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Nikoliv byt do svého vlastnictví, 
ale pouze užívací právo k němu 
budou moci získat zájemci o bydle-
ní podle nově schválených pravidel 
pro přidělování bytů. Radnice chce 
tímto krokem zabránit spekulativ-
nímu skupování bytů a ochránit je 
tak pro slušné nájemníky zejména 
z řad místních občanů. Nová pra-
vidla začnou platit už od ledna 
příštího roku. „Levné chomutovské 
byty by se totiž mohly stát před-
mětem spekulací a takové náznaky 
tady také vyvstaly. Na veřejných 

dražbách se totiž čím dál více obje-
vovali zástupci realitních kanceláří, 
kteří byty skupovali. Hrozilo tím 
riziko, že budou poté do nich stěho-
vat problémové nájemníky z jiných 
měst,“ vysvětlil situaci místostarosta 
Rudolf Kozák. 

Právě proto před dvěma měsíci 
radní pozastavili dražby volných 
bytů, které se od ledna příštího 
roku budou nabízet formou veřej-
ných výběrových řízení. U nich totiž 
legislativa umožňuje nastavit určité 
parametry, u dražby taková možnost 

není. Beze změny přitom zůstává 
poskytování bytů podle pořad-
níku a na úpravu svépomocí, 
novelizována je jen ta varianta, 
podle které se poskytují volné 
byty v domech, kde už funguje 
společenství vlastníků. Výběrové-
ho řízení se bude moct zúčastnit 
občan způsobilý k právním úko-
nům, který nemá jiný byt, pracuje 
v Chomutově, nemá vůči městu 
žádné dluhy a nepobírá sociální 
dávky. Ve výhodě bude ten, kdo 
nabídne nejvyšší částku za metr 
čtvereční obytné plochy. Vyvolá-
vací cena je stanovena na dvacet 
korun metr čtvereční u bytu prv-
ní kategorie, na šestnáct korun 
u bytu druhé kategorie. „Poté 
uzavřeme s nájemníkem smlou-
vu na dobu 18 měsíců. Teprve 
po této lhůtě, kdy si ověříme 
u zástupců společenství vlastníků 
v domě, že nejsou s nájemníkem 
žádné problémy, že řádně platí 
nájemné, nabídneme mu byt po 
roce a půl k odkoupení podle 
pravidel za základní cenu 600 
korun za metr čtvereční, tedy 
za stejnou, která se dnes nabízí 
všem ostatním nájemníkům,“ 
vysvětluje místostarosta Kozák 
a dodává, že si tak město chce 
udržet dospívající děti, které 
studují nyní v jiném městě, ale 
budou se chtít do Chomutova 
poté vrátit. Byty hodlá radnice 
nabízet stejným způsobem jako 
při dražbách - tedy zveřejněním 
na úřední desce či pomocí in-
zerátů v našich Chomutovských 
novinách.                                 (mile) 
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Slovo starostky

Mění se pravidla pro přidělování bytů, 
dražbu nahradí výběrová řízení

Už počtvrté ozdobily děti ze zdej-
ších mateřských školek, jeslí a dět-
ského domova vánoční stromečky 
před městskou věží na náměstí 
1. máje. Stejně jako každá mate-
řinka, tak i děti ze 13. MŠ „Ra-
dost“ na Palackého ulici popustily 
uzdu své fantazii a spolu s paní 
učitelkou Jaroslavou Aschen-
brennerovou (na snímku vpravo) 
nakonec zvolily ozdoby spíše 
přírodní, jako například z kůry 
od pomerančů a mašle z kokoso-
vých vláken.  Také na ostatních 
stromcích jsou díky nápaditosti a 
zručnosti dětí ozdoby například z 
těstovin, jablíček, uzávěrů od šle-
haček, slámy, provázků či dřívek 
od nanuků. Řada kolemjdoucích 
se tak může inspirovat tím, co 
pověsit na stromeček, jestliže je 
omrzí klasické skleněné koule.     
                               (text a foto: mile)

Tak jsme dospěli tam, kde jsme byli loni na konci roku... Vítej tedy, měsíci 
studený a nevlídný, přesto jeden z nejkrásnějších. Hřeje nás totiž lepší JÁ, 
neboť o Vánocích se rozdáváme. Hezčí jsou prý Vánoce třeskuté než tekuté. 
Přejme si tedy, ať se třeskutě vyvedou, ať co dobrého nás čeká, to ať nás 
nemine. A držme se hesla „Jak na Nový rok, tak po celý rok.“ A ještě rada na 
závěr: Neservírujte na Nový rok drůbež, ať vám neuletí štěstí. Na novoročním 
stole by naopak neměla chybět čočka, aby se vás držely penízky. 

Milí spoluobčané! Vánoční čas je 
pro mě spojen s vůní vanilkových 
rohlíčků, se zlatým kapříkem, ko-
ledami a dárečky. Ale Vánoce jsou 
i časem naděje. I vy, když usedáte 
ke slavnostně prostřenému štědrove-
černímu stolu, si jistě stejně jako já 
přejete, aby všichni vaši blízcí byli 
spokojení a šťastní. Myslím na to, 
jak mohu já jako starostka města 
přispět k tomu, aby byl život občanů 
Chomutova šťastnější. Mohu spolu 
se svými spolupracovníky zlepšovat 
podmínky pro vytváření nových 
pracovních míst, mohu více dbát na 
pořádek a čistotu v ulicích města, 
mohu se pokoušet zlepšovat bydlení 
ve městě. Ale opravdové štěstí? O to 
se každý musí snažit sám. Když tak 
na to myslím, jsem si stále jistější, že 
nejšťastnější můžeme my všichni být, 
pokud v našich životech bude dosta-
tek lásky. A proto nezapomínejme ne-
jen v tento vánoční čas, ale i po celý 
příští rok na své přátele a příbuzné 
a mějme pro ně vždy úsměv a milé 
a povzbuzující slovo. A hlavně buďme 
vždy připraveni podat jim pomocnou 
ruku. V našich životech se nemusí 
vždy vše dařit podle našich představ, 
ale pokud nalezneme sílu si vzájem-
ně pomáhat, věřím, že dokážeme být 
šťastní. Pokoj všem lidem dobré vůle 
a šťastné vykročení do roku 2004 
vám přeje vaše Ivana Řápková.

SPRÁVA KULTURNÍCH SPRÁVA KULTURNÍCH 
ZAŘÍZENÍ CHOMUTOVZAŘÍZENÍ CHOMUTOV

vás zve na

SILVESTR 2003SILVESTR 2003
Ve všech prostorách Ve všech prostorách 
Městského divadlaMěstského divadla

Velký sál: 
Flash dance 20.00 - 
3.00 hodin
Karel Gott Revival 
24.00 hodin
Dále vystoupí taneční 
škola Stardance
Diskotéka 3.00 - 6.00 hodin
Vstupné: 220,- Kč
Předprodej: 
Městské divadlo: Po, St 13.00 - 17.00 
hodin tel.: 474/686 303
Pacific, divadelní sklípek, telefon: 
474/629 141
Městské informační centrum: Po - Pá 
9.00 - 17.00, telefon: 474/637 460

Větvička jmelí by neměla chybět 
o Vánocích v žádné domácnosti.  
Jmelí prý nosí štěstí tomu, kdo je jím 
obdarován, a nikoliv tomu, kdo si jej 
koupí sám. Čím více je na větvičce bí-
lých bobulek, tím větší štěstí vás má 
čekat v novém roce. Tato stálezelená 
rostlina je odpradávna obestřena ja-
kýmsi tajemnem a mnoha legendami. 
Jmelí bylo součástí pohanských obřa-
dů. Bylo symbolem života a ochran-
ným talismanem. Věřilo se, že díky 
svým lepivým semenům má moc vy-
volat nebo udržet svazek mezi dvěma 
osobami opačného pohlaví. Z Anglie 
pochází zvyk, že muž může políbit 
každou dívku či ženu, kterou potká 
pod zavěšeným jmelím. Za každý 
polibek se utrhne jedna bílá bobul-
ka. Poslední se na jmelí nechá až do 
dalších Vánoc, aby z domu neodešla 
láska. Podle jedné z křesťanských le-
gend rostlo jmelí jako strom. Z jeho 
větví prý Josef vyřezal o Vánocích 
kolébku pro Ježíška. Po třiatřiceti 
letech poté strom porazili Římané. 
Z jeho kmene vyrobili kříž, na kterém 
Ježíše ukřižovali. Strom jmelí pak se-
schl do malých keříků a stejně jako 
věřící jsou živi z Kristova těla, tak 
i jmelí ze živin jiných stromů. Jmelí 
má přes tisíc odrůd, ale není jedno-
duché ho v přírodě nalézt. Je takzva-
ným poloparazitem. To znamená, že 
není úplně závislé na svých hostite-
lích - listnatých stromech, hrušních, 
jabloních i javorech. Ptáci roznášejí 
jeho semena, ze kterých po zakořeně-
ní vyrazí listy. Například na cedrech 
můžete najít jmelí staré až čtyři sta 
let. Roste i na jehličnatých stromech, 
odrůdy jsou však drobnější než na 
listnáčích.                                (mile + hon)

Jmelí nesmí 
o Vánocích chybět

• Na Štědrý den a o Silvestra 
bude provoz na linkách měst-
ské hromadné dopravy ukončen 
v 18.30 hodin. Znamená to, že 
v tuto dobu budou vyjíždět z vý-
chozích stanic poslední spoje.

• Večerním rozsvíceným zoo-
parkem vás povozí každý pátek, 
sobotu a neděli vánoční Lokálka 
Amálka. První jízda je připra-
vena od 16.30 hod, další pak 
v 17.15 hod. od statku u PZOO. 
Jízda stojí 30 korun na osobu. 

„Když někdo uvidí bílého sumce, 
bude mít štěstí,“ praví se od nepamě-
ti. „Kdo jej naopak sní, bude mít do 
roka smůlu,“ vyprávěl dětem z 5. MŠ 
v Prokopově ulici prodejce ryb Šte-
fan Kolenčík. Jak je vidět na snímku, 
děti si bílého sumce dovezeného až 
z Horní Cerkve z Vysočiny, který ješ-
tě minulý týden plaval v kašně atria 
SKKS, prohlédly opravdu zblízka. 
Nyní spolu se zlatým kaprem zdobí 
káď plnou ryb na náměstí 1. máje. 
Zde si můžete zakoupit až do 24. 
prosince ryby na vánoční stůl. Jeden 
kilogram kapra vyjde na 75 korun, 
pstruh na 110 korun. Za amura, který 
má méně kostí a bílé maso, zaplatíte 
za kilogram 90 korun. A bílý sumec? 
„Ten se pak pouští do volné přírody, 
letos pravděpodobně skončí v Ne-
chranické přehradě,“ prozradil Štefan 
Kolenčík.                      (text a foto: mile) 

Bílý sumec vám přinese štěstí

Až do 20. prosince si můžete přijít do atria Střediska knihovnických 
a kulturních služeb orazítkovat dopis Ježíškovi. Speciálním razítkem od 
výtvarnice Marie Svobodové vás obdaruje poštovní panáček (na snímku 
vlevo), a to ve všední den od 9 do 17 hodin, v sobotu pak od 9 do 12 
hodin. Osmiletá Karolína z Chomutova (uprostřed) jej nechala orazítkovat 
i své sestře, která dokonce napsala Ježíškovi anglicky. No, doba se mění. 
Razítko se zalíbilo i vedoucí odboru školství a kultury městského úřadu 
Dagmar Mikovcové (vpravo), která si pochvalovala velký zájem o razítka 
nejen u dětí. Lidé si totiž velmi často nechávají razítkovat vánoční pohledy 
a posílají je svým blízkým.                                                        (text a foto: mile)
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Radní doporučili zastupitelům 
schválit název nové ulice Višňová. 
Jedná se o pěší stezku mezi cho-
mutovskými ulicemi Dvořákova a 
Krušnohorská, kde jsou postaveny 
tři rodinné domy. Návrh na po-
jmenování a konkrétní název ulice 
podal radnici chomutovský občan. 
O názvech ulic a dalších veřej-
ných prostranství rozhoduje vždy 
zastupitelstvo obce. Ulice se ne-
pojmenovávají podle jmen žijících 
osobností veřejného života.    (mile)

Višňovou ještě nemáme

Gymnázium Chomutov pořádá 
každoročně  počátkem prosince 
pro žáky základních škol a jejich 
rodiče den otevřených dveří. Letos 
připadl den otevřených dveří na 
2. prosinec. Tato akce se setkala 
s velikým ohlasem. Do školy se 
přišli podívat zájemci jak o čtyř-
leté studium (žáci 9. tříd), tak 
o studium šestileté (žáci 7. tříd). 
Návštěvníkům byla dána možnost  
prohlédnout si školu, učebny, pomůc-
ky, pohovořit s učiteli i se studenty, 
kteří žáky i jejich rodiče po areálu 
školy provázeli. Pro přítomné byly 
k dispozici informační materiály 
o škole i o přijímacím řízení. Vět-
šina žáků neodolala možnosti vy-
zkoušet si loňské přijímací zkoušky. 
Gymnázium používá při přijímacích 
zkouškách testů z českého jazyka, 
matematiky a obecně studijních předpo-
kladů SCIO, o.p.s (www.scio.cz). Žáky 
9. tříd jistě  potěšila informace, že 
do čtyřletého gymnázia mohou být 
přijati bez přijímacích zkoušek, po-
kud splní podmínku prospěchu ve 
2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. 
třídy do průměru 1,20. Vedení školy 
zároveň oznamuje, že pro ty, kteří 
z jakéhokoliv důvodu nemohli na 
prosincový den otevřených dveří při-
jít, připravuje další informační setká-
ní na 3. února 2004. Den otevřených 

Zvláštní péči se dostalo v ne-
dávné době kaštanovníkům v are-
álu Podkrušnohorského zooparku. 
Při ošetřování památných kašta-
novníků a cenných starých stro-
mů ve zdejší Kaštance, na které 
město Chomutov čerpalo dotaci 
právě ze Státního fondu životní-
ho prostředí ČR v Praze v celko-
vé výši 117 800,- Kč a přitom se 
i samo částečně podílelo na finan-
cování této akce částkou takřka 
30 tisíci korunami, se použil u 
nejstarších jednašedesáti stromů 
takový způsob ošetření, který je 
v naší republice prozatím ojedi-
nělý a který spočívá v takzva-
ném „přírodě blízkém způsobu 
ošetření.“ Vzhledem k tomu, že je 
chomutovská Kaštanka jednou z 
nejstarších výsadeb kaštanovníku 
setého (Castanea sativa) na území 
České republiky, stromy v ní neby-
ly nikdy v minulosti konzervačně 
ošetřované a jejich kmeny se pro-
to nacházely ve stavu pokročilého 
rozkladu dřevokaznými houbami. 
Pro zachování této rarity bylo 
proto nutné udělat patřičné kro-
ky. „Speciální ošetření spočívá v 
napodobení přirozených procesů 
postupného rozpadu korun stro-
mů s podporou jejich přirozené 
regenerace především ve spodních 
částech koruny. Oproti běžně pou-
žívaným technologiím ošetřování 

starých stromů zabraňuje rozpa-
du kosterních větví redukcí ob-
vodu koruny, podporuje existenci 
a postupné zakořeňování spod-
ních větví, podporuje přirozené 
procesy průběhu infekce ve kme-
ni a kosterních větvích stromu 
z důvodu vzniku niky pro život 
dalších organismů, nezabývá 
se čištěním a konzervací ran 
a dutin, podporuje rozklad dřevní 
hmoty v blízkém okolí ošetřova-
ných stromů,“ uvedla Hana Pite-

lová z odboru životního prostředí 
městského úřadu a dodala, že 
projekt ošetření Kaštanky navr-
huje i způsob podpory přiroze-
ného zmlazování kaštanovníků, 
zpřístupnění plochy a umístění 
tabulí s informacemi o ošetření 
památných stromů, probíhajících 
procesech a životě v Kaštance. 
Výsledným efektem je pak zvýše-
ní vitality těchto starých cenných 
stromů, zajištění stability korun, 
což znamená i zajištění provozní 

bezpečnosti dané lokality vzhle-
dem k tomu, že se v kaštance 
plánuje zřízení naučné stezky. 
„Technika provedených prací byla 
velmi pozitivně hodnocena Stát-
ním fondem životního prostředí 
a může být velmi dobrým pří-
kladem pro projekty obdobného 
charakteru,“ míní vedoucí odbo-
ru životního prostředí Ludmila 
Rusňáková. Podle jejích slov bylo 
celkem posouzeno 206 ks stromů, 
z toho 38 kusů (převážně bříz 
a akátů) bylo navrženo ke smýce-
ní z důvodů špatného zdravotního 
stavu, nevhodné druhové skladby 
nebo pro uvolnění stísněných pro-
storových poměrů. Vše se uskuteč-
ní v nadcházejícím zimním obdo-
bí. Od června do konce října byl 
u 69 stromů proveden zdravotní 
řez, u 26 stromů redukční řez, 
aby se tak zajistila provozní 
bezpečnost stromů a stabilita 
korun. Chomutovská radnice při-
pravuje ještě letos další žádost 
o dotaci. Tentokrát by se jednalo 
o dotační titul z programu péče 
o přírodní prostředí v rámci akce 
ošetření stromů na hřbitově ul. 
Beethovenova. V současné době 
je zpracován projekt, dotace by 
měla činit zhruba 600 000,- Kč, 
dalších 150 000 korun půjde 
z rozpočtu města.                            

                                               (mile)
V Kaštance kdysi bývala restaurace. Jak je vidět na snímku, byla i hojně 
navštěvována. 

Pro kaštanovníky se použil řez ojedinělý v celé republice 

dveří je jednou z možností, jak in-
formovat o škole, o jejích výchovně 
vzdělávacích cílech i o výsledcích. 
Úspěšnost posledních maturantů při 
přijímání na vysoké školy, kdy se 
ke studiu na vysoké škole dostalo 
více než osmdesát procent přihlá-
šených, mluví sama za sebe.              
                                                             (jm)

Kdo nestihl přijít, má šanci v únoru

Vystřihovací betlém, který 
ztvárnila chomutovská vý-
tvarnice Marie Svobodová, si 
můžete zakoupit za 58 korun 
nejen v obchůdcích Podkruš-
nohorského zooparku (na 
horní bráně a v suvenýrech 
U Vlka), ale i na vánočních 
trzích na náměstí 1. máje. Do-
minantou betléma jsou nejen 
jesličky, ale i chomutovská 
městská věž a statek zoopar-
ku. Všechny postavy jsou pak 
inspirovány skutečnými podo-
bami lidí spolupracujících se 
zooparkem. 

Z účetnictví města vyplývá, 
že město ve třetím čtvrtletí hos-
podařilo s přebytkem. K 30. 9. 
2003 dosáhlo zlepšeného hospo-
dářského výsledku 104,5 mil Kč. 
„Je však malinko zkreslený tím, 
že doposud nebyly  dokončeny 
všechny plánované investiční 
akce, podíváme-li se však na sa-
motný provozní přebytek města, 
zjistíme, že ten dosahuje 94,6 
mil. Kč,“ vyjádřil se ekonom měs-
ta Jan Mareš. Tento týden jednali 
zastupitelé o rozpočtu města na 
příští rok. „Navržený rozpočet 
ve výši přesahující 902 miliónů 
korun vychází z nulté a první 
varianty,“ dodal Mareš. 

Jednali o rozpočtu • Další tři zahraniční investořiDalší tři zahraniční investoři, 
z nichž dva jsou z Evropy, mají zájem 
o průmyslovou zónu Nové Spořice.

• Dopravní podnik uvolnil garáže Dopravní podnik uvolnil garáže 
a dílny a dílny v Dolní ulici a sloučil dvě 
provozovny do jediného areálu na 
Písečné. O sloučení se hovořilo už 
před několika lety, nyní se tak stalo 
v rámci restrukturalizace podniku. 
Dopravní podnik by tak měl ročně 
na svém provozu ušetřit necelých 
5 miliónů korun. Objekt v Dolní ulici 
nabídne k prodeji. 

• Radní zrušili v souladu se zadá-Radní zrušili v souladu se zadá-
vacími podmínkami výběrové řízení vacími podmínkami výběrové řízení 
na pronájem vyhrazených  parkovišť. 
Dosavadnímu pronájemci firmě Parex 
bude proto prodloužena smlouva do 
31. března 2004. Podle místostarosty 
Kozáka prý neměli všichni uchazeči 
stejné podmínky, ve výhodě byl pře-
devším současný nájemce.          (mile)

Zajištění svozu odpadu  o vánočních svátcích
• 24. 12. 2003 (STŘEDA) - odvoz jako ve středu celoročně

• 25. 12. 2003 (ČTVRTEK) - odvoz jako ve  čtvrtek celoročně

• 26. 12. 2003 (PÁTEK) - odvoz odpadu jako v pátek celoročně

• 2. 1. 2004 (PÁTEK) - odvoz odpadu jako ve čtvrtek a pátek celoročně 

Dva modely z keramické hlíny představil minulý týden chomutovským 
radním místní umělec Josef „Šporgy“ Švancar. Své pískovcové dílo 
o velikosti 2,5 metrů hodlá umístit před zdejším supermarketem a při-
pomenout tak pokácení stoleté lípy.  Autor záměrně zvolil motiv symbo-
lizující  kořeny,  které by podle jeho slov měly být zároveň výzvou pro 
člověka, aby hledal své kořeny právě tam, kam patří a navíc ve vztahu 
k přírodě. „Místo je sice vizuálně  náročné, ale jinde by socha ztratila 
svůj význam,“ vyjádřil se umělec, jehož díla můžeme vidět rovněž na 
zámku Červený Hrádek. Za svou práci nepožaduje ani korunu, město 
by mělo zaplatit necelých 100 000 korun za materiál a dopravu mo-
numentu na místo. „Jestli se radnice opravdu rozhodne dílo objednat, 
mohou jej lidé spatřit již první jarní den nebo na 1. května,“ dodává 
Šporgy. Předtím se ale musí sejít s architektem města Jaroslavem Pach-
nerem, který posoudí tento nápad z architektonického hlediska.              
                                                                                                     (text a foto: mile)

„Na jiném místě by kořeny ztratily význam“• Odbor životního prostředí a služeb děkuje touto cestou všem občanům města, kteří se v letošním roce podí-Odbor životního prostředí a služeb děkuje touto cestou všem občanům města, kteří se v letošním roce podí-
leli na separaci jednotlivých komodit surovinleli na separaci jednotlivých komodit surovin, zejména papíru plastu a skla. Ještě do konce prosince přibude ve 
městě dalších 58 nových stanovišť a celkem bude rozmístěno 243 nových nádob na separovaný sběr. Stanoviště 
byla vybírána mimo jiné na základě požadavků občanů, kteří mají opravdu o separaci zájem s přihlédnutím 
k možnému technickému umístění v terénu. Ti lidé, kteří zřejmě z neznalosti a nebo též z neukázněnosti  uklá-
dají velkoobjemový a jakýkoliv další odpad ke kontejnerům, by měli vědět, že je to v rozporu s vyhláškou Města 
Chomutova č.8/2001, o systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Pro tato místa jsou stanovena tzv. 
sběrná místa - sběrny nebezpečných složek  a dalších vytříděných využitelných  složek komunálního odpadu.

 Lokalita Lokalita                                                                                             Provozní doba Provozní doba 

 1. U Větrného mlýna 4605         Po, Út, Čt, Pá  7.00 - 14.00  St  7.00 - 17.00

 2.  Kamenná čp. 5163                    Po  12.00 - 16.00  St  8.00 - 12.00

 3. Jiráskova čp. 4597                      Út 12.00 - 16.00 Čt 8.00 - 12.00 

 4. Odpadové hospodářství města Chomutova, ul. Pražská (bývalá skládka)
                                                            1. 11. - 31. 3. Po - Pá  6.00 - 15.30
                                                            1. 4.  - 31. 10.  Po - Pá  6.00 - 17.00 So 7.00 - 14.00

První prosincový den je tra-
dičně světovým dnem boje proti 
AIDS, což si připomenuli i stu-
denti zdejších středních škol. 
Chomutovské soukromé gymná-
zium připravilo pro všechny své 
studenty povídání o onemocnění 
virem HIV, o rizikovém chování 
a možnostech nákazy i o způ-
sobech, jak se před onemocně-
ním chránit. Studenti si mimo 

jiné na banánech ozkoušeli, jak 
se správně používá prezervativ 
a každý student si toho dne 
odnesl domů jeden prezervativ. 
Mottem celé akce bylo: „Nikdy 
sex bez kondomu.“ Kromě prezer-
vativů dostali studenti i různé 
materiály, aby si mohli některé 
informace připomenout i v klidu 
doma. „Byli bychom moc rádi, 
aby studenti pochopili, že one-

mocnění HIV není nějaký strašák, 
který se jich osobně netýká. Kaž-
dý z nás se dnes může nakazit 
a proto je nutné, aby se hlavně 
mladí lidé naučili, že používání 
kondomu při každém pohlavním 
styku je úplnou samozřejmostí“, 
řekla jedna z organizátorek akce 
na soukromém gymnáziu, Mgr. 
Lenka Payerová. Již tradičně se 
do osvěty zdravého životního 
stylu zapojují i studentky Střed-
ní zdravotnické školy v Chomu-
tově. Ty 1. prosince prodávaly 
v ulicích města červené stužky, 
které jsou symbolem solidarity 
s lidmi s onemocněním AIDS. 
Letos se akce účastnilo 21 stu-
dentek třídy IV. A, kterým se 
podařilo vybrat od spoluobčanů 
něco přes devět tisíc korun, 
jež pomohou lidem, kteří již 
onemocněním trpí. Světový den 
boje proti AIDS si připomněli 
i chomutovští radní na začátku 
svého jednání. I oni si ten den 
odnášeli domů po kondomu, aby 
si připomenuli, že bezpečný sex 
je jen sex s prezervativem!         
                                               (pama)

Studenti soukromého gymnázia Káťa, Luďa a Michal (na snímku zleva) si 
na banánech nacvičují nasazování prezervativu.                           (foto: miro)

Také chomutovští radní byli obdarováni kondomem 


