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Šestnáct pěstounských rodin 
z Chomutova, Kadaně, Litvínova 
a Mostu s dětmi ve věku od tří do 
osmnácti let se zúčastnilo víkendo-
vého setkání  ve Starých Splavech. 
Na akci, kterou je povinen ze 
zákona krajský úřad organizovat 
alespoň jedenkrát do roka a zabez-
pečit odborné konzultace o výkonu 
pěstounské péče, navštívilo rovněž 
šest rodin z Chomutova. 

Zájem o setkání byl obrovský, 
ale z kapacitních důvodů zařízení 
se více lidí nemohlo zúčastnit. 
V našem městě je totiž v současné 
době  70 dětí, které byly svěřeny 
náhradním rodičům do 64 rodin. 
„Akce se vydařila, nechyběla bese-
da s odborníky, kde pěstouni rea-
govali spontánně a o problémech 
diskutovali i mezi sebou navzá-
jem,“ vyprávěla Helena Veselá, jed-
na z účastnic a současně vedoucí 
oddělení sociálně právní ochrany 
městského úřadu v Chomutově. 
Právě toto oddělení vyhledává děti 

vhodné do náhradní rodinné péče 
a přijímá žádosti od lidí, kteří si 
chtějí dítě osvojit nebo se chtějí 
stát pěstouny. U dětí, které byly 
svěřeny do pěstounské péče, pak 
kontrolují jejich  vývoj. V praxi to 
znamená, že zaměstnanci zmíněné-
ho oddělení navštěvují rodinu, kde 
dítě žije, spolupracují s pěstouny, 
školou a ošetřujícím lékařem dítě-
te. Pomáhají pěstounům při řešení 
výchovných problémů, které se 
vyskytnou. 

„Děti i dospělí si dokázali udělat 
hezký víkend, který přinesl mnoho 
pozitivního. Čtyři nejstarší chlapci 
všechny mile překvapili závěreč-
ným poděkováním nejen organizá-
torům, ale především pěstounům 
za to, že se o ně starají a řádně je 
vychovávají a že tyto děti nemusí 
zůstat v dětských domovech. Bylo 
to velmi dojemné a některé pěs-
tounky se neubránily slzám,“ zmí-
nila se o svých dojmech ze setkání 
Helena Veselá.                           (mile)

  

Poděkování dětí jejich pěstouny dojalo 

• Prodám maringotku Orličan Prodám maringotku Orličan i 
s pozemkem na Nechranické přehradě (600 
m2). Cena 95 000 Kč. Tel. 602/467 861.

• Prodám maringotku Orličan  Prodám maringotku Orličan  - cena 
30 000 Kč, pozemek na Nechranické 
přehradě (600 m2) - cena 70 000 Kč. Tel. 
602/467 861.

• Prodám PC Prodám PC AMD500K2, CD ROM, 
HDD 15MB, 3COM 10/100MB, rádio, kláves-
nice, myš, monitor 15“, cena 4 500 Kč. Tel. 
777/619 363.

• Prodám Škoda 120 GardeProdám Škoda 120 Garde, rok výro-
by 1983. STK do 10/04. Cena 3 000 Kč. Tel. 
603/245 700.

• Daruji větší množství ženských ča-Daruji větší množství ženských ča-
sopisů sopisů (Elle, Cosmpolitan, Harpers Bazaar 
atd.) pouze za odvoz. Tel. 604/563 707.

• Prodám zahradu 4 ary Prodám zahradu 4 ary u masokom-
binátu v Chomutově, chata zděná, pod-
sklepená, 4 ovocné stromy, 3 okrasné. Tel. 
776/880 076, 605/422 199.

• Prodám litrové sklenice Prodám litrové sklenice 1,50 Kč za 
kus, domácky vyrobený dětský stůl 200 
Kč. Volat po 16. hod., tel. 732/253 728.

• Prodám garáž v Chomutově Prodám garáž v Chomutově na 
Písečné, konečná trolejbusů. Motor Š105, 
Š120 - nutná GO. Tel. 737/926 185.

• Trpasličí pinč, srnka, ratlíkTrpasličí pinč, srnka, ratlík. Prodám 
štěňata s PP. Chcete-li nenáročného pejska, 
chtějte mal. pinče. Velikost do 30 cm, od-
běr hned. Tel. 474/659 523.

• 25letý muž hledá partnerku 25letý muž hledá partnerku pro pěkné 
i horší chvíle, které život přináší. Dítě není 
překážkou. Tel. 737/739 965, 721/477 974.

• Prodám kočárek na dvojčataProdám kočárek na dvojčata, půl 
roku používaný + pláštěnku a nánožník, 
vše za 4 000 Kč. Tel. 602/812 084.

• Kuřákovi prodám levně cigaretový Kuřákovi prodám levně cigaretový 
tabák tabák D1 250 g. Ze zdravotních důvodů 
jsem přestal kouřit. Tel. 605/806 665, déle 
zvonit nebo SMS.

• Závěsy 4 ks výš. na panel. dvoudíl-Závěsy 4 ks výš. na panel. dvoudíl-
ná okna. ná okna. silnější mat. kvalitní pěk. nové 
1x prané dlouhá rozkl. sedač. na chalupu 
zachov. 800 Kč. Tel. 474/627 557.

• Prodám akrylátovou vanu Prodám akrylátovou vanu (novou) 
180 x 85 cm. Cena 6 000 Kč (sleva možná). 
Tel. 606/146 279, 728/785 857.

• Prodám 2 hrnce 50 litrůProdám 2 hrnce 50 litrů, řeznický 
vál, harmoniku 80 bas. Tel. 474/686 077.

• Prodám levně malý pultový mrazák Prodám levně malý pultový mrazák 
zn. Gorenje 190 litrů - 3 500 Kč, bavlnky 

různé barvy na vyšívání za poloviční cenu. 
Tel. 474/686 077, volat po 19. hodině.

• Prodám vibrační křeslo Prodám vibrační křeslo na bolesti 
páteře, a co hlavně ultrafialové paprsky, 
nepoužité se zárukou 4 roky. A co hlavně 
za nízkou cenu, stěhování. Tel. 474/621 
236, 605/865 183.

• Prodám domácí strojek Prodám domácí strojek na výrobu 
zmrzliny zn. Gorenje, kufříkovou sušič-
ku prádla 220V/1500W zn. Witherm. Tel. 
602/846 052.

• Prodám černé pianino zn. LutzProdám černé pianino zn. Lutz. 
Celopancíř. po celkové generálce. Cena 
dohodou. Tel. 777/107 626.

• Koupím počítač Koupím počítač vhodný pro internet, 
nebo vyměním za sbírku známek v katalo-
gové ceně 5 500 Kč. Tel. 602/846 052.

• Prodám větší množství pletací vlny Prodám větší množství pletací vlny 
všech barev. Nová, levně. Tel. 777/887 649.

• Zveme na přednášku Zveme na přednášku s možností 
uvedení do meditace na vnitřní světlo. Ve 
čtvrtek 2. 10. v 18 hodin v SKKS (vedle 
knihovny). www.santmat.cz. Tel. 474/628 
805.

• Nabídněte prosím domácí práci Nabídněte prosím domácí práci na 
VPP, na smlouvu. Jen manuální. Nechci ka-
talog Avon, pojišťování apod. Mám psací 
stroj. Tel. 603/806 029.

• Vyměním družstevní byt Vyměním družstevní byt 1+2 ve 
slušném vchodě, blízko Normy na sídlišti 
Zahradní za větší poblíž nebo na sídlišti 
Písečná + doplatek. Tel. 603/806 029.

• Vyměním 3+1 Vyměním 3+1 v centru Chomutova 
státní, rekonstr., stará zástavba za větší 
nebo 4+1, i s dluhem, nejlépe také v cent-
ru. Tel. 605/277 276.

• Prodám rustikální nábytek Prodám rustikální nábytek - stěna 
cca 3 m - 12 900 Kč, stůl oválný rozklá-
dací 2 900 Kč, židle čalouněná 6 ks 5 900 
Kč, komoda 3 900 Kč. Tel. 474/620 394, 
603/219 441.

• Prodám zahrádku Prodám zahrádku v osadě Zátiší, 
4 ary, cena dohodou. Tel. 604/916 985.

• Škoda Felicia combi LXIŠkoda Felicia combi LXI, tažné, střeš-
ní okno, centrál, zámek na zpátečku, nové 
pneu, garážováno, servisní knížka, najeto 
86 000 km. Tel. 603/259 142.

• Řidička sk. D Řidička sk. D s praxí hledá zaměstná-
ní, možno i jinou práci. Tel. 732/947 519.

• Pronajmu byt v osobním vlastnictví Pronajmu byt v osobním vlastnictví 
1+2 u Jitřenky, vratná kauce 10 000 Kč, za 
5 500 Kč měsíčně! Tel. 608/807 168.

• Přenechám roční fenku labradoraPřenechám roční fenku labradora, 
přátelská, milující pohyb v přírodě, necvi-
čená. Starším lidem, jen do dobrých rukou. 
Tel. 777/183 966.

• Prodám garáž s elektřinou Prodám garáž s elektřinou v osob-
ním vlastnictví naproti Globusu. Cena 80 
000 Kč. Tel. 723/494 415.

• Prodám RD samostatně stojícíProdám RD samostatně stojící, elek-
třina, voda, ústřední topení, částečně opra-
ven. Cena 550 000 Kč, dohoda. Nová Ves, 
Hora Svatého Šebestiána. Tel. 605/437 914.

• Prodám PSX1Prodám PSX1. 2x ovladač, 11 kop. her, 
1x orig. hra + infra sluchátka Sony (p. c. 
3 000 Kč), vše za 3 500 Kč. Tel. 605/511 
301.

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

• Vyměním státní byt Vyměním státní byt 1+1 v Mostě - 
Javorová ulice (u koupaliště) za 1+1 nebo 
1+0 v Chomutově. Tel. 606/344 812.

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

• Prodám rozestavěný RD Prodám rozestavěný RD na stavební 
parcele 1 300 m2 v Černovicích u vejprtské 
tratě. Tel. 602/415 823.

• Prodám obývací stěnu Prodám obývací stěnu černé barvy, 
zachovalá (skleník, 2 nízké skříňky), cena 1 
500 Kč + stolek zdarma. Tel. 602/173 619.

• Kdo ocení a odkoupí Kdo ocení a odkoupí staré US mince, 
čestné jednání. Tel. 606/332 450.

Město Chomutov vyhlašuje veřejné výběrové řízení Město Chomutov vyhlašuje veřejné výběrové řízení 
na pronájem nebytových prostor:na pronájem nebytových prostor:

• v objektu Severka čp. 4092, ulice Blatenská v objektu Severka čp. 4092, ulice Blatenská - prostor v 1. patře dříve užívaný k provozování prodejny smí-
šeného zboží o celkové výměře 157,8 m2

• v objektu Severka čp. 4092, ulice Blatenská v objektu Severka čp. 4092, ulice Blatenská - prostor ve II. NP nákupního střediska dříve užívaný k provo-
zování veřejné knihovny o celkové výměře 132,43 m2

• v objektu čp. 5030 na sídlišti Písečná v objektu čp. 5030 na sídlišti Písečná - prostor v objektu zrušené mateřské školky naposledy užívaný k pro-
vozování výrobny a skladových prostor pro chovatelské potřeby domácích zvířat o celkové výměře 1 203,16 
m2 (podzemní podlaží: 293,25 m2, nadzemní podlaží: 455,62 m2, nadzemní podlaží: 455,29 m2)
• v objektu čp. 5309 na Kamenném vrchu v objektu čp. 5309 na Kamenném vrchu - prostory v II. NP o výměře cca 330 m2 dříve užívané k provozo-
vání veřejné městské knihovny
• v objektu čp. 4804 na sídlišti Březenecká, zdravotní středisko v objektu čp. 4804 na sídlišti Březenecká, zdravotní středisko - prostory naposledy užívané jako služebna 
MěPo  (místnost 14,41 m2, poměrná část společných prostor 1,58 m2, poměrná část společných WC 1,58 m2), 
celkem 17,57 m2 
• v objektu čp. 4804 na sídlišti Březenecká, zdravotní středisko v objektu čp. 4804 na sídlišti Březenecká, zdravotní středisko - prostory naposledy užívané jako prodejna 
květin (místnost 18,34 m2, poměrná část společných prostor 3,16 m2, WC 1,73 m2, úklidový prostor 1,26 m2, 
úklidový prostor 1,26 m2), celkem 25,75 m2

• garáže v objektu zdravotního střediska čp. 4804 na sídlišti Březenecká garáže v objektu zdravotního střediska čp. 4804 na sídlišti Březenecká - garáž č. 3 o výměře 18,44 m2 
v zadní části objektu
Kompletní znění na www.chomutov-mesto.cz. V případě nejasností se obraťte na referentku odboru správy ma-
jetku města sl. Řehákovou - MěÚ Chomutov, Chelčického 99 - budova staré radnice, tel. číslo 474/637 468.

Želízka v ohni se přetavila ve zlato a bronz
Mistrovství Evropy v hiphopu pro 

juniorské kategorie v polské Poznani 
se zúčastnili dva závodníci Dětské-
ho vrcholového tanečního centra 

Beethoven D.C., Tereza Kvasnovská a 
Julius Kovács. Oba tam jeli s vyso-
kými cíli, a také se prosadili na nej-
vyšší příčky. Tereza se stala mistryní 
Evropy, Julek získal bronz.

Beethoven je znám svými týmový-
mi úspěchy, do Polska však žádnou 
skupinu nevyslal. „Asociace vyhlá-
sila soutěž v době prázdnin, takže 
jsme nemohli děti narychlo svolávat 
k přípravě. Zvolili jsme jiné priority, 
teď na podzim nás čekají další velké 
závody,“ poznamenala šéftrenérka 
Eva Vlková. 

V konkurenci dalších 34 závodnic 
z deseti zemí se čtrnáctiletá Tereza 
Kvasnovská chvíli zbavovala nervo-
zity, ale pak se uvolnila a sítem čtyř 
kol se protancovala do osmičlenného 
finále. V něm podle vlastních slov 
už podala bezchybný výkon, který jí 
zajistil zlatou medaili. „Se svou trenér-
kou Danielou Fantovou jsme přípravě 
podřídily konec prázdnin a začátek 
školního roku. Ale stálo to za to,“ 
zdůrazňuje Tereza, která tak navlékla 
parádní korálek na šňůru letošních 
úspěchů.         (Pokračování na str. 6)

Omlouváme se všem, jejichž 
inzeráty se kvůli nedostatku 
místa do tohoto čísla nevešly, 
zveřejníme je příště. 

Zisk zlaté a stříbrné medaile na červnové Mistrovství světa ve slovinské Lubla-
ni přivedl děvčata a chlapce z Dětského vrcholového tanečního centra Beetho-
ven D.C. do obřadní síně Městského úřadu v Chomutově, kde se podepsali do 
pamětní knihy města. Slavnostní zápis řídila starostka Ivana Řápková, která 
v úvodní řeči závodníkům poděkovala a také ocenila práci trenérů a podporu 
rodičů. Na snímku ani malá výška nezabránila Lindě Nítkové v zapsání do 
společnosti lidí, kteří v životě něco významného dokázali.          (text a foto: sk) 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍOZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Městský úřad ChomutovMěstský úřad Chomutov

tajemník MěÚ vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. 
výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

referent odboru životního prostředí a služeb referent odboru životního prostředí a služeb 
s místem  výkonu práce na MěÚ v Chomutově, Zborovská 4602,

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 
• Fyzická osoba, která je státním občanem ČR, případně fyzická oso-

ba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, 
• dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
• ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správ-

ních činností stanovené zvláštními právními předpisy.
Další požadavky:Další požadavky:
• Úplné střední vzdělání s maturitou.
Výhodou:Výhodou:
• Praxe  v oblasti odpadového hospodářství,
• znalost právních předpisů v oblasti životního prostředí,
• řidičský průkaz skupiny B,
• aktivní znalost práce na PC (Office, Windows, Excel, Internet).
Písemná přihláška musí obsahovat:Písemná přihláška musí obsahovat:
• Jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození, státní příslušnost,
• místo trvalého pobytu,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, 

jde-li o cizího státního občana,
• datum a podpis zájemce.
Výčet požadovaných dokladů k přihlášce: Výčet požadovaných dokladů k přihlášce: 
• Profesní životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, odborné 

znalosti a dovednosti,
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 
• ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost.
Platové zařazení: Platové zařazení: 7. - 8. plat. třída podle nař. vlády č. 253/1992 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů
Předpokládaný nástup:  Předpokládaný nástup:  dle dohody
Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené a označené obálce 
„Neotvírat - výběrové řízení - referent OŽPaS“ „Neotvírat - výběrové řízení - referent OŽPaS“ zašlete  do 13. října 2003 
na adresu Městský úřad v Chomutově, kancelář tajemníka, Zborovská 
4602, 430 28 Chomutov nebo doručte osobně v téže lhůtě do podatelny 
Městského úřadu v Chomutově, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 


