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Chomutov bude investovat do 
městského kamerového dohledo-
vého systému přes dva a půl mili-
onu korun. K současným šestnácti 
kamerám přibude dalších třináct. 
Čtyři lokální kamerové systémy 
by chtěli radní instalovat na od-
stavných parkovištích v ulicích 
Tyršova (za sportovní halou), Hál-
kova, Riegerova a na parkovišti 
u zimního stadionu. „Kamery na 
parkovištích s dlouhodobým stá-
ním by měly zvýšit bezpečnost 

parkovišť a zároveň učinit tyto 
parkovací plochy atraktivnější pro 
řidiče,“ řekla primátorka Ivana 
Řápková.

„Nově instalovaný systém měl 
být schopen usvědčit pachatele,“ 
dodal náměstek Jan Řehák. Součástí 
instalace budou i tabulky s upozor-
něním, že prostor je monitorován 
kamerovým systémem. 

Dalších pět kamer bude roz-
místěno v různých částech města.  
„Výběr lokalit, které bude kamero-

Slovo primátorky

Počet kamer ve městě se téměř zdvojnásobí
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vý systém nově sledovat, jsme 
provedli na základě připomínek 
a požadavků občanů a policie,“ 
prohlásil náměstek primátorky 
Jan Řehák. Nové kamery budou 
nainstalovány do konce letošní-
ho roku.  

Nová kamera se objeví v Lipské 
ulici. „V této části se ve zvýšené 
intenzitě v posledních čtyřech 
měsících negativně projevuje 
provozování pouliční prostituce,“ 
vysvětlil důvod instalace kamery 
Jan Řehák. I přes časté kontroly 
hlídek MěPo a Policie ČR se nedaří 
tento negativní jev omezit. Město 
nyní chystá opatření zaměřené 
proti zákazníkům prostitutek.  

Kamera v sídlišti Kamenná 
by měla snížit značný počet 
trestných činů a porušování 
veřejného pořádku a zabránit 
zakládání černých skládek. 
„V současné době není toto úze-
mí pod kamerovým dohledem,“ 
vysvětluje Řehák. Na krádeže 
automobilů v sídlišti Horní Ves 
se zaměří obsluha kamerového 
systému pomocí nové kamery 
v Seifertově ulici. Další kamera 
bude dohlížet nad oblastí trž-
nice a části ulice Palackého. „V 
Ruské ulici by kamera měla na 
žádost Policie ČR snižovat trest-
ní nápad,“ popsal význam páté 
kamery náměstek.

Kamery by město neměly stát 
více než 600 tisíc korun. Zbýva-
jící dva miliony korun se městu 
podařilo získat jako finanční dar 
od Severočeských dolů, a.s.      (tb)
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Vážení spolu-
občané, před pár 
dny skončily našim 
dětem prázdniny a 
znovu jim nastaly 
školní povinnosti. 
Věřím, že si mezi 
učením a domácími 
úkoly připomenou 

také hezké prázdninové chvíle se 
svými rodiči třeba někde na pláži 
či na horách. Vždyť letní prázdni-
ny jsou báječnou příležitostí jak 
se svými dětmi trávit víc času! Je 
vlastně docela jedno, jestli to letošní 
léto přineslo méně slunečných dnů, 
důležité je, jestli jsme si my rodiče 
užili se svými dětmi hodně příjem-
ných a milých chvil. Nyní nastávají 
zase všední dny, kdy se vracíme k 
pracovním povinnostem a naše děti 
do školních lavic. Možná na ně bude-
me mít trochu méně času, ale neměli 
bychom zapomenout se každý den 
zajímat o to, co naše děti dělají ve 
volném čase. V dnešní době na ně 
bohužel číhá mnoho různých nebez-
pečí a odborníci hovoří o tom, že se 
stále snižuje věk, ve kterém začínají 
děti experimentovat s alkoholem či 
drogami, že stále více dětí pravidel-
ně kouří či že se snižuje věk, kdy 
začínají s pohlavním životem. Aby 
se právě naše děti nestaly součástí 
těchto smutných statistik, je nutné, 
abychom pro ně našli přiměřené a 
zajímavé volnočasové aktivity, ať je 
to sport nebo nějaké kroužky. Ale 
nejdůležitější nakonec je, zda si 
dokážeme najít dost času na to, aby-
chom se svými dětmi mluvili o jejich 
problémech i radostech, abychom je 
podporovali v jejich školním úsilí a 
abychom si našli čas si s nimi občas 
jen tak zablbnout a zasmát se. Přeji 
našim dětem co nejvíce jedniček ve 
škole a nám všem hezké babí léto. 

                            Vaše Ivana Řápková

Zastupitelstvo města projednalo 
zprávu o hospodaření města k prv-
nímu pololetí 2008. Z rozboru, který 
připravil odbor ekonomiky magistrá-
tu, vyplývá, že se hospodaření města 
v roce 2008 vyvíjí velmi příznivě. 
Objem rozpočtu k pololetí dosáhl 
hodnoty 1 449 milionů korun. Příjmy 
města činily k 30. 6. 2008 504,5 mili-
onu korun (tj. 55,2 procenta z ročního 
plánu rozpočtu) a výdaje 426,7 mili-
onu korun (30,1 procenta). Výsledek 
hospodaření tak činí 77,8 milionů ko-
run. Provozní přebytek dosáhl hodno-
ty dokonce 93,9 milionu korun. 

Nicméně vedoucí odboru ekono-
miky Jan Mareš při projednávání 
pololetních výsledků hospodaření 
upozornil, že z důvodu pozvolného 
nabíhání schválených investičních 
akcí je účetní skutečnost k prvnímu 
pololetí značně zkreslena. Splatnost 
většiny investičních akcí je totiž 
posunuta do pozdějšího účetního 
období, takže k pololetí je prozatím 
proinvestováno jen 32 milionů ko-
run kapitálových výdajů. I přes tuto 
skutečnost však vysoký provozní 
přebytek vypovídá o značných pro-
vozních úsporách, takže ke konci 
roku lze předpokládat velmi příznivý 
hospodářský výsledek. Ten bude tak 
jako každý rok použit na financování 
nových investičních akcí zařazených 
v IPRM.                                                    (jmš)

Nový babybox bude zprovozněn 
v Chomutově. Primátorce Statutární-
ho města Chomutova Ivaně Řápkové 
se podařilo vyjednat s Nadačním 
fondem pro odložené děti Statim 
a jeho sesterským občanským sdru-
žením Babybox pro odložené děti 
— Statim umístění boxu v chomu-
tovské nemocnici. 

„Vyjednat umístění babyboxu je 
jedna věc, druhá pak sehnat finanč-
ní prostředky pro jeho výstavbu. 
V této otázce jsem našla velmi 
vstřícný přístup u Severočeských 
dolů, které přispějí částkou 250 ti-
síc korun,“ řekla primátorka Ivana 
Řápková. Přesto tato částka nestačí. 
Padesáti tisíci korun by na zřízení 
boxu mělo přispět město. 

„Města Chomutov, Jirkov a při-
lehlé obce představují dostatečnou 
spádovou oblast pro provozování 
babyboxu. Využít ho mohou také 
obyvatelé Mostecka a Teplicka,“ 
vysvětlila primátorka. Podle ní je 
záchrana jediného začínajícího 
života hodnotou, která vrátí vyna-
ložené finanční prostředky.  Pokud 
vše půjde dobře, babybox by mohl 
být instalován v říjnu.  

Myšlenka zprovoznění babyboxu 
vyšla ze společného jednání primá-
torky s režisérem Jiřím Strachem, 
který chystá v Chomutově natáčení 
celovečerního filmu s pracovním 
názvem Neslyším tvé srdce. Ten 
nabídl městu pomoc při jednáních 
se sdružením Babybox pro odložené 
děti — Statim.                                  (tb)

Hospodaření v pololetí 
s přebytkem 78 milionů 

Řidiči si ušetřili na nová parkovištěChomutov bude 
mít babybox Město začíná připravovat výstav-

bu 129 nových parkovacích míst 
v centru města. Na výstavbu radnice 
využije finanční prostředky, které 
město získalo především z poplat-
ků za parkování.  „Dá se říci, že 
parkováním v centru města si řidiči 
našetřili na více parkovacích míst. 
Již dříve jsme slíbili, že peníze za 
parkování ve městě se občanům 
vrátí tím, že se za ně budou vytvářet 
nová parkovací místa,“ řekla primá-
torka města Ivana Řápková. 

Nová parkovací místa vzniknou 
v ulici Vodních staveb a Palackého, 
kde vznikne devětatřicet míst, dále 
v Rokycanově ulici, kde se vybuduje 

třicet stání. Ve vnitrobloku v ulici 
Zdeňka Štěpánka přibude devate-
náct parkovacích míst. Ve vnitro-
bloku v ulici Mjr. Šulce budou moci 
řidiči využít osmatřicet nových 
parkovacích míst.  

Do fondu dopravní infrastruktu-
ry, ze kterého se výstavba nového 
parkování bude platit, se finanční 
prostředky střádají z výnosů z 
parkovacích automatů, z pronájmů 
ploch určených pro stání vozidel, 
z nucených odtahů aut, z přídělu 
z rozpočtu na investice, opravy a 
udržování dopravní infrastruktury. 
Ke konci srpna byly ve fondu téměř 
čtyři miliony korun.                       (tb)

Nová parkovací místa vzniknou také ve vnitrobloku v ul. Mjr. Šulce.  (foto: tb)

Nově instalovaný systém by měl být schopen na parkovištích usvědčit pachatele

Strážník chomutovské městské policie obsluhuje kamerový systém.      (foto: tb) 
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Z Mýtné ulice, nenápadné od-
bočky z Lipské, vyjíždí k zásahům 
chomutovský Sbor dobrovolných 
hasičů. Na nepříliš strategickém 
místě v omšelé hasičárně sídlí od 
roku 1993.

Sbor je jednou z organizačních 
složek města a to se snaží potřebám 
hasičů vyjít vstříc. Dlouho hledalo 
vyhovující objekt na vhodnějším 
místě, ale bezúspěšně, a tak se roz-
hodlo alespoň hasičům zkvalitnit 
podmínky pro jejich práci. „Sociální 
zařízení jsme už zrekonstruovali, 
teď se chystáme na výměnu výjezdo-
vých vrat a vstupních dveří. Hasiči 
nám nastínili i další požadavky, ale 
o konkrétních podmínkách realiza-
ce budeme teprve jednat. Především 
by se mělo jednat o stavební úpravy 
zabezpečující úspory energií a také 
úpravy zlepšující pracovní podmín-
ky,“ vysvětluje vedoucí Odboru roz-
voje, investic a majetku města MM 
Chomutov Petr Chytra. Při „příznivé 
konstelaci“ projde zásadní obměnou 
i technický park městských hasičů. 
„Máme zažádáno o nové cisterno-
vé vozidlo, v těchto dnech se na 
generálním ředitelství hasičského 
záchranného sboru rozhoduje 
o příjemcích dotace. Ta by dělala 
dva a půl milionu korun z celkové 
částky přes pět milionů za novou 
cisternu,“ informuje velitel chomu-
tovské jednotky HZS Vladimír Kle-
sík. „Současné výjezdové vozidlo je 
v kritickém stavu. Z prasklé cisterny 
teče voda, kterou tak musíme čerpat 
z hydrantu až před výjezdem.“

Taková závada samozřejmě vý-
znamně zpomaluje rychlost zása-
hu. Jinak pokud k poplachu dojde 
do 16. hodiny, kdy je na hasičárně 
v pohotovosti základní zásahová 
jednotka, vyjíždí cisterna do tří až 
čtyř minut od vyhlášení. Na pětiná-
sobek se doba výjezdu prodlouží, 
když je poplach vyhlášen večer 
nebo v noci, kdy mají hasiči poho-

Hasiči budou mít lepší pracovní podmínky

tovost na telefonu doma. Do akce 
chomutovské dobrovolné hasiče 
povolává Krajské operační středisko 
v Ústí nad Labem, kam jsou sváděna 
všechna volání na tísňové linky 150 
a 112 z celého kraje. Naštěstí letošní 
rok je pro Chomutov příznivý, velké 
požáry, jako byl například ten Par-
tyzánu nebo budovy přilehlé k pivo-
varu, se městu vyhýbají. „Poslední 
větší zásah jsme absolvovali před 
víc než dvěma měsíci, kdy jsme byli 
zavoláni k požáru bytu v šestém 
patře experimentu,“ loví v paměti 
Vladimír Klesík.

Hasiči by si víc než jiná unifor-
movaná složka mohli dát do erbu 
heslo Pomáhat a chránit. Běžně to-
tiž odchytávají včelí roje, likvidují 
sršní a vosí hnízda, uklízejí vyteklé 
provozní náplně při autohaváriích 
nebo vyprošťují zvířata z kanálů. 

V odůvodněných případech oteví-
rají zabouchnuté dveře od bytů, 
při povodních v roce 2002 odčer-
pávali vodu ze zatopených sklepů 
a garáží.

O to víc zaráží nekázeň a málo 
vstřícný přístup veřejnosti. Běžně je 
výjezdová komunikace z hasičárny 
zatarasena parkujícími auty, při vý-
jezdech někteří řidiči nerespektují 
výstražná znamení vůbec, jiní uvol-
ňují průjezd vozidlům spěchajícím 
k zásahu jen neochotně. „Taky se 
stalo, že nám pískli poplach v deset 
hodin večer, a když jsem dorazil k 
hasičárně, viděl jsem, že přímo před 
vraty parkuje několik aut zákazníků 
z herny, která ve vedlejší budově teh-
dy fungovala. Tak jsem tam nejdřív 
musel vlítnout a zařvat na chlapy, ať 
okamžitě odjedou,“ dodává Vladimír 
Klesík smutnou perličku.              (sk) 

Rada města Chomutova schválila 
na svém mimořádném prázdni-
novém zasedání zadávací a kva-
lifikační dokumentaci k veřejné 
zakázce na dodavatele střednědo-
bého investičního úvěru ve výši 
450 milionů korun. V současné 
době je veřejná zakázka zveřejněna 
v informačním věstníku veřejných 
zakázek a město očekává nabídky 
bankovních ústavů. 

Po výběru nejvhodnějšího doda-
vatele bude smlouva o přijetí inves-
tičního úvěru projednána v zastupi-
telstvu města a úvěr zapracován do 
rozpočtu města pro rok 2009. Pro 
upřesnění uvádíme, že se jedná o 
úvěr revolvingový, který bude moci 
město používat během celého obdo-
bí realizace projektů zařazených do 
integrovaných plánů rozvoje města 
(dále IPRM). Záměrem města je co 

Ve spolupráci s renomovanou 
společností AQE Advisors a.s. vy-
pracovalo město Chomutov aktua-
lizaci svého rozpočtového výhledu 
na období let 2009 – 2013. Středně-
dobý plán hospodaření projednaly 
v minulých týdnech rovněž orgány 
města. Výhled byl sestaven ve dvou 
variantách, z nichž první popisuje 
čistě provozní hospodaření města 
a druhá zahrnuje investiční, ale 
i neinvestiční záměry města. 

Stěžejní součástí letošní aktua-
lizace rozpočtového výhledu bylo 
zapracování schváleného harmo-
nogramu realizace Integrovaného 
plánu rozvoje města s názvem Re-
vitalizace bývalých kasáren a při-
lehlého okolí, jež bude financován 
z regionálního operačního progra-
mu. Dále výhled počítá se stomili-
onovou rezervou na realizaci dru-
hého Integrovaného plánu rozvoje 
města, který je pod názvem Sídliště 
– místo pro život v současné době 
intenzivně připravován. Současně 
však byla na každý rok predikova-
ného období zachována investiční 
rezerva 100 milionů korun na 
běžné investice města nad rámec 
obou IPRM. Rozpočtový výhled 
počítá s přijetím střednědobého in-
vestičního úvěru s revolvingovým 
prvkem ve výši 450 milionů korun. 
Dále počítá s průběžným zapojo-

Z deníku městské policie
Opilého důchodce Opilého důchodce 

uvěznil stojan na kolauvěznil stojan na kola
Ke kurióznímu případu vyjížděli 

chomutovští městští strážníci do 
Dřímovské ulice.  Pomáhali zde opi-
lému důchodci dostat se ze stojanu 
na kola. Do „želez“ muž  zřejmě spa-
dl poté, co neudržel kvůli alkoholu 
v krvi rovnováhu. Strážníci muže 
z pasti šetrně vyprostili. Senior tak 
mohl svobodně pokračovat v cestě 
domů. 

Při luxování objevila Při luxování objevila 
v bytě sklípkanav bytě sklípkana

Ohromný pavouk vyděsil 77letou 
ženu z Kyjevské ulice. Chlupatá ob-
luda na ní vykoukla z pod postele, 
když důchodkyně luxovala. Senior-
ka okamžitě zavolala chomutovské 
městské strážníky. Ti sklípkana 
odchytili do sklenice a putoval na 
strážnici. Záhy se ukázalo, že pa-
vouk utekl sousedovi. Ten slíbil, že 
si ho na služebně městské policie 
vyzvedne. 

 
Krádež ve fotoateliéru Krádež ve fotoateliéru 

ženě nevyšlaženě nevyšla
Krást se vydala před půlnocí do 

chomutovského fotoateliéru 21letá 
žena. Měla však smůlu. Když rozbi-
la výlohu obchodu, někdo si jí všiml 
a ohlásil to městským strážníkům. 
Ti okamžitě vyjeli na místo. Přes-
tože se mladá žena pokusila před 
muži zákona utéct, nakonec skon-
čila v poutech.

 
Vyděšenou ženu pronásledoval Vyděšenou ženu pronásledoval 

opilec a násilníkopilec a násilník
Vyděšená žena hledala ochranu 

u strážníků chomutovské městské 
policie. Hlídce, která právě prochá-
zela Lipskou ulicí sdělila, že ji pro-
následuje opilý muž, vyhrožuje jí 
fyzickým napadením a obnažuje se. 
Násilník se podle jejího sdělení měl 
nacházet v kopci směrem na hrani-
ce. Strážníci na určeném místě muže 
skutečně nalezli. Ten však odmítal 
sdělit svoji totožnost, vyhrožoval, 
nadával a dokonce chtěl kopat do 
dveří služebního vozidla. Na rukou 
mu tedy zacvakla pouta a putoval na 
služebnu státní policie.                (tb)

váním vratek dotací (u projektů 
negenerujících veřejnou podporu 
ve výši 92,5 % hodnoty investice, 
u projektů generujících veřejnou 
podporu 40 %). Rozpočtový výhled 
současně počítá se zapojením vol-
ných finančních prostředků, které 
město zhodnocuje prostřednictvím 
nástrojů peněžního trhu (dluho-
pisy, repo operace), a zapojením 
prostředků z prodeje pozemků pod 
starým zimním stadionem, na kte-
ré má město vystavenou bankovní 
záruku. Dále uvažuje o zapojení 
prostředků z minulých let v rámci 
položky financování. Výsledkem 
práce je určení trendu vývoje jed-
notlivých rozpočtových položek a 
namodelování vývoje hospodaření 
v následujících pěti letech. „Jsem 
rád, že i v letech 2010 a 2011, které 
jsou nejvíce zatíženy investičními 
náklady jednotlivých projektů, se 
nám podařilo rozpočtový výhled se-
stavit jako vyrovnaný,“ uvádí k ma-
teriálu Jan Mareš, vedoucí odboru 
ekonomiky. Podle něho je realizace 
obou IPRM v plánovacím období EU 
2007 – 2013 v navrženém rozsahu 
reálná a při dodržení harmonogra-
mu je pomocí úvěru také jednoduše 
profinancovatelná, aniž by došlo 
k výraznému navýšení provozních 
výdajů rozpočtu města spojených 
s náklady na čerpaný úvěr.      (jmš)

Rozpočtový výhled do roku 2013

Pro předfinancování IPRM revolvingový úvěr

Pomůže město – zrekonstruovalo sociální zařízení, vymění výjezdová vrata a vstupní dveře

nejméně zatížit rozpočet města 
náklady na správu úvěru, proto se 
předpokládá strategie, kdy bude 
úvěr načerpán vždy na co nejkratší 
období. Jednotlivé investiční akce 
by měly být soutěženy tak, aby 
platba města zhotoviteli byla rea-
lizována až po dokončení dílčího 
projektu. Následně dojde k rychlé-
mu vyúčtování projektu a zaslání 
žádosti o proplacení dotace. Úvěr 
by tak měl být načerpán vždy ma-
ximálně na období 2 až 3 měsíců 
a poté ihned jednorázově splacen. 
Vzhledem ke skutečnosti, že vlastní 
spoluúčast města je plně zajištěna 
rozpočtovou rezervou města a pře-
bytky hospodaření z minulých let, 
bude úvěr použit pouze na před-
financování projektů a z obdržené 
dotace vždy splacen. Revolvingo-
vý prvek umožní úvěr několikrát 

protočit na různých investičních 
projektech, město si tedy nemusí 
na předfinancování půjčovat celou 
hodnotu projektů IPRM. Navýšení 
úvěrového rámce na 450 milionů 
korun vyplynulo z harmonogramu 
realizace IPRM schváleného za-
stupitelstvem města. Město se sice 
zadluží více, než původně pláno-
valo, avšak na podstatně kratší 
dobu, než předpokládal původně 
v rozpočtu města zapracovaný 
dlouhodobý investiční úvěr. Celkové 
zatížení budoucích rozpočtů města 
bude tedy nižší, než se kterým se 
počítalo na konci loňského roku, 
kdy byl schvalován rozpočet pro 
rok 2008, a současně i nižší, než při 
původně zamýšleném průběžném 
financování jednotlivých akcí. To 
potvrdil i nově aktualizovaný roz-
počtový výhled.                           (jmš)

Soutěž o miliardy
spěje k rozuzlení

Ještě tento týden bude rozhodnuto, 
do kterých měst Ústeckého a Kar-
lovarského kraje potečou miliardy 
z Evropské unie. Výsledky unikátní 
soutěže o finance na Integrované plá-
ny rozvoje měst totiž Úřad Regionální 
rady soudržnosti NUTS II Severozá-
pad oznámí tento pátek 5. září.

Město Chomutov do soutěže při-
hlásilo projekt na regeneraci býva-
lých kasáren, kde by za 1 461 550 
tisíc korun mělo vyrůst multifunkční 
centrum sportu, oddychu a relaxace 
s celoročním využitím. Jeho součástí 
bude především nový zimní stadion, 
dále letní stadion s atletickou dráhou, 
lázně a kulturní centrum s kinem. Své 
IPRM ovšem připravilo, a tím pádem 
o evropské peníze s Chomutovem 
soupeří, také dalších pět měst z Ús-
teckého a Karlovarského kraje.

Všechny IPRM mají za sebou ad-
ministrativní kontrolu přijatelnosti 
a formálních náležitostí. Následně 
byly podrobeny projednání před 
hodnoticí komisí, na kterém jednot-
liví zájemci o dotace své projekty 
prezentovali. „Mám z toho dobrý 
pocit a doufám, že budeme úspěšní. 
Na přípravě jsme pracovali dlouho 
a pokud peníze dostaneme, bude to 
odměna za naše úsilí,“ uvedla primá-
torka Ivana Řápková, která se spolu 
s projektovými manažery města a zá-
stupcem spolupracující firmy ROPRO 
projednávání zúčastnila.

Ve snaze o zvýšení svých šancí 
přistoupilo město ke vstřícnému kro-
ku. „Ředitel Úřadu Regionální rady 
soudržnosti NUTS II Severozápad 
nás vyzval ke zvážení našich nároků 
na IPRM v maximální možné výši. Na 
základě této výzvy se dá jednoznačně 
předpokládat, že poskytovatel uvažu-
je o snížení dotace. Proto město samo 
navrhlo snížení nároků v hodnotě 
zhruba 62 milionů korun tam, kde 
je to pro něj nepřijatelnější,“ uvedla 
primátorka. Vybraným projektem 
je Kulturně společenské centrum. 
Původně u něj Chomutov žádal 
o nejvyšší možnou dotaci 92,5 %, nově 
slevil na 50 % s tím, že stejný podíl 
zaplatí ze svých prostředků. Návrh 
ještě měl v pondělí, tedy po uzávěrce 
Chomutovských novin, projít schvále-
ním v zastupitelstvu.                         (sk)

Chomutovská městská policie 
úspěšně rozjela jeden ze svých 
projektů prevence kriminality 
zaměřený na děti školou povin-
né. Do Základní školy v Zahradní 
ulici umístila schránky důvěry, do 
kterých mohly děti házet dopisy, 
v nichž se svěřily se svými problé-
my. Na základě získaných podnětů 
pak strážníci vyrazili v červnu 
s „páťáky“ na dvoudenní pobyt, kde 
se společně se žáky pokoušeli stme-
lit kolektiv a v zárodku zlikvidovat 
počínající šikanu. Projekt měl tak 
pozitivní ohlas, že bude pokračovat 
na školách Beethovenova a Školní. 

Pobyt se uskutečnil v kempu 
Hradec  u Kadaně a jeho cílem bylo 
zhodnocení vztahů ve třídě, zlepšení 
komunikace a otevřenosti mezi jed-
notlivci uvnitř třídy a též mezi třídou 
a Městskou policií Chomutov. Děti 
docházely na tzv. „Raníčky“, kde  se 
strážníci společně se žáky snažili 
dané problémy odstranit a kolektiv 
stmelit. Sezení probíhala formou her, 
dotazníků a úkolů na toto téma. 

Dvoudenní pobyt byl plný pohybo-
vých a sociálně psychologických her,  
při kterých děti musely pracovat ve 

Schránky důvěry se ve škole osvědčily 

skupinách a hledat nejvhodnější tak-
tiku k dosažení daného cíle. Strážníci 
sledovali jakým způsobem skupiny 
pracují, jak mezi sebou komunikují, 
zda  pracují jako celek nebo se soustře-
dí na jednotlivce. Do některých her se 

zapojily i třídní učitelky společně 
s městskou policií. Žáci si pro strážní-
ky na oplátku připravili ukázky písní, 
tance, divadelní hry a městská policie 
jim přiblížila svou práci ukázkami 
hmatů a  chvatů ze sebeobrany.      (tb)

V kempu Hradec u Kadaně si děti zlepšovaly své vztahy, ale i si zařídili u tábo-
ráku.                                                                                                                          (foto: archiv)

Dobrovolní hasiči doufají, že nová budou mít nejen výjezdová vrata, ale 
i cisternové vozidlo.                                                                                          (foto: sk)
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Statutární město Chomutov pravidelně vydává mě-Statutární město Chomutov pravidelně vydává mě-
síční kalendář kulturních, společenských a spor-síční kalendář kulturních, společenských a spor-
tovních akcí na území města. tovních akcí na území města. Zájemci o propagaci 
své akce v tomto kalendáři mohou vždy do 15. dne 
v měsíci předat informace o akci na následující měsíc na 

historické radnici Silvii Škubové (kancelář č. 29) nebo poštou na 
adresu: Statutární město Chomutov – Odbor kancelář primátorky, 
k rukám Silvie Škubové, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, případně 
elektronicky na s.skubova@chomutov–mesto.cz. Podmínkou je uvedení 
názvu akce (stručný popis), datum, hodina a místo konání a také telefo-
nický kontakt na organizátory.  (r)

Dny evropského kulturního dědic-
tví letos v České republice proběh-
nou od 13. do 21. září a jejich ústřed-
ním tématem bude Památky v krajině 
a krajina jako památka. Bezplatným 
zpřístupněním památek se k oslavám 
již pojedenácté hlásí i Chomutov. 

O víkendu 13. a 14. září, vždy 
mezi 9. a 17. hodinou, může ve-
řejnost zdarma navštívit bývalý 
jezuitský areál, v němž zájemci 
uvidí expozice oblastního muzea, 
hvězdářskou věž, kde každou celou 
hodinu budou probíhat prohlídky 
s průvodcem, galerii Lurago, galerii 
Špejchar a kostel sv. Ignáce. Zpří-
stupněny budou také kostely svaté 
Kateřiny, svatého Ducha v Hálkově 

Dny evropského dědictví otevřou 
i jindy nepřístupné památky

ulici a Nanebevzetí Panny Marie, 
ten ovšem po oba dny až od 11 ho-
din. Pohled na celý historický střed 
města i široké okolí se naskytne 
návštěvníkům městské věže. Zde to 
ale „zadarmo“ nebude, zájemce musí 
vyšlápnout 127 schodů.  

Nevšední zážitek čeká příchozí 
na starobylé radnici. Kromě ex-
pozic oblastního muzea si v této 
budově totiž navíc v sobotu mohou 
prohlédnout Art galerii, městské in-
formační centrum, ale hlavně veřej-
nosti nepřístupné interiéry, zejména 
kancelář primátorky s jedinečným 
výhledem do kostela sv. Kateřiny 
z oratoře slečen a klenotnici s Tobiá-
šovou legendou.                              (sk)

Přihláška do soutěže 
„Za ještě krásnější Chomutov“
Přihlašuji se do soutěže v kategoriiPřihlašuji se do soutěže v kategorii (zakroužkujte nebo označte křížkem) 

1.1. Nejhezčí okno nebo balkon domu Nejhezčí okno nebo balkon domu (do této kategorie patří květinová 
výzdoba oken, balkonů, lodžií nebo teras domů viditelná z veřejných 
ploch města)

2.2. Nejhezčí předzahrádka domuNejhezčí předzahrádka domu (do této kategorie patří zahradnická či 
květinová výzdoba předzahrádek nebo částí zahrad před domy vidi-
telná z veřejných ploch města) 

3.3. Nejzajímavější nápadNejzajímavější nápad (do této kategorie patří jakýkoliv zajímavý, ne-
všední výtvor, který je součástí zahrad)

Jméno, příjmení ..................................................................................................................  

Datum nar.: ...........................................................................................................................

Adresa soutěžícího ...........................................................................................................

Tel. : .................................................  Adresa, č. patra nebo popis místa, kde je

umístěn předmět soutěže:..............................................................................................

Podmínky soutěže:Podmínky soutěže:                            

1. Do soutěže se může přihlásit pouze fyzická osoba užívající zahradu, 
byt, dům nebo jeho část nacházející se ve správním území města Cho-
mutova.

2. Přílohou přihlášky bude barevná fotografie předmětu soutěže 
o rozměru 13x18 cm opatřená na rubové straně jménem a příjmením 
soutěžícího a datem pořízení fotografie

3. Vítěz soutěže bude i se svým vítězným kouskem uveřejněn v Chomu-
tovských novinách. 

4. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci MMCh, členové hodnotící ko-
mise a jejich nejbližší příbuzní.

5. Soutěž probíhá v období od 1. 6. 2008 do 30. 9. 2008. Přihlášené ob-
jekty do soutěže musí být k vidění v tomto soutěžním období.

Přihláška musí být doručena v písemné podobě nejpozději do do 
30. 9. 200830. 9. 2008 prostřednictvím pošty nebo osobně podáním do podatelny 
vyhlašovatele na adrese Magistrát města Chomutova - ORIaMM, Zborov-
ská 4602, 430 28 Chomutov. Obálka musí být opatřena názvem soutěže 
„Za ještě krásnější Chomutov“.

V každé kategorii budou vyhodnoceny čtyři nejlepší objekty a vítězům 
budou předány tyto ceny:

1.1. místo:místo: přenosný barevný televizor + zahradnické potřeby
2.2. místo:místo: přenosný barevný televizor + zahradnické hnojivo
3.3. místo:místo: fotoaparát + ozdobné květináče
4.4. místo: místo: 3 kg sladkostí jako cena útěchy a květina v květináči
5.5. místo (cena útěchy): místo (cena útěchy): 2 kg sladkostí a řezaná kytice

Hodnotit zaslané objekty bude hodnotící komise v průběhu měsíce říj-
na 2008. Ceny osobně předá primátorka statutárního města Chomutova 
Ing. Mgr. Ivana Řápková.

Chomutov si více než jiná měs-
ta připomněl neblahé události ze 
srpna 1968, kdy Českou republiku 
obsadila vojska Varšavské smlouvy. 
Klub vojenské historie Nord-Sever 
ve spolupráci s dalšími třemi kluby 
zorganizoval dobovou ukázku vpá-
du cizích vojsk, a to na den přesně 
čtyřicet let poté. A tak na náměstí 
1. máje třikrát ve dvouhodinových 
odstupech vjela tři obrněná pancé-
řová vozidla a s nimi další vojenská 
technika obsazená ruskými vojáky. 
Zde se proti nim postavili demonst-
ranti, někteří se snažili vyjednávat, 
jiní vojákům nadávali. Potyčky vy-
vrcholily zastřelením jednoho mla-
díka, následovala tryzna za zvuků 
československé hymny. Podívaná, 
při které se dětem leskly oči vzru-
šením, zatímco dospělým přecházel 
po zádech mráz. 

Autorem „scénáře“ je člen výboru 
KVZ Nord-Sever Jaroslav Říha: „Pří-
pravy trvaly zhruba měsíc. Nejtěžší 
bylo zajistit lidi, kteří si na akci vět-
šinou museli brát dovolenou nebo 
volno. Podpořilo nás město, které 
nám navíc umožnilo uspořádat akci 
přímo na náměstí.“ 

Dobová ukázka vycházela z 
událostí v celém tehdejším Čes-
koslovensku. V Chomutově, který 
byl obsazen už v noci z 20. na 21. 
srpna, situace tak dramatická ne-
byla. „Nebyly zde oběti na životech 
z řad civilistů, snad jen třikrát vo-
jáci stříleli do vzduchu. Zemřeli tu 
dva ruští vojáci, ale to bylo v důsled-
ku dopravních nehod. Zřejmě jen do 
kategorie městských legend patří 
historka, podle které zde byl jeden 
voják zastřelen, když odmítl jet dál, 
protože nechtěl být okupantem,“ 
líčí vedoucí historického oddělení 
Oblastního muzea v Chomutově Jiří 
Šlajsna. Chomutov byl důležitým 
transportním městem, valil se jím 

Dobová ukázka na náměstí 1. máje, výstava fotografií a dokumentů v muzeu

Po čtyřiceti letech město obsadilo vojsko

jeden z hlavních proudů armádní 
techniky z NDR, zejména tam dislo-
kované ruské jednotky. Ale po něko-
lika dnech už v Chomutově zůstaly 
jen tři obrněné transportéry a za 
humny radiolokátor, který naváděl 
letadla. Chomutovská veřejnost se 
stejně jako celá republika okamžitě 
vzedmula k odporu. „Našlo se ně-
kolik občanů, kteří vojenské kolony 
záměrně posílali do Kadaně. Na 
budovách se objevily politické graf-
fiti, demonstrovalo se, diskutovalo 
s ruskými vojáky, podepisovaly se 
protestní petice. Proti okupaci se 
rázně postavilo i zdejší silně re-
formní křídlo KSČ,“ popisuje situaci 
Jiří Šlajsna, který nejen moderoval 

dobovou ukázku na náměstí, ale 
je i autorem výstavy k uvedenému 
výročí. Ta je do 14. září přístupná 
v muzejních prostorách na Palac-
kého ulici a návštěvníci na ní uvidí 
zvětšené fotografie zachycující 
srpnové události v Chomutově, také 
dobové i pozdější „normalizační“ 
dokumenty a ještě texty přibližující 
rok 1968 z širšího pohledu.

Jak Jiří Šlajsna, tak Jaroslav Říha 
jsou přesvědčeni, že neustálé připo-
mínání krizových historických udá-
lostí má smysl. „Lidé zapomínají. 
A už kdysi někdo moudrý řekl: 
Národ, který se nepoučí ze své mi-
nulosti, je nucen prožít ji znovu,“ 
zdůrazňuje Jaroslav Říha.           (sk)

Jeden z demonstrantů zaútočil na obrněné vozidlo lopatou a vzápětí se 
skácel k zemi usmrcen kulkou ze samopalu. Naštěstí šlo o dobře sehranou 
scénku.                                                                                                                 (foto: sk)

Těsně před koncem prázdnin 
spustilo Chomutovské soukromé 
gymnázium svůj projekt Multime-
dializace školy. Tento projekt ob-
náší zbudování nové multimediální 
učebny, vybavení učebny výpočetní 
techniky novými počítači, doplnění 
některých učeben dataprojektory 
a televizory a také doplnění počíta-
čů do některých kabinetů a do škol-
ní knihovny. „Smyslem projektu je 
vytvořit ve škole lepší možnosti pro 
uplatňování moderních vyučovacích 
metod a zlepšit pracovní prostředí 
pro studenty i učitele,“ uvedl ředi-
tel školy Pavel Cibulka (na snímku 
vpravo). Celková hodnota tohoto 
projektu je bezmála osm set tisíc 
korun a sponzorsky se na něm po-
dílely ČEZ, Severočeské doly, Fond 
hejtmana Ústeckého kraje, Actherm 
či Teplo Chomutov. Díky jejich 
podpoře se soukromému gymnáziu 
podařilo kromě tohoto projektu 
také zrekonstruovat žákovské šatny 
a sborovnu.       (text: pama, foto: sk) 

Letos již počtvrté zájemce o studi-
um z řad seniorů přivítá Univerzita 
třetího věku při Městském ústavu 
sociálních služeb v Chomutově. Se-
niorům nabízí možnost aktivně trá-
vit svůj volný čas, osvěžit si pozapo-
menuté znalosti a doplnit je novými 
poznatky, pohovořit si s předními 
odborníky na různá témata.

Výuka v letošním školním roce 
bude zaměřena na zdraví. Proto or-
ganizátoři připravili mnoho zajíma-
vých přednášek, na které přizvali 
v roli lektorů specialisty ze zdravot-
nictví, například diabetologa, oční-
ho lékaře, kardiologa, stomatologa, 
nutričního terapeuta, lékárníka 
nebo rehabilitačního specialistu.  

Výuka v Univerzitě třetího věku 
bude opět probíhat v učebně  So-
ciálního centra na Písečné 5030. 
Přednášky se konají každý měsíc od 
září až do června 2009, kdy bude 
frekventantům slavnostně předáno 
osvědčení o absolvování. Studenti 
Univerzity třetího věku budou mít 
možnost bezplatných bonusových 
individuálních přednášek na téma 
Začínáme na PC a internetu, které si 
mohou dojednat kdykoliv v průběhu 
školního roku. Školné zůstává ve 
výši 400 korun.                               (sk)

Univerzita třetího
věku opět zahajuje

DIVADLODIVADLO

•          8. 9. LIJAVEC. Hraje Divadlo Járy Cimrmana.8. 9. LIJAVEC. Hraje Divadlo Járy Cimrmana. Městské divadlo od 19.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY

•        6. 9. INDIAN SUMMER OPEN AIR.6. 9. INDIAN SUMMER OPEN AIR. Přehlídka rockových kapel – Harrem, Whis-
pering of soul, Pinking Shears, Konec chemického posypu, Mean on Eyes, 
X-Left to Die. Atrium SKKS od 15.00 hodin. 

•        8. 9. JOLLY JOKER A PLUS NAŠI. 8. 9. JOLLY JOKER A PLUS NAŠI. Kulisárna u divadla od 20.00 hodin. 
•        4. a 11. 9. BIG BAND ZDENKA TÖLGA.4. a 11. 9. BIG BAND ZDENKA TÖLGA. Pravidelné čtvrteční koncerty v atriu 

SKKS od 17.00 hodin.  

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY

•        10. 9. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU.10. 9. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na 
Zahradní od 17.00 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY
•        EX LIBRIS A DROBNÁ GRAFIKA.EX LIBRIS A DROBNÁ GRAFIKA. Galerie Špejchar, vernisáž 3. 9. od 17.00 

hodin, výstava potrvá do 27. 9.
•        JAROSLAV HORA A TOMÁŠ BARTŮSEK – ČESKÁ PANORAMATA. JAROSLAV HORA A TOMÁŠ BARTŮSEK – ČESKÁ PANORAMATA. Výstava 

sférických fotografií v kostele sv. Ignáce. Vernisáž 4. 9. od 17.00 hodin, 
výstava potrvá do 30. 9.

•        CHOMUTOV 1968.CHOMUTOV 1968. Svědectví o srpnových dnech, výstava v muzeu v býva-
lém jezuitském areálu potrvá do 14. 9.

•        PRAŽSKÉ JARO A CHARTA 77 V LOTYŠSKU.PRAŽSKÉ JARO A CHARTA 77 V LOTYŠSKU. Výstava v muzeu v bývalém 
jezuitském gymnáziu potrvá do 14. 9.

•        CHOMUTOV A VELKÁ VÁLKA.CHOMUTOV A VELKÁ VÁLKA. Chomutované na bojištích I. světové války. 
Oblastní muzeum na historické radnici, výstava potrvá do 1. 11.

•        AFRIKA A ORIENT RAINERA KREISSLA. AFRIKA A ORIENT RAINERA KREISSLA. Výstava v muzeu na historické rad-
nici potrvá do 4. 10.

•        JSME VŠICHNI KAMARÁDI.JSME VŠICHNI KAMARÁDI. Prezentace Mateřské školy Chomutov ve výstavní 
síni knihovny SKKS. Vernisáž 9. 9. v 16.00 hodin, výstava potrvá do 4. 10.

•        KLUB STARÝCH UMĚLECKÝCH ŘEMESEL. KLUB STARÝCH UMĚLECKÝCH ŘEMESEL. Přehlídka prací v galerii Na scho-
dech v SKKS potrvá do 31. 10.

•        SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM BOLEBOŘ 2008. SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM BOLEBOŘ 2008. Výstava děl z mezinárodního sym-
pozia v atriu SKKS potrvá do 30. 9.

•        MIROSLAV DOLEŽEL - SOCHY.MIROSLAV DOLEŽEL - SOCHY. Výstava v galerii Lurago potrvá do 25. 9.

KINAKINA
Kino Oko (začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Oko (začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).
                3. 9.  VENKOVSKÝ UČITELVENKOVSKÝ UČITEL
   4. –     5. 9.  KARAMAZOVIKARAMAZOVI
   6.  –     7. 9.  VALL – IVALL – I
                8. 9.  ZAPOMENUTÝ OSTROVZAPOMENUTÝ OSTROV
   9.  –   10. 9.  SISSI A YETTISISSI A YETTI
 11.  –   12. 9.  U MĚ DOBRÝU MĚ DOBRÝ
              13. 9.  HORTONHORTON. Od 17.00 hodin.
 13.  –   14. 9.  TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝTAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ
 15.  –   17. 9.  AKTA X: CHCI UVĚŘITAKTA X: CHCI UVĚŘIT



Ceník plošné inzerce: 20 Kč/cm2 (str. 4 a 5) nebo 30 Kč/cm2 (str. 1 a 6)
Sídlo redakce: historická radnice, kancelář č. 46, přístup z nám. 1. máje i od bývalé vojenské správy

Po a St: 8.00 – 17.00 hod., Út, Čt, 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: 10. 9. v 10.00 hod.
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Poskytování bytů dle varianty C
D ne 7. 1 0. 2008 v 15 ,00 hodin se koná v zasedací místnosti  č.  1 01 v 1 .  patře budovy Magistrátu města 
Chomutova , Zborovská 4602 veřejné výběrové řízení bytů na opravu na vlastn í náklady.

BYTY NA SVÉPOMOC - oprava bytu na vlastní náklady

Domovn í správa QAR K - ul . N a Bělidle - tel . :  474 651 162 , 474 624 124

ad resa Č. p. /č. b. vel i kost Vyvolávací cena Ná klady na opravu

Nám . D r.  Beneše 1 509/4 1 +2  18 . 350 - Kč 1 02. 50 0,- Kč

Rokycanova 1574/3 1 +2 18 . 940,- Kč 119. 500,- Kč

Kadaňská 3751/ 5 1 + 3 24. 39 0,- Kč 1 9 0. 30 0,- Kč

Palackého 4446/ 6 1 + 3 24. 39 0,- Kč 218 .0 0 0,- Kč

Palackého 4449/1 1 +2 18 .730,- Kč 112 .600,- Kč

Palackého 3640/ 8 1 +2 17.71 0,- Kč 187.000,- Kč

Palackého 4089/14 1 +1 11 .180,- Kč 1 03 . 9 0 0,- Kč

Palackého 39 61/ 8 1 +1 11 .01 0,- Kč 124.40 0,- Kč

Palackého 39 61/ 5 1 +1 11 .01 0,- Kč 1 52.40 0,- Kč

K . B u riana 3583/3 1 +2 14.69 0,- Kč 274.0 0 0,- Kč

Proh l íd ky na bízených bytů u možn í uvedená domovn í správa .

Registrace zájemců o byt na svépomoc se koná dne  7. 10. 2008 v době od 13 ,00 hod . do 14,45 hod . 
v kanceláři  O R IaM M , 2 . patro, č.  dv. 233 .

Zájemci o získá n í bytu formou veřej ného výběrového řízen í jsou povi n n i ,  ved le povi n ností uvede -
ných v čl .  6 „ Pravidel pro přidělová n í bytu v majetku města Chomutova“, při reg istraci před ložit 
platný obča nský prů kaz a potvrzen í peněžn í ho ústavu o za placen í d ražebn í j istoty ve výši 10 % 
vyvolávací ceny bytu .

Číslo účtu - 6015 - 626441/ 0100 ( uveden í pom lčky N U T N É !  !  ! )

va ria bi l n í sym bol – 22220710, specifický sym bol – rod né číslo

ProdejProdej
• Prodám pánskou cyklistickou přil-• Prodám pánskou cyklistickou přil-

bubu zn. Haven, velikost XL, modro-černá. 
Nikdy nenošená, nevhodný dárek. Pů-
vodní cena 1 190 Kč, nyní 690 Kč. Tel. 
606 648 742.

• Prodám zahradní ostružiny• Prodám zahradní ostružiny z vlastní 
zahrady, velké plody, vhodné na zavaření 
i zamražení. Natrhám na objednávku. Tel. 
605 806 665.

• Prodám aktovky• Prodám aktovky, půl roku používa-
né. Dívčí – vzor Barbie, chlapecká – vzor 
ninja. Cena dohodou. Tel. 605 461 694.

• Prodám televizi• Prodám televizi Tesla color 439. Cho-
mutov. Tel. 732 225 092.

• Prodám vnitřní dveře• Prodám vnitřní dveře 80 levé, 80 
pravé, 2/3 prosklené, cena za kus 300 Kč. 
Tel. 604 558 418.

• Malý stolek• Malý stolek čtverec s keramickou 
deskou svět. na zahr. nebo chalup. Dám 
za 150 Kč. Prosím volat, ne SMS. Děkuji. 
Tel. 605 704 239.

• Prodám obývací nižší stěnu• Prodám obývací nižší stěnu tmavá 
mahagon velmi levně. Kulatý dřevo kon-
ferenční stolek hnědý. Tel. 777 779 937.

• Prodám elektr. drtič na ovoce• Prodám elektr. drtič na ovoce a lis na 
ovoce. Tel. 605 479 011.

• Prodám kuchyňskou linku• Prodám kuchyňskou linku, zakáz-
ková práce, velmi pěkná, variabilní, pů-
vodní cena 38 000, nyní 28 000 Kč. Tel. 
728 627 134.

• Prodám skříňový šlapací šicí • Prodám skříňový šlapací šicí 
strojstroj, entluje. Cena dle dohody. Tel. 
605 727 424.

• Prodám kočárek trojkombinaci• Prodám kočárek trojkombinaci, tři 
kola, červeno-černý, Bebe car racer, 25 
otočné korb., brzda, kšíry, nánožník, 
hezký. Cena 6 500 Kč. Tel. 607 801 479.

• Větší množství různých zava-• Větší množství různých zava-
řovacích sklenicřovacích sklenic levně prodám. Tel. 
604 797 449.

• Prodám masážní polštář • Prodám masážní polštář DAM vib-
rotherm, 5 rychlostí, 48 W, 220 V. Hřeje 
a vibruje. Cena 300 Kč. Tel. 737 121 967.

• Prodám konferenční stůl• Prodám konferenční stůl (černé 
dřevo + dlažba) za 800 Kč a servírovací 
stolek (chrom + kouřové sklo) za 300 Kč. 
Tel. 774 150 661.

• Prodám krbová kamna• Prodám krbová kamna do rohu, 
v chodu asi pět let, jako nová, původní 
cena 20 000 Kč, nyní 10 000 Kč. Tel. 
604 207 401.

• Prodám moderní velký obdélníko-• Prodám moderní velký obdélníko-
vý kuchyňský stůlvý kuchyňský stůl, tmavý v kombinaci 
s kouřovým sklem + 4 židle (souprava 
– polstrované, tmavé). Používané 1 rok, 
výborný stav – stěhování. Cena 5 000 Kč. 
Tel. 602 153 814, 474 624 075.

• Prodám konferenční stolek• Prodám konferenční stolek světlý, 
obdélníkový, skleněná vrchní deska, 
skoro nový, hezký. Cena 1 800 Kč. Tel. 
602 153 814, 474 624 075.

• Prodám tmavý moderní skleník• Prodám tmavý moderní skleník 
(dřevo a sklo), menší, velmi krátce pou-
žívaný. Cena 1 800 Kč. Tel. 602 153 814, 
474 624 075.

• Prodám tmavý TV stolek• Prodám tmavý TV stolek s proskle-
nými bočními poličkami, krásný, krátce 
používaný. Stěhování. Cena 1 800 Kč. Tel. 
602 153 814, 474 624 075.

• Prodám plynový kotel• Prodám plynový kotel MORATOP 
23 kk, používaný max. 5 let, velmi dob-
rý stav. Stěhování. Cena 7 000 Kč. Tel. 
602 153 814, 474 624 075.

• Prodám kuchyňský kombinova-• Prodám kuchyňský kombinova-
ný sporákný sporák (plyn, el. trouba), zánovní, 
velmi dobrý stav. Cena 2 500 Kč. Tel. 
602 153 814, 474 624 075.

• Prodám myčku nádobí• Prodám myčku nádobí, š. 45 cm, sko-
ro nová, párkrát použitá. Stěhování. Cena 
4 800 Kč. Tel. 602 153 814, 474 624 075.

• Prodám starší masivní příbor-• Prodám starší masivní příbor-
níkník, tmavý (spodní část + nástavba), 
vhodný na chalupu. Cena 1 600 Kč. Tel. 
602 153 814, 474 624 075.

• Prodám plynový sporák• Prodám plynový sporák Mora 
Gasspo s regulátorem, bílý, velmi zacho-
valý. Cena 1 000 Kč, dohoda možná. Tel. 
774 241 128.

• Prodám potápěčský žaket• Prodám potápěčský žaket zn. Mares 
Vector, vel. M, nový, nepoužitý, za 5 000 
Kč. Daruji skleník 3x2 m za odvoz. Tel. 
739 014 611.

• Prodám starožitný šicí stroj• Prodám starožitný šicí stroj s poklo-
pem zdobený zn. Pfaff, kachlová kamna 
rozebraná, černou zdobenou knihovnu 
z r. 1920. Tel. 739 551 232.

• Prodám havarovaný Renault 19• Prodám havarovaný Renault 19, 
1,8GT, červený, neodhlášený s doklady 
a SPZ. Technická do 11/09. Cena 10 000 
Kč, spěchá. Tel. 739 551 232.

BydleníBydlení
• Pronajmu byt 1+1• Pronajmu byt 1+1 s balkonem na 

Březenecké – Stavbařská ulice, v rekons. 
domě, 6. p., výhled na CV. Nájem 5 000 
Kč/měs., vratná kauce 1. nájem. Tel. 
721 038 042.

• Dlouhodobě pronajmu zrekonstruo-• Dlouhodobě pronajmu zrekonstruo-
vanou zařízenou garsonkuvanou zařízenou garsonku v experimen-
tu. Tel. 602 180 723.

• Vyměním dr. byt 2+1• Vyměním dr. byt 2+1 na Zahrad-
ní za 1+1 s doplatkem v Jirkově. Tel. 
606 300 471.

• Pronajmu byt 2+1• Pronajmu byt 2+1 v Chomutově, 
Borová ulice. Zasklený balkon. Tel. 
604 907 049.

• Koupím byt v Chomutově• Koupím byt v Chomutově s bezbarié-
rovým přístupem do domu i výtahu. Tel. 
606 681 865.

• Prodám byt 3+1• Prodám byt 3+1 v osobním vlast-
nictví na Písečné, 76 m2 + balkon, pře-
krásný výhled. Cena 880 000 Kč. Tel. 
721 305 112.

• Vyměním městský byt 1+1• Vyměním městský byt 1+1 na Palac-
kého ul. (Podkova) za 1+1 kdekoliv. Tel. 
721 740 468.

• Dlouhodobě pronajmu byt 2+1• Dlouhodobě pronajmu byt 2+1 na 
Březenecké. Tel. 605 315 548.

• Pronajmu byt 2+1• Pronajmu byt 2+1 slušným lidem do 
tří osob. Tel. 723 798 475.

• Pronajmu byt 2+1• Pronajmu byt 2+1 na Zahradní 
v Chomutově za 4 000 Kč + zálohy, kauce 
12 000 Kč. Tel. 607 101 614.

• Pronajmu byt 1+1• Pronajmu byt 1+1 na Březenecké. Tel. 
605 742 684.

• Vyměním státní byt v CV 2+1• Vyměním státní byt v CV 2+1 za byt 
3+1 s balkonem, může být 2. kategorie. 
Tel. 736 241 687.

• Prodám byt 3+1• Prodám byt 3+1 v Hutnické ul. nej-
vyšší nabídce. V osobním vlastnictví, po 
celkové rekonstrukci, volný po dohodě, 
jen vážným zájemcům. Tel. 731 116 868.

OstatníOstatní

• Prodám garáž• Prodám garáž za Plusem na Zahrad-
ní, dva roky nová střecha. Bez elektřiny. 
Tel. 737 382 737.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Magistrát města Chomutova

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

úředník speciálního stavebního úřadu 
na odboru dopravních a správních činností

s místem  výkonu práce Statutární město Chomutov.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 
• Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzic-

ká osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý 
pobyt, 

• dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
• ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních 

činností stanovené zvláštními právními předpisy,

Další požadavky:Další požadavky:
• Střední vzdělání s maturitní zkouškou stavebního směru.   

Výhodou:Výhodou:
• Praxe min. 3 roky ve stavebnictví nebo 5 let v administrativě – aplikace 

správního řádu,
• znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
• aktivní znalost práce na PC (MS Office, Windows, Excel, Internet),
• flexibilita, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v roz-

hodování,
• zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení,
• řidičský průkaz skupiny B.

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,
• ověřená kopie nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší 

než 3 měsíce, 
• ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• případně další doklady prokazující odborné vzdělání,

Platové zařazení:Platové zařazení: 9. pl. třída podle nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Předpokládaný nástup: Předpokládaný nástup:  dle dohody

Informace  k pracovnímu místu na tel. čísle  474 637 268,  p. Klíma.Informace  k pracovnímu místu na tel. čísle  474 637 268,  p. Klíma.
Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené a označené obálce „Neot-
vírat - výběrové řízení – úředník ODaSČ“ zašlete  do 15. září 2008 na adresu 
Magistrát města Chomutova, kancelář tajemníka, Zborovská 4602, 430 28 
Chomutov nebo doručte osobně v téže lhůtě do podatelny Magistrátu měs-
ta Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

• Dám do dobrých rukou kočku• Dám do dobrých rukou kočku 
– obyčejnou, černo-bílou, kastrovanou, 
očkovanou, sedm let starou. Jen do bytu 
či domu. Tel. 777 138 982.

• Zdarma odvezu váš nefunkční počí-• Zdarma odvezu váš nefunkční počí-
tačtač, TV a podobně. Tel. 724 902 854.

• Koupím skládací kolo• Koupím skládací kolo. Nabídněte. 
Tel. 607 662 803.

• Starší, ale funkční rotoped• Starší, ale funkční rotoped daruji za 
odvoz. Tel. 604 612 518.

• Dlouhodobě pronajmu garáž• Dlouhodobě pronajmu garáž na síd-
lišti Kamenná. Tel. 731 049 276.

• Koupím housle• Koupím housle, violu, violoncello, 
kontrabas, vše i staré a poškozené. Tel. 
604 737 990.

• Hledám pronájem garáže• Hledám pronájem garáže v okolí 
Luny, nebo i koupě. Vážný zájem. Tel. 
737 225 130.

• Je mi samotnému smutno• Je mi samotnému smutno, a tak bych 
rád poznal štíhlejší hodnou dívku, co mě 
udělá opět šťastným. Já 28 let, 170 cm, 65 
kg, z Chomutova. Tel. 731 752 527.
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Chomutovské noviny

Šokujícího vý-
sledku dosáhla 
česká basketbalo-
vá reprezentace 
hráčů do 16 let 
na Mistrovství 
Evropy v Itálii, 
kde v konkurenci 
všech basketba-
lových velmocí 
kontinentu dokázala vybojovat 
stříbrné medaile. Podíl na nevída-
ném úspěchu má také Jan Hartman 
z Chomutova (na snímku), který je 
nyní hráčem USK Praha: „Je to ob-
rovský, strašně cenný úspěch. Vždyť 
ani nikdo nečekal, že postoupíme ze 
základní skupiny!“

Nejmladší česká reprezentace jela 
na šampionát v roli vyloženého out-
sidera. „Chtěli jsme si hlavně dobře 
zahrát. Neměli jsme co ztratit, mohli 
jsme jen překvapit,“ popisuje výcho-
zí pozici šestnáctiletý křídelní hráč 
nebo rozehrávač.

V úvodu Češi zaskočili Řecko (67:64), 
pak překvapili Srbsko (57:52), přitom 
v obou případech museli dohánět 
zhruba desetibodové manko z úvod-
ních minut utkání. Ani poté soupeři 
ke své škodě nezbystřili, a tak si 
Česko připsalo na konto další výhru, 
tentokrát nad domácí Itálií (58:57), 
a vyhrálo základní skupinu. „Ještě po 
dvou zápasech si všichni mysleli, že to 
je náhoda, že nám to prostě jen dobře 
vyšlo. Teprve ve čtvrtfinálové sku-
pině nás začali brát.“ Ovšem ani pak 
na české mladíky nestačili Ukrajinci 
(68:44) a poté Španělé (66:61). To už 

Na hřišti v Cihlářské ulici se usku-
tečnil 16. ročník turnaje v malém 
fotbale (futsalu) Chomutovský po-
hár 2008. Zúčastnilo se jej šestnáct 
mužstev včetně obhájců loňského 
prvenství z L.A. Interiér Chomutov. 
Ti se nakonec opět radovali z ví-
tězství, přestože museli svést řadu 
dramatických soubojů. 

Kvalitní fotbal se hrál už ve sku-
pinách, to hlavní však přišlo ve 
vyřazovacích zápasech. V prvním 
čtvrtfinále celek Bitevní kočky Ka-
daň snadno přehrál FC Jirkov 2000. 
Druhé čtvrtfinále mezi L.A. Interiér 
a Betis Kadaň bylo napínavější. In-
teriér se ve 2. poločase ujal vedení 
a přes velkou snahu soupeře ho 
udržel. Ve třetím čtvrtfinále mezi 
Torpédem a ETU 2 Kadaň přišel 
po výsledku 0:0 na řadu penaltový 
rozstřel, ve kterém měli lepší mušku 
hráči ETU 2. V posledním čtvrtfinále 
postoupila Žízeň na úkor Exe.

Úvodní semifinále bylo zápasem 
rozdílných poločasů. V prvním se 
do dvoubrankového vedení dostaly 
Bitevní kočky Kadaň, jenže L.A. In-
teriér ještě v závěru poločasu snížil 
a ve druhém nastřílel dalších šest 

Nový skatepark na Kamenném 
Vrchu, který i komunita skateboar-
distů označuje za jeden z nejkva-
litnějších v České republice, hostil 
po necelém roce opět tuzemskou 
i slovenskou jezdeckou špičku. 
Šestý závod Lakai Českého skatebo-
ardového poháru tak několika stov-
kám diváků znovu ukázal ta nejlepší 
kouzla na prknech s kolečky.

Přestože předpověď počasí hrozi-
la deštěm, nakonec převážně svítilo 
slunce, a tak se závod uskutečnil 
v plánovaném rozsahu. Do tréninků 
a kvalifikací se pustilo 71 skate-
boardistů v disciplíně streetstyle 
a 23 v disciplíně bowl. Nejúspěšněj-
ší pak postoupili do podvečerních 
finálových jízd. V bazénu nebo na 
překážkách simulujících ulici se 
schody, obrubníky a zábradlími 
předvedli závodníci maximum ze 
svého umění a publikum všechny 
ty flipy, slidy, ollie, tracky a grin-
dy odměňovalo uznalým potles-
kem. Třešinkou na dortu pak byla 
disciplína 123mp3 best trick, při 
níž se jezdci na zvolené překáž-
ce snažili předvést nejobtížnější 
a nejstylovější trik dne. V disciplí-
ně streetstyle zvítězil Tomáš Vintr 
z Prahy, jeden z nejlepších českých 
profesionálů, před trojicí Slováků 
- Ondřejem Leskovianským z Nové 
Dubnice, Peterem Molcem ze Zvo-
lenské Slatiny a Braněm Mrváněm 
z Madunice. Pátý byl Lukáš Daněk 
z Prahy, šestý skončil Andrew Can-
non z Tempe v Arizoně. V celkovém 
pořadí stále vede Maxim Habanec 
z Prahy, přestože se mu chomutov-
ský závod vůbec nepovedl a skončil 
až osmnáctý. Stejného vítěze jako 
loni měla jízda v bazénu, kde poro-
ta nejvyššími známkami ohodnotila 
výkon Martina Juráška z Havířova. 
Druhé místo obsadil Ondra Filípek 
z Rožnova pod Radhoštěm a třetí byl 
vedoucí jezdec průběžného pořadí 

branek. Dlouho dramatické bylo 
i druhé semifinále. Hráči ETU 2 Ka-
daň se dostali do vedení, ale Žízeň 
mohla několikrát vyrovnat. Dvě 
branky však přidal soupeř a postou-
pil do finále. 

O třetí místo se kopaly jen penal-
ty, které rozhodl neúspěšný pokus 
nejlepšího střelce turnaje Radka 
Haby. Žízeň obsadila třetí místo, na 
Bitevní kočky Kadaň zbylo čtvrté. 
Ve finále mezi L.A. Interiér Chomu-
tov a ETU 2 Kadaň se do vedení do-
stal kadaňský tým po samostatné 
akci Basla. Ve druhém poločase se 
po tlaku podařilo Interiéru vyrov-
nat Škrétou na konečných 1:1. Ná-
sledný penaltový rozstřel přinesl 
obrovské drama. Po třech penaltách 
na každé straně byl stav nerozhod-
ný 2:2. Muselo se pokračovat vždy 
po jedné penaltě až do rozhodnutí. 
To přišlo až v deváté sérii, kdy se 
Interiéru podařil tah s výměnou 
brankáře. Do branky se postavil 
útočník Kvítek a soupeři pokutový 
kop zneškodnil. A protože jeho 
spoluhráč Dobiáš penaltu promě-
nil, obhájil L.A. Interiér Chomutov 
prvenství v turnaji.             (kup, sk)

Chomutovský pohár opět vyhrál L.A. Interiér

měla česká reprezentace v dějišti 
šampionátu zesílenou podporu, 
z domova za nimi přijížděli další 
příznivci, s bubny i vlajkami. V par-
tě, která byla zvědavá především na 
výkony Jana Hartmana, byl i jeho 
první trenér Petr Macháček. „Mu-
síme fanouškům poděkovat, jejich 
podpora byla znát. Vytvořili nám 
nejlepší atmosféru ze všech týmů.“ 
Euforii Čechů přibrzdili až v šestém 
utkání Litevci (48:76), ovšem to o nic 
nešlo, to už měli zaručený postup do 
semifinále. Už tak obrovský úspěch 
ještě vylepšili vítězstvím nad Turky 
(69:64 po prodloužení) a postoupili 
do finále! Zde už byli nad jejich síly 
opět Litevci (33:75), kteří si tak zajis-
tili titul evropských šampionů.

„Ze začátku jsem moc nenastupo-
val, ale pak jsem si zahrál dost. Tre-
nér se snažil střídat všech dvanáct 
hráčů,“ říká Jan Hartman. A právě 
ve vyrovnanosti kádru vidí největší 
přednost českého kolektivu. Nebyla 
v něm žádná výrazná osobnost, 
každý mohl zápas rozhodnout, 
každý mohl zaskočit za každého. 
Soupeři si s Čechy nevěděli rady, 
a tak tým dokráčel až k vůbec první 
mládežnické basketbalové medaili 
samostatné České republiky. A to 
je úspěch, kterého například před 
lety nedosáhl ani tým, ve kterém 
hrály takové osobnosti, jakými jsou 
Welsch a Bartoň. Pro Jana Hartmana 
tak pokračuje mimořádně úspěšný 
rok, protože už na jaře s USK Praha 
vybojoval ligové tituly v kategoriích 
hráčů do 16 i do 18 let.                 (sk)

Podíl na úspěchu mládežnického
basketbalu má i Jan Hartman

Vítězi jednotlivých disciplín závodu v Chomutově se stali Tomáš Vintr, Martin Jurášek a Lukáš Daněk

Jeden z nejlepších hostil nejlepší

Jakub Jarolím z Příbrami. Na čtvr-
tém a šestém místě skončili další 
havířovští skateboardisté Martin Lu-
cuk a Jan Kesler, mezi ně se vklínil 
Brett Whitley z Českých Budějovic. 
Soutěž 123mp3 best trick ovládl Lu-
káš Daněk se svým velmi technicky 
náročným switch hardflipem.

„Závod se povedl nad očekávání 
dobře,“ hodnotí produkční Českého 
skateboardového poháru Jaroslav 
Boček. „Zúčastnilo se ho o dost víc 
jezdců než loni, včetně celé české 
a slovenské špičky. Také přišlo 
hodně diváků, takže atmosféra byla 
perfektní. V neposlední řadě nám 
vyšlo počasí.“

Při loňských závodech ČP, kdy byl 
skatepark v provozu jen asi měsíc, 
se ve startovní listině žádné jméno 
jezdce z Chomutovska neobjevilo. 
Letos už se závodu zúčastnili, byť 
bez výraznějšího úspěchu, Jan Ho-

rák z Jirkova a Lukáš Král z Chomu-
tova. „Je super, že o skateboarding je 
zájem. I když se loni ještě nenašel 
žádný místní jezdec, který by byl 
schopen konkurovat těm nejlepším 
z republiky, letošní závod ukázal, 
že i tady už šikovní závodníci exis-
tují. Dá se očekávat, že za dva, tři 
nebo čtyři roky v takto perfektním 
skateparku vyroste skateboardová 
hvězda,“ míní Jaroslav Boček.

Závod ČP nebyl jediným, při kte-
rém lze v Chomutově vidět špičkový 
skateboarding. Další příležitostí pro 
ridery a diváky bude tuto sobotu zá-
vod nazvaný Slam Jam, v němž ska-
teboardisté a jezdci na bmx budou 
soutěžit o ceny v celkové hodnotě 
60 tisíc korun. V doprovodném pro-
gramu se představí punk-rockové, 
metalové a hardcoreové kapely, na 
připravených deskách pak proběhne 
otevřený graffiti jam.                    (sk)

Tomáš Vintr zvládl streetstyle nejlépe z celého startovního pole.  (foto: jsv)

Kam v září za sportem
MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALAMĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
  20. 9. basketbal – 1. liga: basketbal – 1. liga: BK Chomutov – Lokomotiva Plzeň                             16.00
  20. 9. judo – turnaj dívek: judo – turnaj dívek: Velká cena Chomutova                                                  8.00
  21. 9. basketbal – 1. liga: basketbal – 1. liga: BK Chomutov – Sokol pražský                                    10.30

ZIMNÍ STADIONZIMNÍ STADION
  13. 9. lední hokej – 1. liga:lední hokej – 1. liga: KLH Chomutov – HC Sareza Ostrava                     17.30   
  20. 9. lední hokej – 1. liga:lední hokej – 1. liga: KLH Chomutov – SK Kadaň                                       17.30   
  24. 9. lední hokej – 1. liga:lední hokej – 1. liga: KLH Chomutov – HC Olomouc                                 17.30

SPORTOVNÍ AREÁL V CIHLÁŘSKÉ ULICISPORTOVNÍ AREÁL V CIHLÁŘSKÉ ULICI
  7. 9. národní házená – 1. liga žen:národní házená – 1. liga žen: SK Chomutov NH – TJ Přeštice                11.00 
  21. 9. národní házená – 1. liga žen:národní házená – 1. liga žen: SK Chomutov NH – TJ Spoje Praha        11.00 

LETNÍ STADIONLETNÍ STADION
  13. 9. fotbal - divize:fotbal - divize: FC Chomutov – SK Kladno B                                                10.15
  27. 9. fotbal - divize:fotbal - divize: FC Chomutov – FK Litvínov                                                 10.15

SKATEPARK NA KAMENNÉM VRCHUSKATEPARK NA KAMENNÉM VRCHU
  6. 9. skateboarding + bmx:skateboarding + bmx: Slam Jam                                                       10.00 – 20.00 

Jako když hafan utržený ze řetězu 
skočí do hejna slepic – asi tak mu-
selo vypadat působení softbalistů 
SC 80 Beavers Chomutov v belgic-
kých Antverpách na Poháru mistrů 
evropských zemí. Z předchozích 
ročníků nejvyšší klubové soutěže 
starého kontinentu měli Bobři už tři 
zlaté medaile, ovšem žádnou z nich 
nezískali tak suverénním způsobem 
jako tu v posledním srpnovém týd-
nu. Turnajem procházeli jako nůž 

Chomutovští Bobři mají zlato!
máslem, všech devět zápasů včetně 
těch ve vyřazovací části vyhráli, 
z toho osm před limitem takzvaným 
rozdílem. Postupně rozdrtili Mayak 
Sdusor 17:0, Stenlose Bulls 10:0, Die 
Hards 13:1, Pessac Pantheres 13:0, 
Storks 10:3, Chicaboo´s Stabroek 
9:0 a ADASI Servisolutions 13:3. 
Stejného soupeře pak porazili 7:0 
v zápase o finále, kde si znovu pora-
dili i se Stenlose Bulls 4:1. K úspěchu 
se vrátíme v příštím čísle CHN.  (sk)

Na vodním kanálu v Račicích se 
v sobotu jel 5. díl Českého poháru 
v závodech dračích lodí. Jeho sou-
částí byl i Pohár hejtmana Ústeckého 
kraje, který byl vypsán jako závod 
měst. Vhozenou rukavici zvedlo 
i město Chomutov, které pod ve-
dením primátorky Ivany Řápkové 
sestavilo družstvo jak ze zástupců 
radnice, tak z členů kanoistického 
oddílu SC 80 Chomutov. Na startu 
se sešlo 32 posádek, z toho sedm 
reprezentovalo města v Poháru 
hejtmana. Tým Chomutovští Draci si 
vedl skvěle. Výborným časem vyhrál 
hned první rozjížďku a ve druhé mu 
stačilo udržovat kontakt se soupeři. 
Zajistil si tak účast v A finále, do kte-
rého se probojovalo sedm nejlepších 
lodí dne. Také zde hráli Chomutovští 
Draci první housle, až v závěru je 
předjel tým Kovo Hofman z Ostrož-
ské Nové Vsi, přesto se chomutovské 
družstvo právem radovalo z Poháru 
hejtmana. Na snímku ho spolu drží 
primátorka Ivana Řápková a její ná-
městek Jan Řehák, vpravo kanoista 
Viktor Legat st.    (text: sk, foto: sšk)
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