šovat vozidla a platit pokuty. 
Neznamená to však, že bude 
pokladna uzavřena. Tu mohou 
využít lidé, kteří budou platit 
penězi hotově. 

Radnice nyní zvažuje nabíd-
ky bankovních úřadů, přičemž 
nejlepší podmínky pro umís-
tění terminálu nabídla městu 
Komerční banka. „V případě, že 
měsíční platba přesáhne 50 000 
korun, nebude město za použí-
vání terminálu platit,“ zmínil 
se místostarosta Řehák a dodal, 
že po tříměsíčním zkušeb-
ním provozu se vedení města 
rozhodne, zda tento systém 
úhrady poplatků zavede i na 
dalších odborech. V budoucnu 
se tak mohou hradit pokuty za 
přestupky či poplatky za psy a 
popelnice. (mile)

Na konci září verdikt nad školami ... (str. 2) • V dopravním podniku chtějí lépe hospodařit ... (str. 2) 
Město bude mít nové webové stránky ... (str. 4) • Umělecké uskupení PRO ART ve Špejcharu ... (str. 5)

Poplatky mohou uhradit platební kartou

Odbor rozvoje a investic města 
Městského úřadu Chomutov při-
pravuje projekt, který by vyřešil 
vzhled v ulici Zdeňka Štěpánka 
a zadního traktu Palackého ulice 

Příští Chomutovské noviny 

vycházejí  1. října 2003 

Na extrémně teplé a suché počasí letošního léta museli reagovat také pracovní-
ci provozu veřejná zeleň Technických služeb města Chomutova. Kromě běžné, 
i když vydatnější zálivky květinových záhonů, mobilní zeleně a čerstvých 
výsadeb v uplynulých dnech přilepšovali také některým keřovým porostům, 
na snímku rododendronům u městských lázní. „Jehličnaté stromy a stálezelené 
keře potřebují na zimu pořádně prolít. Pokud nebyl dostatek vláhy z deště, dě-
lali jsme to i v některých minulých letech, ale takovou extrémní spotřebu vody 
nepamatuji,“ uvedla vedoucí provozu veřejná zeleň Marie Strnadová. Laik by se 
mohl domnívat, že co technické služby utratily na vodě, to zase musely ušetřit 
za sekání trávníků. Podle Marie Strnadové to tak úplně pravda není: „Sekání 
letos nebylo tak náročné, ale přesto jsme se mu nevyhnuli. I když travnaté plo-
chy byly od slunce úplně spálené, vždy na nich vyrazil nějaký vytrvalý plevel. 
Pokud by se neposekal, trávník by nevypadal upraveně.“             (text a foto: sk)

při vjezdu od pojišťovny z ulice 
28. října. Právě z této lokality 
zasílali občané stížnosti, které se 
týkaly zejména nevhodného parko-
vání vozidel na trávě. „Projekt jsme 

chtěli začít připravovat již před tře-
mi lety, městský architekt dokonce 
navrhnul řešení, jak zde zvýšit 
počet parkovacích míst a prodlou-
žit obslužnou komunikaci, ale pak 
na celou akci nezbyly z rozpočtu 
peníze,“ prozradila Lenka Petříková 
z odboru rozvoje a investic města. 
Navíc se zjistilo, že jeden ze zdej-
ších pozemků není města, a tak 
nastaly dohady ohledně vlastnic-
tví. Nyní se chce k obnově území 
sídliště Zdeňka Štěpánka a při-
lehlých ulic chomutovská radnice 
vrátit. Hodlá zde upravit vozovku 
a veřejnou zeleň, vybudovat dětské 
hřiště, rozšířit parkovací plochy 
a vybudovat komunikaci pro zajiš-
tění přístupu do dvorních traktů 
v ulici 28. října a ve Škoní ulici. 
„Zajímají nás samozřejmě i  názory 
a požadavky zdejších obyvatel, 
proto je chceme pozvat na bese-
du s projektanty a s pracovníky 
městského úřadu,“ doplnila Petří-
ková.  Beseda se uskuteční 1. října 
v 16.30 hodin v zasedací místnosti 
č. 13 v budově radnice na náměstí 
1. máje.          (Pokračování na str. 2)

O zkrášlení městské čtvrti se poradí s občany  

• Pobočka České alzheimerov-Pobočka České alzheimerov-
ské společnosti v Chomutověské společnosti v Chomutově, která 
vznikla loni při stacionáři Naděje 
2000, pořádá Pomerančový týden, 
v jehož rámci se uskuteční 18. září 
v ulicích města veřejná sbírka. Výtěžek 
bude věnován na podporu výzkumu 
a péči pro nemocné Alzheimerovou 
chorobou. Zdejší pobočka poskytuje 
navíc informace, brožurky a konzul-
tace těm, kteří přišli do styku s touto 
nemocí. Světový den této choroby si 
připomeneme v neděli 21. 9.      (mile) 

Historický znak města by se 
měl používat jen při slavnostních 
a oficiálních příležitostech. Shodli 
se na tom radní, a proto chtějí 
vyhlásit výtvarnou soutěž na jed-
notný vizuální styl města a nechat 
si od odborníků zpracovat podobu 
loga.  To by se pak používalo vý-
hradně pro účely propagace měst-
ského úřadu, objevovalo by se tedy 

na tiskovinách, obálkách, vizitkách, 
formulářích, tiskových zprávách 
a jiných formulářích. „Sestavíme 
pracovní skupinu, která do konce 
října vyhlásí soutěž a zadá podmín-
ky. A protože je prezentace města 
záležitostí také našich občanů, 
chceme i je zapojit do konečného 
výběru nejlepšího loga,“ prozradil 
místostarosta Rudolf Kozák.   (mile) 

Logo občas nahradí znak města

Ulice a prostranství v okolí divadla 
a na nich běžný provoz tvořily zá-
vodní dráhu účastníkům Mistrovství 
České republiky ve výkonu vodících 
psů. To se uskutečnilo v Chomutově 
poprvé,  celkem už proběhlo podva-
cáté. Nevidomí a jejich psi zdolávali 
na trase několik umělých překá-
žek, jinak ale na ně čekaly situace, 
s nimiž se potýkají dennodenně. 
Každou z osmadvaceti dvojic pro-
vázel rozhodčí, který nevidomému 
říkal, co má dělat, a současně hod-
notil, jak pokyny plní pes. Nejvíce 
bodů nakonec získal Roman Holík 
z Českých Budějovic se psem Argo 
Kukačka, chomutovští účastníci Jan 
Bartko a Petr Podhrázský na stupně 
vítězů nedosáhli. „Pro nás je to zá-
bava, ale ona je to spíš prezentace 
na veřejnosti. Je hrozně důležité, 
aby se lidé mohli podívat, jak pes 
pracuje a jak vůbec probíhá pohyb 
nevidomých po městě,“ řekla Ilona 
Vobrová, předsedkyně Klubu držitelů 
vodících psů a hlavní organizátorka 
šampionátu.                 (text a foto: sk)

Příspěvek 500 korun měsíčně za-
platí od září na provoz jeslí rodiče 
dětí do věku tří let. Zvýhodněni 
budou přitom místní, rodiče dětí 
z okolních obcí zaplatí dvojná-
sobek. Poplatek bude stejně jako 
u školek nevratný a nebude záležet 
na tom, kolik dní dítě v jeslích strá-
ví. Ušetření peněz za provoz zaří-
zení a kvalitnější využití kapacity 
městských domů jsou dva hlavní 
důvody, proč radní tento krok 
podpořili. Jesle se proto přestěhují 
v lednu 2004 ze středu města do 
budovy sociálně rehabilitačního 
centra na Písečné ulici. Oba ob-
jekty mají totiž větší kapacitu, než 
pro jakou jsou v současné době vy-
užívány. Radní proto kvůli nízkému 
zájmu snížili kapacitu centra z 45 
na 32 míst a jeslí na 25 míst den-
ního pobytu. „Do uvolněné budovy 
po jeslích se přestěhuje mateřská 
škola na Pěšině Boženy Němcové. 
O její prostory mají zájem Seve-
ročeské doly, jejichž sídlo je hned 
vedle. Při poplatku jsme vycházeli 
ze zkušeností okolních měst, kde 
se platí i podstatně více,“ podotkla 
starostka I. Řápková.                (mile) 

Za jesle se bude platit

Chomutovské noviny chodí už 
od loňského října zdarma do všech 
domácností na území města. V po-
slední době se však množí hlasy 
i stížnosti, že někteří z vás CHN 
nedostávají. Asi to ani netušíte, ale 
ve většině případů jste se pro to 
rozhodli sami a dobrovolně - vy-
lepením upozornění, že nechcete, 
aby vám byly do schránek vhazo-
vány inzertní letáky. Za ty je totiž 
distributor, Česká pošta, považuje. 
Podle jejích vedoucích pracovníků 
je řešení jediné - zákaz vhazování 
inzertních letáků zase zrušit. Přesto 
i vám ostatním se občas může stát, 
že Chomutovské noviny ve schránce 
nenajdete. To pak bývá na vině van-
dal nebo doručovatelka. Budete-li si 
stěžovat, Česká pošta třeba slíbí ná-
pravu, ale chybějící výtisk už vám 
zpětně nedodá. Pokud přesto po 
určitém čísle novin toužíte, můžete 
si ho vyzvednout v redakci - adre-
sa je v tiráži. Tato výzva je určena 
i dvě stě třiceti domácnostem z ex-
perimentu č. p. 4689 na Březenecké. 
O tom, že nedostávají Chomutovské 
noviny a reklamní materiály, za ně 
rozhodl majitel domu. A Česká pošta 
písemný zákaz respektuje, obzvlášť 
poté, co se o vůli tohoto pána prý 
na vlastní kůži přesvědčila jedna 
z doručovatelek.                                 (sk)

Je nám líto...

S nápadem zcela nově přestavět 
lokalitu u zimního stadionu, kde by 
mohlo vyrůst nejen obchodní cent-
rum, ale i nové sportovní zařízení, 
přišli zástupci firmy Amadeus CV, 
a. s. Své náměty nastínili v projektu, 
který tento týden předložili radním 
a zastupitelům. Projekt uvažuje 
o dvou variantách. Buď postavit nový 
zimní stadion na stávajícím místě, 
který by byl součástí obchodního 
komplexu, nebo zde ponechat jen 
obchodní centrum a stadion přemís-
tit do míst k ploché dráze na Lipské 
ulici. „Takový sportovní areál nemusí 
být za každou cenu v centru města, 
na Lipské by bylo navíc podstatně 
více parkovacích míst. Právě na tuto 
lokalitu se snažíme získat dotaci 
prostřednictvím Severočeských dolů 
na odstranění škod způsobených 
důlní činností, to znamená, že zem-
ní práce by bylo možné zafinancovat 
právě z této dotace,“ vyjádřila se sta-
rostka města Ivana Řápková a doda-
la, že se ale jedná o velký projekt, 
se kterým se tudíž musí seznámit 
všichni zastupitelé.

Zmíněná firma je jakousi místní 
pobočkou pražské firmy Amadeus, 
která byla v minulosti jediným in-
vestorem, jenž se přihlásil radnici 
se záměrem zastavět bývalé au-
tobusové nádraží. Firma současně 
projevila zájem o pozemky nejprve 
u Podkrušnohorského zooparku 
a pak u Baumaxu na vybudování 
víceúčelového obchodního a spole-
čenského centra. Ani jeden nápad 
nebyl zrealizován. O dalším vývoji 
vás budeme informovat.            (mile) 

Chtějí postavit nový 
zimní stadion
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eská pojiš ovna a.s vypisuje výb rové ízení na pozici :

Manažer obchodní skupiny 
pro Region  severní echy, agenturu Chomutov 

Jaké p ednosti má práce manažera skupiny ? 
Klí ová pozice v obchodní služb P, možnost ídit práci skupiny 
poj.poradc ,  vést a motivovat je k dosahování co nejlepších výkon
Finan ní ohodnocení s p ímou vazbou na výsledky práce
Možnost stát se odborníkem v oblasti pojiš ovnictví

Co Vám nabízíme : 
Perspektivní zam stnání na hlavní pracovní pom r ve stabilní a 
kapitálov  silné spole nosti pro oblast Chomutovska 
Motivující finan ní ohodnocení odpovídající výkonu 
Komplexní systém vzd lávání a trénink , perspektivu osobního a 
profesního r stu

Co od Vás o ekáváme :
SŠ nebo VŠ  vzd lání
P íjemné vystupování, výborné komunika ní dovednosti 
Velmi dobré organiza ní a manažerské dovednosti 
Obchodní praxe i práce v pojiš ovnictví vítána 

asová flexibilita, odpov dnost
Zam ení na dosahování výsledk
Loajalita, osobní aktivita, vst ícnost,vysoké pracovní nasazení 
Znalost práce na PC, idi ský pr kaz

Využijte šanci stát se lenem týmu nejsiln jší pojiš ovny v R

Písemnou p ihlášku v etn  životopisu zašlete do 10 dn    na adresu : 

eská pojiš ovna a.s., J. Schiefnerová, personální referát, Felberova 8 
Liberec, 460 95 nebo e-mail : JSCHIEFNEROVA@CPOJ.CZ

Převratná změna čeká od 1. říj-
na oficiální webové stránky města. 
V uvedený den naběhnou na nové 
adrese www.chomutov-mesto.cz www.chomutov-mesto.cz ve 
zcela nové podobě.

„K tomuto kroku jsme se odhodlali 
proto, že dosavadní stránky nevy-
hovovaly moderním požadavkům ve 
funkčnosti, obsahu ani přehlednosti, 
jejich měsíční provoz byl navíc po-
měrně nákladný. Přestože pořízení 
nového systému si žádá vyšší počá-
teční investici, peníze se nám vrátí 
jeho levnějším provozem,“ uvedla 
tisková mluvčí města Michaela Leh-
nertová.

Dosavadní stránky ještě „dobíhají“ 
na adrese www.chomutov.cz. Tato do-
ména je majetkem firmy PVT, a proto-

Internetové stránky města budou mít novou podobu i adresu
že další vhodné byly už v minulosti 
spekulativně zablokovány jinými 
subjekty, musela radnice sáhnout 
k vlastní, byť delší adrese www.cho-www.cho-
mutov-mesto.czmutov-mesto.cz. Nové stránky na ní 
budou vytvořeny v systému vismo, 
který jako jediný zcela vyhovuje 
potřebám veřejné správy. Podle 
dodavatele ho v současné době po-
užívá už přes tisíc subjektů územní 
samosprávy a jak z výsledků inter-
netové soutěže Zlatý erb vyplývá, 
je to systém velice oblíbený i mezi 
uživateli. Vyznačuje se totiž jed-
noduchostí a přehledností, vychází 
také vstříc intuitivnímu ovládání.

Návštěvníky nových webových 
stránek městského úřadu jistě upou-
tá nápaditá grafická podoba i zcela 

jiná struktura. Ta bude vycházet 
z přednastavených profilů občan/
turista/podnikatel tak, aby co nej-
více usnadnila přístup k požadova-
ným informacím. „Doufáme, že se 
uživatelům budou naše internetové 
stránky líbit, že se jim s nimi bude 
dobře pracovat a že se na ně budou 
rádi vracet,“ dodala mluvčí Michaela 
Lehnertová.                                          (sk) 

Český červený kříž Chomutov 
pořádá v sobotu 20. září od 10 do 13 hodin na Kamencovém jezeře 

(molo a písčitá pláž ve směru na Otvice) 

SVĚTOVÝ DEN PRVNÍ POMOCI 
Na této akci bude předvedena součinnost jednotek ČERVENÉHO KŘÍŽE a jeho kolektivních členů 
- vodní záchranné služby, horské služby a Svazu záchranných brigád kynologů.
• možnost vyzkoušet si na resuscitační loutce umělé dýchání
• měření krevního tlaku
• možná přiletí i vrtulník

Přijďte se podívat, vstup volný!
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KUPON NA ŘÁDKOVOU INZERCI ZDARMAKUPON NA ŘÁDKOVOU INZERCI ZDARMA
Text inzerátu:

Jméno a příjmení: ................................................................. Podpis: ..........................Tel.: ..........................

Ceník plošné inzerce: 15 Kč/cm2 (str. 3 a 4) nebo 18 Kč/m2 (str. 1 a 6)
Adresa redakce: Mìsto Chomutov, Chelèického ulice (zadní trakt radnice, vchod od parkovištì za ÈSOB)

Po a St: 8.00 – 17.00 hod., Út, Èt, Pá: 8.00 – 14.30 hod. Tel.: 474 637 444 nebo 474 637 433. E–mail: s.kral@chomutov–mesto.cz.
Uzávěrka inzertní strany dalšího čísla CHN: 24. 09. v 10.00 hod.

• Prodám nebo pronajmu Prodám nebo pronajmu byt v 
osobním vlastnictví v Chomutově na 
Školní pěšině. Tel. 724/214 199.

• Dlouhodobě pronajmu Dlouhodobě pronajmu 2+1 v Cho-
mutově. Tel. 603/183 862.

• Prodám rozkládací válenduProdám rozkládací válendu, 
vhodná do dětského pokoje. Tel. 
603/588 441.

• Prodám zahradu 4 aryProdám zahradu 4 ary, zděná, 
podsklepená chata, 4 ovocné stromy, 
3 okrasné. Tel. 776/880 076, 605/422 
199.

• Trpasličí pinč Trpasličí pinč - srnka, ratlík, 
prodám štěňata s PP. Chcete-li nená-
ročného pejska, chtějte mal. pinče. 
Kvalita za rozumnou cenu. Tel. 474/
659 523.

• Koupím byt 1+1 Koupím byt 1+1 v osobním 
vlastnictví v centru CV a okolí. Tel. 
604/146 135.

• Prodám garáž Prodám garáž s elektřinou 
v osobním vlastnictví naproti Globu-
su. Cena 80 000 Kč.

• Prodám hluboký kočárek zn. Prodám hluboký kočárek zn. 
Chicco Outdoor, Chicco Outdoor, korba Opera. Polo-
hovací opěrka zad, prost. košík, taška, 
pláštěnka, barva - tmavě modrý s pej-
sky. Cena 3 900 Kč. Tel. 777/285 023.

• 47letý muž by se rád seznámil 47letý muž by se rád seznámil se 
ženou do 45 let, nejraději svobodnou. 
Jen vážně. Tel. 736/428 936.

• Prodám chatu v klidném prostře-Prodám chatu v klidném prostře-
dí dí u takzvaného rybníku Kačák za 
40 000 Kč. Tel. 736/428 936.

• Prodám zahradu 4 ary Prodám zahradu 4 ary s rozesta-
věnou dřevěnou chatou, osada Zátiší. 
Rodinné důvody. Cena 25 000 Kč. Tel. 
606/471 166.

• Nenáročné mamince prodám Nenáročné mamince prodám 
kočárek kočárek po jednom dítěti. Strakatý 
s modrým podkladem, trojkombina-
ce, za 1 000 Kč, možná sleva. Tel. 
732/201 480.

• Prodám dětské kolo Prodám dětské kolo BMX-16, 
modrá barva, 500 Kč. Tel. 604/332 
649 nebo 732/201 480.

• Prodám kopírku Prodám kopírku Minolta EP 2120 
na náhradní díly + náplně. Levně. Tel. 
723/494 415.

• Prodám motocykl Prodám motocykl Jawa 250 - pa-
nelka, levně. Tel. 604/765 127.

• Prodám ideální polovinu rodin-Prodám ideální polovinu rodin-
ného domu ného domu se zahradou (přízemí) v 
Chomutově. Cena k jednání 700 000 
Kč. Tel. 602/467 861.

• Prodám řadovou garáž Prodám řadovou garáž v Černovi-
cích. Cena dohodou. Tel. 474/621 367.

• Vyměním družstevní byt Vyměním družstevní byt 1+2 ve 
4. patře u Normy na sídlišti Zahradní 
za větší poblíž nebo na sídlišti Píseč-
ná + doplatek. Máme slušný vchod. 
Tel. 603/806 029. 

• Prodám dvojdílné prosklené Prodám dvojdílné prosklené 
pravé dveře pravé dveře - 300 Kč, prosklené levé 
dveře - 250 Kč, prosklené pravé dveře 
60 cm - 200 Kč. Tel. 732/208 722.

• Vyměním byt 2+1 Vyměním byt 2+1 v osobním 
vlastnictví v Chomutově za 1+1. Tel. 
474/628 673.

• Vyměním družstevní byt 1+2 Vyměním družstevní byt 1+2 za 
družstevní byt 1+1 s doplatkem. Tel. 
606/300 471.

• Prodám zahrádku Prodám zahrádku v Bezručově údo-
lí, cena dle dohody. Tel. 474/652 734.

• Vyměním družstevní Vyměním družstevní byt 2+1 Jir-
kov, Mládežnická za stejný nebo větší 
v CV - nejlépe Horní Ves, Vinohrady 
a centrum města. Tel. 728/769 777.

• Pronajmu nebytové prostory Pronajmu nebytové prostory 50 
m2 v Jirkově - kanceláře, služby atd. 
Tel. 605/106 975.

• Mladý a bezdětný pár Mladý a bezdětný pár hledá 
pronájem bytu 1+1 nebo 1+2 do 
4 500 Kč. Dlouhodobě a seriózně. Tel. 
732/280 120.

• Prodám rozkládací sedačkuProdám rozkládací sedačku. 
Vhodná na chalupu. Cena 1 500 Kč. 
Tel. 607/186 450.

• Koupím lovecké trofeje Koupím lovecké trofeje na celé 
lebce, trofeje divočáků, nepoškozené, 
jelení a daňčí shozy. Neposílat SMS, 
tel. 603/337 453.

• Prodám tel/fax + digitzáznam/Prodám tel/fax + digitzáznam/
kopírka zn. Panasonickopírka zn. Panasonic. Málo užívaný, 
vynikající stav + dokumentace. Cena 
3 000 Kč. Tel. 777/812 268.

• 8. září jsi byla u obvodní lékař-8. září jsi byla u obvodní lékař-
kyky, měla jsi riflovou soupravu, kratší 
tmavé vlasy, černé lodičky s hranatou 
špičkou. Lidl - ananas v košíku. Ozvi 
se. Tel. 728/100 882.

• Prodám zachovalou autosedačku Prodám zachovalou autosedačku 
pro děti do 3 let. Cena 300 Kč. Tel. 
737/739 965.

• Dvě skříně bez nástavcůDvě skříně bez nástavců, kon-
zole 2 kol. dřevěné, různé rozměry, 
válendu bez polš - 250 Kč, ušák šedý 
s podnožkou, 2 tmavé konferenční 
stolky. Tel. 474/688 818.

• Nabízím výhodně sporák Nabízím výhodně sporák na 
propanbutan, starší kachlová kamna 
kuchyňská, šlapací šicí stroj a lahve 
ke sporáku 10 kg + 33 kg. Tel. 474/
620 561.

• Vyměním družstevní byt 1+2 Vyměním družstevní byt 1+2 
střed CV, 3. patro bez výtahu, za po-
dobný i menší ve středu CV, 1. patro. 
Nemoc. Tel. 737/322 841.

• Prodám hrob Prodám hrob u dětského odděle-
ní za 8 000 Kč. Tel. 605/704 239.

• Výtvarník vytvoří umělecké Výtvarník vytvoří umělecké dílo 
na zakázku - olej, akvarel, křída. Tel. 
604/160 879.

• Prodám kouzelnické rekvizity Prodám kouzelnické rekvizity 
- vysvětlím a předvedu. Vhodné pro 
všechny kategorie diváků - profesio-
nál. Tel. 474/622 869.

• Provedu veškeré zednické práce Provedu veškeré zednické práce - 
štuk, okrasnou omítku, plovoucí pod-
lahy, malování, obklady, dlažby, opra-
vy balkónů atd. Tel. 605/511 301.

• Pořídím překlady v polštině. Pře-
kladatelka. Tel. 474/659 317.

• Prodám dvě dámská jízdní Prodám dvě dámská jízdní kola 
s přehazovačkou, zn. Liberta a Eska. 
Každé za 500 Kč. Tel. 604/950 595.

• Levně prodám mrazák Levně prodám mrazák - 4 šup-
líky, pračku - horní plnění, stěnu + 
šatní skříň, postele s úložným pro-
storem, gramofon + desky, horské 
kolo - dohoda. Tel. 608/866 430.

• Levně prodám rýsovací Levně prodám rýsovací prkno 
Robotron Reiss s psacím stolem - 
3 šuplíky. Cena dohodou. Tel. 724/
008 559.

• Prodám obývací stěnu Prodám obývací stěnu - 10 ks va-
riabilních skříněk, mořené dřevo. Cena 
3 000 Kč. Dále WC kombi s plast. nádr-
ží. Cena 500 Kč. Tel. 776/294 925.

• Prodám garsoniéru 1+0 Prodám garsoniéru 1+0 v Cho-
mutově, Jiráskova ulice. V osobním 
vlastnictví, pěkná lokalita, dohoda 
110 000 Kč. Tel. 777/057 776.

• Prodám dámské kolo Eska Prodám dámské kolo Eska Pre-
mier, 5 převodů, barva šedá - růžová. 
Zachovalé, cena 600 Kč. Tel. 474/626 
357.

• Prodám pánský kožený kabátProdám pánský kožený kabát, 
hnědý, na 165 - 170 cm, a kožené 
sako, semišové, hnědé, na 170 cm. 
Vše zachovalé, cena dohodou. Tel. 
474/626 357.

• Prodám mrazák Prodám mrazák - tříšuplíkový, 
nový - 4 000 Kč. Bojler Ariston kombi 
80 l - 2 500 Kč. Tel. 605/834 243.

• Prodám autosedačkuProdám autosedačku, psací stůl, 
otočné židle, skříňky, lustry, válendu, 
poličky, hluboký kočár - dvojkombi-
nace. Dohoda jistá. Tel. 723/066 269.

Nebývalý zájem vzbudila Tuning street party, kterou ve středu města 
pořádalo Radio Agara za podpory chomutovské radnice. Náměstí 1. máje 
zaplnily téměř tři stovky většinou sportovně upravených aut a podle odha-
du až deset tisíc jejich fanoušků. Jedním z nejvíce okukovaných krasavců 
byl nablýskaný, téměř od základů přestavěný Cooper (na snímku). „Já 
myslím, že je to kvůli nám, protože jsme takoví sympatičtí kluci,“ vysvět-
loval si naoko naivně zájem diváků majitel auta Pavel Dolejška z Mostu. 
„S kamarádem jsme koupili vrak za sedmnáct tisíc a blbli jsme a blbli... 
Teď je to přeplňovaná třináctistovka s aparaturou tisíc watů.“ Po různých 
soutěžích se dění přesunulo na Palackého ulici, kde na uzavřeném úseku 
auta závodila ve sprintu. Právě tento bod programu však přinesl jedinou 
vadu na kráse, když diváci ve snaze vidět co nejvíc lezli na střechy okol-
ních domů a rampy nad obchody, přičemž rozbili několik oken a dopus-
tili se dalších projevů vandalství. Organizátoři uvažují o uspořádaní akce 
i v příštím roce.                                                                                   (text a foto: sk)

Upravená auta způsobila poprask

Přes prázdniny se do nové bu-
dovy ve Školní ulici přestěhovalo 
Chomutovské soukromé gymná-
zium, s.r.o., aby uvolnilo budovu 
na Husově náměstí pro městský 
úřad. Slavnostního otevření pro-
vozu gymnázia v nové budově se 
29. srpna zúčastnila i starostka 
Ivana Řápková, která si celou 
budovu prohlédla. Ocenila, že 
i v době prázdnin kantoři i někteří 
studenti pracovali na tom, aby byla 
škola dobře připravena na začátek 
nového školního roku. „Myslím, že 
se vám podařilo vytvořit v této 
budově velmi příjemné prostře-
dí, dokonce lepší než v původní 
budově,“ řekla starostka zaměst-
nancům gymnázia a popřála jim 
mnoho štěstí a pracovních úspěchů 
v novém školním roce. Ředitel gym-
názia Pavel Cibulka zdůraznil, že 
bez pomoci města, zejména jeho 
pracovní čety, by se stěží podařilo 
budovu, jejíž sklepy a půdy byly 
plné nepořádku ještě po zvláštní 
škole, uvést do přijatelného stavu.

První akcí soukromého gymnázia 
po přestěhování byl kurz Hold up, 
který se první zářijový týden konal 
ve vesnici Lindava na Novoborsku. 
Kurz, který finančně podpořilo 
i město Chomutov, byl určen studen-
tům prvního ročníku a jeho hlav-
ním cílem bylo vytvořit ze skupiny 

dětí, které se vzájemně neznají, par-
tu lidí, kteří si umí jeden druhému 
pomoci a kteří si budou oporou po 
celou dobu studia. „Kurz byl velmi 
cenný i pro mě,“ řekla třídní profe-
sorka prvňáků L. Payerová,“ tak, jak 
jsem poznala studenty během jed-
noho týdne, bych je v lavicích po-
znávala celý rok.“ Studentům vyšlo 

vstříc i počasí, takže mohli pobývat 
hlavně v přírodě a sportovat i hrát 
různé hry a věnovat se výtvarným 
aktivitám. „Kurz se vyvedl a určitě 
splnil svůj účel, takž uvažujeme 
o jeho opakování i v příštím škol-
ním roce,“ uvedl ředitel soukromého 
gymnázia P. Cibulka.                                
                                  (text a foto: pama)

Ruku k dílu přiložili i kantoři a někteří studenti

VEØEJNÁ NABÍDKA
Ze dne 09. 09. 2003

BYTY NA SVÉPOMOC – oprava bytu na vlastní náklady
Domovní správa DOSPRA – ul. Bøezenecká

Ulice  Èp. + è.bytu  velikost  Vyvolávací cena  Náklady na opravu
Kamenná  5106/6 1+4 32.590,– Kè 58.030,– Kè

Domovní správa CHEPA – ul. Na Bìlidle
Kadaòská  3731/Z 1+2 23.370,– Kè 80.000,– Kè

Prohlídky nabízených bytù umožní uvedené domovní správy

Bytem ve veøejné nabídce se rozumí byt, na který nebyla pro nezájem uzavøena smlouva o nájem 
bytu v I. ani ve II. kole výbìrového øízení.

Byt bude pronajat prvnímu zájemci, který pøed uzavøením smlouvy o smlouvì budoucí složí 
èástku, rovnající se vyvolávací cenì, uvedené ve zveøejnìné nabídce a splòuje kritéria platná 
pro úèast ve veøejném výbìrovém øízení.
Èíslo úètu – 2103480237/0100                                                             Variabilní symbol – rodné èíslo

Informace: pí. Elisová – tel.: 474/623 189

Interiér školy si starostka Ivana Řápková prohlédla v doprovodu ředitele  
Pavla Cibulky (vpravo) a Petra Bláhy z odboru investic.  
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Kam v září za sportem
Správa spor tov ních

zařízení Cho mu tov, s. r. o.

Výbor TJ Sokol Chomutov se 
obrací k předválečným členům 
chomutovského Sokola s prosbou o 
zapůjčení dokladů, dokumentů, pla-
kátů, písemností, fotografií, řádů či 
jiných symbolů spojených se ži-
votem jednoty. Dodané materiály 
budou použity k chystané výstavce 
ke 100. výročí jednoty, jejíž vznik 
je datován od roku 1903. 

Také vyzývá členy a členky jed-
noty z předválečné doby, aby se 
ozvali na telefonní číslo 474/627 
434, případně se osobně přihlásili 
v budově sokolovny, vchod ze So-
kolské ulice. Zároveň výbor uvítá i 
členy, kteří stáli u zrodu jednoty v 
letech 1945 až 1948.                      (hz) 

TJ Sokol Chomutov chystá
výstavku ke 100. výročí Basketbalisté BK ASK Chomu-

tov mají podle svého kouče Pavla 
Budínského zajímavý los. Do pr-
voligové soutěže vstoupí v sobotu 
27. září v Ostravě a domácí premi-
éru zažijí ve středu 1. října proti 
Ústí nad Labem. „Ostrava má velké 
problémy. Tam kdybychom vyhráli, 
povzbudí nás to proti Ústí, které 
bychom mohli také porazit. Pak je-
deme na hřiště USK Praha. To jsou 
tři týmy, s kterými se můžeme mě-
řit. Od těchto zápasů se všechno 
odpíchne. Pak postupně hrajeme 
s Nymburkem, BVV Brno, Opavou, 
Děčínem a Kunínem, což už bude 
horší,“ okomentoval úvodní soupe-
ře trenér Pavel Budínský.

Zápasy Chomutova v základní Zápasy Chomutova v základní 
části - 1. kolo: části - 1. kolo: BK NH Ostrava - BK  

Chomutov (So 27. 9.), 2. kolo: 2. kolo: BK  
Chomutov - BK SČP Ústí n. L. (St 
1. 10. v 17.30), 3. kolo: 3. kolo: USK Praha 
- BK Chomutov (So 4. 10.), 4. kolo: 4. kolo: 
BK Chomutov - BK ECM Nymburk 
(St 8. 10. v 17.30), 5. kolo: 5. kolo: BC BVV 
ŽS Brno - BK Chomutov (So 11. 
10.), 6. kolo: 6. kolo: BK Chomutov - BK 
Opava (So 18. 10. v 16.00), 7. kolo: 7. kolo: 
BK Chomutov - BK SČE Děčín (So 
25. 10. v 16.00), 8. kolo: 8. kolo: Mlékárna 
Kunín - BK Chomutov (So 1. 11.), 
9. kolo: 9. kolo: BK Chomutov - Sparta Pra-
ha (So 8. 11. v 16.00), 10. kolo:10. kolo: BK 
Synthesia Pardubice - BK Chomu-
tov (So 15. 11.), 11. kolo: 11. kolo: BK Cho-
mutov - BK Houseři Brno (So 22. 
11. v 16.00), 12. kolo: 2. kolo: BK Houseři 
Brno - BK Chomutov (So 29. 11.), 
13. kolo:13. kolo: BK Chomutov - BK NH Os-

trava (So 6. 12. v 16.00), 14. kolo: 14. kolo: 
BK SČP Ústí n. L. - BK Chomutov 
(So 13. 12.), 15. kolo: 15. kolo: BK Chomutov 
- USK Praha (So 20. 12. v 16.00), 
16. kolo:16. kolo: BK ECM Nymburk - BK 
Chomutov (St 7. 1.), 17. kolo:17. kolo: BK 
Chomutov - BC BVV ŽS Brno (So 
10. 1. v 16.00), 18. kolo: 18. kolo: BK Opa-
va - BK Chomutov (So 17. 1.), 19. 19. 
kolo: kolo: BK SČE Děčín - BK Chomutov 
(So 24. 1.), 20. kolo:20. kolo: BK Chomu-
tov - Mlékárna Kunín (So 31. 1. 
v 16.00), 21. kolo:21. kolo: Sparta Praha 
- BK Chomutov (St 4. 2.), 22. kolo:22. kolo: 
BK Chomutov - BK Synthesia Par-
dubice (So 7. 2. v 16.00).          (sk)

Na úvod mají basketbalisté tři přijatelné soupeře

Kdo chce cvičit, toho by měla 
uspokojit nabídka Městské spor-
tovní haly v Chomutově. Ovšem 
jen podle názvu určit nejvhodnější 
cvičení pro daného jednotlivce ne-
musí být nejlepší řešení. Proto kaž-
dý druh krátce představujeme.
• AEROBIC DĚTI AEROBIC DĚTI - cvičení dětí do 

15 let 
• P-CLASS P-CLASS - cvičení zaměřené na 

posilování svalstva celého těla 
s využitím činek a posilovacích 
gum

• BODYSTYLING BODYSTYLING - hodina zaměře-
ná na posilování celého těla s 
využitím váhy vlastního těla

• AEROBIC AEROBIC - aerobní cvičení s vý-
ukou jednoduché choreografie

• KALANETIKA KALANETIKA - cvičení zaměřené 
na problémové partie

• SENIOŘI SENIOŘI - cvičení pro udržení 
tělesné kondice

• STREČINK STREČINK - postupné protažení 
celého těla, zvětšení kloubní 
pohyblivosti, odstranění bolesti 
svalů

• STEP AEROBIC STEP AEROBIC - cvičení na 
stepech se stavbou choreografie

• FIT BALL FIT BALL (novinka v nabídce) 
- protahovací a posilovací cviky 
na velkých míčích

• GRAVID JÓGA GRAVID JÓGA (novinka v na-
bídce) - cvičení pro nastávající 
maminky v jakémkoliv stupni 
těhotenství, relaxační a uvolňo-
vací polohy, dechové techniky, 
cvičení na gymbalónech

• KICK BOX AEROBIC KICK BOX AEROBIC (novinka v 
nabídce) - aerobic s prvky bojo-
vého umění

• RODIČE S DĚTMI 2 - 5 LET RODIČE S DĚTMI 2 - 5 LET (no-
vinka v nabídce) - motorické 
rozvíjení organismu formou 
hry                                            (sk)

Jak si vybrat nejvhodnější cvičení

• Na základě jednání mezi cho-Na základě jednání mezi cho-
mutovskou Plaveckou školou Regena mutovskou Plaveckou školou Regena 
a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou 
byla uzavřena smlouva o poskytnutí 
jednorázového příspěvku na kurzy 4 
- 7 let základní a zdokonalovací pla-
vání a kurzy MŠ v průběhu školního 
roku 2003/04. Příspěvek ve výši 140 
Kč je určen pro pojištěnce VZP. Pla-
vecká škola děkuje jménem rodičů a 
dětí za kladný a hlavně velmi vstříc-
ný přístup pracovníků VZP k řešení 
této záležitosti.                                   (red)

• Oddíl sportovního aerobiku Oddíl sportovního aerobiku při 
SC VS Chomutov pořádá ve středu 
24. září od 17 hodin v hale na 
Březenecké nábor dětí ve věku od 
6 do 15 let. Cvičební úbor a tenisky 
s sebou. Bližší informace na recep-
ci haly.                                              (red)

Nejlépe jsou na tom děti z rodin, 
k jejichž životnímu stylu patří po-
hyb. Co však v případě, když rodiče 
nikdy nesportovali, ale uvědomují 
si, že jejich dítě pohyb potřebuje? 
Pak mnohdy nastává dilema - jaký 
vhodný sport pro své dítě vybrat. Při 
výběru sportu by se měla bezesporu 
zvážit jeho pestrost, přitažlivost, ale 
i časová a finanční náročnost a při-
měřenost. 

I na tyto zvídavé rodičovské otáz-
ky odpovídají trenéři chomutovské 
hokejové mládeže, kteří v těchto 
dnech provádějí nábor do hokejové 
základny klubu. Nejde zde jen ale 
o to zjistit fyzickou zdatnost či talent 
u dítěte, ale říci právě rodičům o tom-
to náročném sportu co nejvíce. Přijít 
mohou rodiče s dětmi zhruba od 
čtyř či pěti let, a to každou sobotu 
a neděli v ranních hodinách a kaž-
dé pondělí od 16.15 hodin na zimní 
stadion v Chomutově. Přesné časové 
termíny náboru do hokejové základ-
ny si snadno zjistíte na nástěnce při 
vstupu do budovy stadionu. Trenéři 
se zde jednoznačně řídí heslem děti 
do ničeho nenutit násilím, ale formou 
hry jim ukázat cestu ke kolektivnímu  
sportu. „Věk dítěte je pro tento sport 
individuální. Chodí k nám děti již od 
tří a půl let, je to ale podle mého 
názoru velmi brzo. Ideální je doba 
kolem pátého roku dítěte, ale ani ta 
není rozhodující. Přihlásit se může 
dítě i v první či druhé třídě a vůbec 
to neznamená, že by svými výkony 
za ostatními pokulhávalo. Dělali jsme 
orientačně nábor ve druhých třídách 

v okrese Chomutov a byli jsme velmi 
překvapeni zájmem dětí. Ten však 
končí nejen v případě hokeje, ale 
i jakéhokoliv jiného sportu, mnohdy 
u rodičů. Paradoxně není rozhodující 
finanční stránka, pro některé rodiče 
je prostě pohodlnější nechat dítě 
sedět u počítače a u televize nebo 
běhat celý den venku před barákem,“ 
vysvětlil své dlouholeté zkušenosti 
trenér mládeže Daniel Mašek. Hokej 
není podle něj jen o pohybu na ledě. 
Právě vzhledem k jeho fyzické ná-
ročnosti jsou součástí přípravy další 
doprovodné sporty, jako plavání, 
gymnastická průprava či míčové hry. 

Organismus dětí tak není jednostran-
ně zatěžován.  Hokej je v Chomutově 
u mládeže přece jen populární, pro-
tože se trenéři dětem opravdu kva-
litně věnují. Čtyři z nich si například 
nyní dokončují vyšší kvalifikaci. Na 
jedničku funguje rovněž spoluprá-
ce se 7. základní sportovní školou 
s třicetiletou tradicí, kterou navště-
vují i děti z Loun, Kadaně a Klášterce 
nad Ohří. „Není to o tom naučit děti 
sportovat a za každou cenu jen vy-
hrávat, ale vytvářet u nich morální 
a charakterové vlastnosti, které se 
jim do budoucna budou hodit,“ do-
dal Mašek.                                         (mile)

Nábor žáků do hokejové základny KLH Chomutov probíhá tři dny v týdnu

Zájem dětí končí mnohdy u jejich rodičů 

Trenér základny pan Žižka udílí těm nejmenším první rady na ledě. (foto: sk)

Vstupné: děti do 15 let 15, perm. 150, senioři 20, dospělí 30, perm. 250 Kč
Aerobic s Robertem LENDLEMAerobic s Robertem LENDLEM
Power jógu se Zdenou Zetkovou Power jógu se Zdenou Zetkovou sobota 27. 9. od 13,00 do 16,00 hodin
Program: aerobic, body styling, power jóga+výživa
Vstupné v den konání 120,- Kč, cena v předprodeji 100,- Kč

9-10 10-11 16-17 18-19 19-20 20-21
Po senioři cvičení děti fit ball aerobic p-class

Út rod. s dětmi kick box body-styling

St gravid joga fit ball aerobic

Čt senioři rod. s dětmi cvičení děti step aerobic body-styling

Pá strečing fitness joga

So

Ne body-styling 


