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Nový babybox pro odložené 
děti byl zprovozněn v Chomutově. 
V pořadí se jedná již o sedmnáctý 
babybox v republice. V Chomutově 
se ho podařilo vybudovat díky 
značnému daru Severočeských 
dolů a Statutárního města Cho-
mutova. 

Myšlenka zprovoznění babyboxu 
vyšla ze společného jednání primá-
torky s režisérem Jiřím Strachem, 
který chystá v Chomutově natáčení 
celovečerního filmu. „Jirka Strach 
se při hledání exteriérů seznámil 

s líbeznou primátorkou Chomutova 
Ivankou Řápkovou, slovo dalo slovo 
a mně nezbylo než slíbit Ivance, že 
v Chomutově bude babybox ještě 
v letošním roce. Ivanka přesvědčila 
Severočeské doly a sáhla do měst-
ského měšce a korunky byly hned. 
Hlavní inženýr projektu Michal 
Čumpelík a jeho Teletech plus ser-
vis prožili několik bezesných nocí 
a díky tomu můžeme otevřít sedm-
náctý babybox,“ řekl Ludvík Hess 
předseda Občanského sdružení 
Babybox pro odložené děti – Statim 

Slovo primátorky

V chomutovské nemocnici je babybox
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a ředitel Nadačního fondu pro 
odložené děti Statim. 

„Paní primátorka drží rekord 
v sehnání potřebné částky na 
babybox. Když jsem u ní seděl 
v kanceláři, dokázala sehnat pe-
níze za tři minuty od vyslovení 
myšlenky. Překonala tím rekord 
primátora Pardubic pana Demla, 
který sehnal peníze za pět minut. 
Je to famózní výkon,“ pochválil 
primátorku režisér Jiří Strach. 

„Jsem velice ráda, že se 
mi podařilo najít pochopení 
u Severočeských dolů a zajistit 
vybudování babyboxu v areálu 
chomutovské nemocnice,“ řekla 
primátorka Chomutova Ivana 
Řápková. Padesáti tisíci přispěla 
také radnice. „Města Chomutov, 
Jirkov a přilehlé obce předsta-
vují dostatečnou spádovou ob-
last pro provozování babyboxu. 
Využít ho mohou také obyvatelé 
Mostecka a Teplicka,“ vysvětlila 
primátorka. Podle ní je záchra-
na jediného začínajícího života 
hodnotou, která vrátí vynaložené 
finanční prostředky. 

Babybox je umístěn v polikli-
nice vedle vchodu na dětské od-
dělení a ústí do příjmové ambu-
lance tohoto oddělení. Na druhé 
straně babyboxu je místnost se 
24hodinovou přítomností sester. 
Ty navíc budou obsah babyboxu 
kontrolovat videotelefonem. Sa-
mozřejmostí je i alarm, který na 
vložení dítěte upozorní. Schránka 
o rozměrech 100 x 60 x 50 centi-
metrů je vytápěna na 28 stupňů a 
opatřena větráním.                    (tb)
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Vážení spolu-
občané, minulou 
neděli nastal ad-
ventní čas, který by 
docela určitě neměl 
být jen dobou před-
vánočního úklidu 
a shánění dárků, 
ale také dobou klid-

ného a radostného očekávání snad 
nejkrásnějších svátků v roce. Jako 
každý rok i letos jsme na dobu ad-
ventu připravili řadu akcí, které by 
nám i našim dětem mělo to čekání 
na Ježíška zpříjemnit. Věřím, že se 
Vám bude líbit, že letošní vánoční 
trhy na náměstí by měli nabízet více 
tradičního vánočního zboží, ale také 
typické vánoční pochutiny, které si 
budeme moci sníst a vypít přímo 
uprostřed všeho dění ve vánoční 
hospůdce. Při horkém punči nebo 
při štrůdlu si jistě rádi poslechnete 
vystoupení našich dětí ze škol či 
školek nebo přijdete na program 
s Dádou Patrasovou a další vystou-
pení. Pódium pro jednotlivé progra-
my bude v letošním roce uprostřed 
náměstí, takže pokud se tam s dětmi 
přijdete v předvečer svátku sv. Miku-
láše podívat na rozsvěcení vánoční-
ho stromu, jistě na všechno uvidíte 
lépe než v minulých letech. Přijďte 
určitě a nenechte si ujít anděly nad 
náměstím ani tradiční ohňostroj! 
Chtěli jsme, aby letošní předvánoč-
ní akce byly hezké hlavně pro naše 
děti. Vždyť jsou to stejně hlavně ony, 
které se nejvíce těší a které nejvíce 
podlehnou kouzlu toho čarovného 
času vánoc. A když se to podaří, pře-
nesou kousek toho kouzla ze svých 
dětských duší i na nás dospělé. 
A snad pak i my všichni dospělí bu-
deme alespoň v čase adventu lepší-
mi. A možná i v celém příštím roce. 
Krásný a klidný advent Vám přeje 

                         Vaše Ivana Řápková

Městem se šíří diskuze nad osu-
dem městských lázní po dostavbě 
relaxačně oddychového centra 
v areálu bývalých kasáren, které se 
bude stavět v rámci Integrovaného 
plánu rozvoje města, na něž se rad-
nici podařilo získat více než jednu 
miliardu korun. Osud lázní byl 
i jedním z témat setkání obyvatel 
s vedením města v měsíci říjnu. 
„K budoucnosti lázní je nutné při-
stupovat zodpovědně. Zvážit se 

musí potřeby obyvatel a také eko-
nomické nároky provozu a rekon-
strukce a s tím související finanční 
možnosti města,“ řekla primátorka 
města Ivana Řápková. 

Potřeby většiny obyvatel města 
jsou pro město zásadní. Proto také 
chce nové relaxačně oddychové cen-
trum postavit. V nových „lázních“, 
jak lze centru také říkat, by Chomu-
tované měli najít nejrůznější vodní 
atrakce, umělé protivlny, sauny, 

Město přistupuje k lázním zodpovědně
vířivky a tobogány a další atrakce. 
Nebude chybět pětadvacetimetrový 
bazén. Vše v novém, moderním, hy-
gienickém, ekonomicky hospodár-
ném provedení. „Tato vybavenost 
podle mě jednoznačně hovoří pro 
obyvatelé města, pro rodiny s dětmi, 
pro lidi, kteří chtějí aktivně a zábav-
ně využít volný čas, pro výuku škol,“ 
řekla Ivana Řápková. 

Současné městské lázně naopak 
mají významný klad v podobě 
velkého padesátimetrového bazé-
nu, který je vhodný pro sportovní 
plavce a zázemí pro pořádání zá-
vodů až po celostátní úroveň. Pro 
obyvatele středu města je důležitá 
dostupnost. Pro městské lázně ho-
voří dlouhá tradice a to, že většina 
obyvatel se s lázněmi sžila bez 
ohledu na to, že již nesplňují poža-
davky dnešní doby. 

V současných cenách se smyslu-
plná rekonstrukce stávajících měst-
ských lázních vyrovná výstavbě no-
vého relaxačně oddychového centra 
s kondičním bazénem. „V době, kdy 
byla původně rekonstrukce měst-
ských lázní plánována s termínem 
dokončení v roce 2004, by byla cena 
nižší. V současné době po změnách 
stavebního zákona, hygienických 
norem a souvisejících předpisů, 
změnách cen vstupů, inflace, změn 
technologií a dalších vlivů, by se 
výše plánované finanční částky na 
rekonstrukci téměř rovnala výstav-
bě nového objektu,“ řekl Petr Chyt-
ra, vedoucí odboru rozvoje, investic 
a majetku města.

               (Pokračování na straně 2)

Vlastník Severky chce přistavět 
na objektu nové byty. S tím souvisí 
povinnost ze zákona vybudovat 
také nová parkovací místa. Radnice 
s majitelem projednávala dva návrhy. 
Nájemníci z vedlejšího domu, kteří 
se o výstavbě parkoviště u Severky 
a naproti jejich domu dozvěděli, proti 
výstavbě protestovali. „Protestem se 
město zabývá, až bude vybrána kon-
krétní varianta parkování, bude s ná-
jemníky z protějšího domu projedná-
na,“ řekla primátorka Ivana Řápková. 
Město by také spojilo síly s majitelem 
Severky a přistavělo několik dalších 
parkovacích míst, která jsou v této 
části města velice zapotřebí. V pří-
padě, že parkovací místa neprojdou 
uzemním řízením, jehož účastníkem 
bude i sdružení vlastníků jednotek, 
nebude moci vlastník Severky byty 
přistavět.                                                (tb)

S novými byty musí 
přibýt parkovací místa

Od minulého týdne je před bývalou poštou v ulici Palackého umístěn pomník, 
připomínající tragickou smrt policisty Romana Jedličky, jenž se hrdinně po-
stavil vrahovi, který v ulicích Chomutova zabíjel. O postavení pomníčku se 
zasloužili jeho kolegové. „Děkujeme firmě Kappa za sponzorování a vytvoření 
pomníku k památce našeho kolegy. Naše díky patří také primátorce města Ivaně 
Řápkové za pomoc s umístěním tohoto pomníku,“ řekl kolega a kamarád pprap. 
Jedličky Daniel Šindelář. 
Pozůstalé přítelkyni po zesnulém policistovi se den po umístění pomníku na-
rodila holčička. V nelehké situaci přítelkyni mohou občané Chomutova pomoci 
prostřednictvím veřejné sbírky s účtem vedeným u Komerční banky s číslem: 
43 – 2950540237 / 0100. Zároveň lze na sbírku přispět pomocí kasiček umístěných 
v marketech Globus a Kaufland v Chomutově a Tesco v Jirkově. První část sbírky již 
byla předána. Sbírka končí poslední prosincový den.                           (text: tb, foto: sk)

Pomník stojí, sbírka pokračuje

Primátorka města Ivana Řápková si babybox vyzkoušela s panenkou  (foto: tb)
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Vystřel na mě, mě nic nezastavíVystřel na mě, mě nic nezastaví
Strážník, který dohlíží na veřejný 

pořádek při výplatě sociálních dávek 
na magistrátu, musel uklidnit dvaa-
třicetiletého Roma. Ten chtěl před-
běhnout dlouhou frontu. Městský 
policista ho tedy slušným způsobem 
vykázal na konec řady. Ten to však 
odmítal a muže zákona častoval 
hrubými výrazy. Nakonec chtěl ještě 
strážníka vyprovokovat a dožadoval 
se, aby do něj střílel. „Vystřel na mě, 
mě nic nezastaví,“ dožadoval se. Tuto 
větu několikrát hlučně opakoval. Ná-
sledovala tedy akce rychlých paží 
a chvaty sebeobrany neurvalce 
skolily na zem. Najednou byl z vlka 
beránek. Výtečník se několikrát 
omlouval, slušně si stoupnul do řady 
a s blokovou pokutou samozřejmě 
souhlasil. Hlavně, že si může vy-
zvednout své sociální dávky. 
Vyplácení dávek se stalo osudným Vyplácení dávek se stalo osudným 

Marně pátrali policisté po jisté 
romské ženě z Chomutova. Ta se 
dobře před zákonem schovávala. 
Šustění peněz ji však vylákalo 
z úkrytu. Při výplatě sociálních dá-
vek ji strážník zadržel a předal do 
rukou republikových policistů.

Kamery mají velký významKamery mají velký význam
Městské kamery zaznamenaly 

podezřelou osobu v ulici Lipská. 
Ta šla vrávoravým krokem a v ruce 
držela skleněnou láhev. Najednou 
se rozpřáhla a láhev roztříštila 
o vozovku. To už byli o věci infor-
mováni strážníci, kteří poté vyjeli 
na místo. Zde zastihli mladíka bydlí-
cího v téže ulici. Ten se k přestupku 
nejprve přiznal, poté si však řekl, 
že nejsou žádné důkazy, tudíž věc 
odmítá řešit. Následně zbaběle ute-
kl domů v domnění, že teď už mu 
nikdo nic nedokáže. Chlapec ještě 
asi ani teď netuší, že na obrazovce 
kamerového systému hrál hlavní 
roli v nepovedeném filmu. Však také 
u přestupkové komise, kam bude 
věc i se záznamem poslána, se na 
vlastní oči přesvědčí, že ne každý 
herec je slavný.                              (vv)

Z deníku 
městské policie

(Dokončení ze str. 1)
Provozní náklady však hovoří 

jednoznačně v neprospěch měst-
ských lázní. Město provoz bazénu 
dotuje částkou 14,5 milionu korun. 
Tato injekce do provozu je pro 
město neúnosná. V okamžiku, kdy 
se naskytla možnost čerpat tak 
obrovské finanční prostředky z Ev-
ropské unie, je pro město podstatně 
ekonomičtější pustit se do výstavby 
nového, atraktivního a provozně 
nízkonákladového zařízení oproti 
současným lázním. 

Zachovat energeticky náročné 
městské lázně v takovém rozsahu 
jako dnes je obrovský luxus. A to 
z hlediska využitelnosti, kdy po 
dostavbě relaxačního centra by 
sloužil v podstatě jen sportovním 
a náročným kondičním plavcům. 
A samozřejmě z hlediska hospodár-
nosti, kdy do něj město investuje 
vysoké provozní prostředky.

Otázkou je zachování padesátime-
trového bazénu, když relaxační cen-
trum bude mít pětadvacetimetrový. 
Tu by měl zodpovědět workshop 
s architekty, který by měl komplex-

ně řešit zónu současných městských 
lázní a přilehlého letního stadionu. 
Tato zóna by měla sloužit především 
k bydlení a odpočinku. Zainvestovat 
by ji měl soukromý investor. Od-

borníci by měli naznačit možnosti 
řešení této lokality se zachováním 
bazénu a bez zachování bazénu. 

Architektonické řešení však musí 
také být provázáno s ekonomickou 
stránkou věci. Musí se včas říci, kdo 
bude provoz bazénu platit, protože  
stále klesá počet jeho návštěvníků. 
Zatímco v roce 2001 bazén navští-
vilo téměř 200 000 lidí, v loňském 
roce byl počet o čtvrtinu nižší. 
Jen těžko by si bazén při existenci 
nového moderního zařízení s atrak-
tivními prvky a pětadvacetimetro-
vým bazénem zachoval takovou 
uspokojivou návštěvnost jakou má 
dnes. V případě postavení relaxačně 
oddychového centra pravděpodobně 
klesne návštěvnost bazénu, který na-
bízí jen sportovní možnosti. Tím se 
opět zhorší hospodaření bazénu. Už 
v současné době město dotuje návště-
vu jednoho návštěvníka v městských 
lázních přibližně 75 korunami.    (tb) 

Město přistupuje k městským lázním zodpovědně

Město sloučí dvě základní školy 
v ulicích Akademie Heyrovského 
a Havlíčkově ulici. „Nástupnickou 
školou bude škola v ulici Akademie 
Heyrovského.  Škola v Havlíčkově 
ulici se neruší, postupně se sloučí 
s nástupnickou školu,“ reaguje  ná-
městek primátorky Jan Řehák na 
znepokojivé informace o zrušení  
školy v Havlíčkově ulici. Slučování 
obou škol bude postupné a do konce 
školního roku se s ním nezačne. Ke 
sloučení radnici vedou ekonomické 
důvody, protože v síti deseti chomu-
tovských škol je 1 500 volných míst. 
To představuje tři prázdné školy. 

Cestou postupného slučování se 
město vyhýbá potížím, které by 
mohly dětem nastat, kdyby se roz-
hodlo jednu ze škol úplně a naráz 
zrušit. Naopak se rozhodlo zvolit 
jiný, postupný a nenásilný, téměř 
přirozený přechod tříd na jinou 
školu. 

Rodiče ani děti se nemusejí niče-
ho obávat. Žádné okamžité změny 
nenastanou. Školy se sice sloučí od 
ledna, ale jen administrativně. K po-
stupnému uvolňování budovy v Hav-
líčkově ulici by mělo docházet až od 
1. září 2009. „Některé třídy začneme 
přesouvat z budovy v Havlíčkově 
ulici do budovy v ulici Akademika 
Heyrovského,“ říká Miloš Zelenka, 
ředitel nástupnické školy. Slučování 
škol bude dlouhodobý proces, který 
bude mít několik kroků. „Třídy, kte-
ré se budou přesouvat, přejdou jako 
celé kolektivy i se svým třídním 
učitelem. Je jasné, že to budou vždy 
rodiče, kteří budou moci s konečnou 
platností rozhodnout o tom, zda je-
jich dítě přejde se svou třídou do bu-
dovy v Heyrovského ulici, či zda se 
rozhodnou o přestup na zcela jinou 
školu,“ připomíná Řehák. 

 Sloučení škol bude mít pozitivní 
vliv na kvalitu výuky v budoucí  
sloučené  škole. Dostatečně na-
plněné školy umožňují ředitelům 
poskytnout dětem širší vzdělávací 
program. „Třídu s dostatečným 
počtem žáků můžeme rozdělit na-

Rodiče se nemusí obávat sloučení škol

příklad pro výuku jazyků. Kde je 
dětí málo, nemůže si škola dovolit 
učitele navíc, protože od počtu žáků 
se odvíjejí také finanční prostředky, 
s nimiž hospodaří,“ připomněl radní 
a pedagog Pavel Markvart. „Učitelé 
z obou škol budou od ledna těsně 
spolupracovat na tom, aby vybrali 
ze vzdělávacích programů obou škol 
to nejlepší a dali dohromady takový 
společný vzdělávací program, který 
bude pro naše děti přínosem,“ dodá-
vá ředitel Zelenka. 

 Ten již informoval všechny ro-
diče své školy. „Rodiče to přijali 
klidně, padl jen jeden dotaz, zda 
se budou třídy naplňovat až k po-
čtu třiceti žáků, a to jsem vyloučil. 
Sloučení projednám ještě s rodiči 
dětí ze školy v Havlíčkově ulici,“ 
řekl ředitel. S pedagogy této školy 
již předběžně hovořil po schválení 
sloučení v zastupitelstvu a jejich 
reakce již byla konstruktivnější než 
při protestech proti sloučení. 

Bezmála patnáct set neobsaze-
ných míst přijde město ročně na 
třináct milionů korun. „Kdyby měs-

to ke sloučení vedly jen ekonomické 
důvody, vybrali bychom variantu 
okamžitého uzavření jedné školy 
a úspory by byly okamžité. My jsme 
ale jednoznačně dali přednost vari-
antě druhé, čili sloučení škol, právě 
proto, že je maximálně ohleduplná 
k žákům,“ řekl primátorka Ivana 
Řápková. Úspory přijdou později 
tak, jak se sloučení škol bude na-
plňovat. 

Obavy z toho, že by město muse-
lo v budoucnosti optimalizační krok 
vzít zpět, jsou neopodstatněné. Od 
roku 2002 do roku 2006 se v Cho-
mutově narodilo přibližně 490 dětí 
ročně. Výjimku tvoří loňský rok, 
kdy se narodilo 549 dětí. I letošní 
rok je plodnější, do konce října se 
narodilo 522 dětí. „Přesto, že počet 
dětí mírně narostl, jsou chomutov-
ské školy schopny vstřebat i větší 
počet dětí. Po sloučení nám stále 
bude přebývat zhruba tisíc volných 
míst ve školách. Máme ještě rezervu 
v 280 dětí z Jirkova, které navštěvu-
jí naše školy,“ doplnil náměstek 
Řehák.                                                (tb)

Zastupitelstvo města Chomutova 
schválilo návrh rozpočtu pro rok 
2009. Město, a na něj napojené měst-
ské organizace, bude hospodařit 
s objemem příjmů a výdajů ve výši 
1,5 miliardy korun. Rozpočet byl 
schválen jako vyrovnaný, s provoz-
ním přebytkem ve výši 72,9 milionu 
korun. V rozpočtu města je zapojena 
i finanční rezerva ve výši 35 milionů 
korun a rezerva na realizaci Integro-
vaného plánu rozvoje města ve výši 
640 milionů korun.

Daňové příjmy jsou plánovány na 
536,5 mil. Kč, nedaňové na 64,3 mil. 
Kč, kapitálové příjmy na 44,5 mil. 
Kč a dotace na 258,9 mil. Kč, finan-
cování obsahuje revolvingový úvěr 
ve výši 450 mil. Kč a volné finanční 
prostředky města z minulých let 
ve výši 190 mil. Kč. Čerpání úvěru 
a úspor z minulých let je vázáno na 
akce zařazené v Integrovaném plánu 
rozvoje města, tedy zimní stadion, 
letní stadion, kulturně společenské 
centrum a relaxační centrum či re-
vitalizaci městských sídlišť.

Město stále preferuje vyrovnaný 
provozně úsporný rozpočet

Běžné výdaje rozpočtu tvoří 
1,46 miliardy korun, obsahují i obě 
finanční rezervy, které se v průbě-
hu roku přesunou do investičních 
výdajů 675 milionů korun. Dotace 
městským organizacím představu-
jí částku převyšující 313 milionů 
korun. Investiční výdaje dosahují 
51 milionů korun. Tyto budou ještě 
posíleny o zlepšený hospodářský 
výsledek z roku 2008.

Rozpočet obsahuje i návrh hos-
podaření účelových fondů města, 
kterými jsou fond oprav, fond roz-
voje města a fond rozvoje dopravní 
infrastruktury. Součástí rozpočtu 
již naopak oproti minulým letům 
není plán hospodaření doplňkové 
činnosti, která bude ke konci roku 
2008 zrušena a převedena na Cho-
mutovskou bytovou a.s.

Pro případ neschválení státního 
rozpočtu odsouhlasilo zastupi-
telstvo i podmínky rozpočtového 
provizoria, které by do schválení 
státního rozpočtu omezovalo čerpá-
ní výdajů rozpočtu města.         (jmš)
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Vzhledem k vysokým finančním 
nárokům na modernizaci vozového 
parku MHD v nejbližších pěti letech 
byl v rozpočtu města Chomutova na 
rok 2009 schválen vyšší finanční 
příspěvek pro dopravce. Vedle toho 
vedení dopravního podniku usilov-
ně hledá další zdroje k financová-
ní svého náročného investičního 
programu a zabývá se svojí vnitřní 
efektivitou a hospodárností. 

„Částečně musíme sáhnout i do 
kapes našich cestujících. Vždyť naše 
provozní náklady jimi nejsou hra-
zeny ani z poloviny, zbytek hradí 
města. Navíc pokud skutečně chce-
me naše rozvojové plány realizovat, 
musíme do této hry nutně zahrnout 
i cestující. I díky tomu teď můžeme 
provést generální opravu jednoho 
trolejbusu,“ říká generální ředitel 
podniku Jiří Melničuk. 

Tato spoluúčast cestujících se od 
ledna konkrétně projeví ve zvýšení 
jízdného. V průměru se bude jezdit 
dráž o 7,5%. Citelnější nárůst však 

bude u základního jízdného a či-
pových karet, kde jedna jízda bude 
o 2 koruny dražší než doposud. 
Základní jízdné se tak zvyšuje 
ze 13 Kč na 15 Kč, u dětí od 6 do 
15 let je nárůst ze 6 Kč na 8 Kč. „Je to 
v důsledku toho, že v posledních osmi 
letech se tyto ceny příliš nezvyšova-
ly. A naopak, u slevových kuponů již 
letos došlo k výraznějšímu nárůstu, 
takže nynější úpravy nebudou pro 
cestující tak bolestné,“ zdůrazňuje 
Melničuk. U dětí a studentů se cena 
kuponů zvýší o 10 Kč na měsíc. Ceny 
u občanských kuponů se zvednou 
o 40 Kč na měsíc, ze 450 Kč na 490 Kč. 
U ostatních kuponů dopravní podnik 
také zvažoval zvýšení ceny, ale Rada 
města s tímto krokem nesouhlasila, 
proto zůstávají beze změny. 

S počátkem roku 2009 čekají na 
cestující i příjemnější změny. „Díky 
četným podnětům veřejnosti ob-
novujeme provoz linky č. 30, která 
bude obsluhována pouze kloubo-
vými trolejbusy. Konečně zrychlíme 

Dopravní podnik od ledna zvýší ceny jízdného
i jízdu z Jirkova do Chomutova. 
Linka č. 31 to zvládne za 22 mi-
nut, oproti obvyklým 30 minutám. 
Budeme pokračovat v soutěžích 
o slosovatelné kupóny a rádi by-
chom zvýhodnili dopravu novými 
vozy, alespoň v prvních dnech jejich 
provozu,“ slibuje ředitel. 

Již teď chystá dopravní pod-
nik hlavní novinku pro rok 2010. 
„V městské i meziměstské dopravě 
chceme zavést nový odbavovací 
systém,“ tvrdí Jan Řehák, předseda 
představenstva podniku. Nový sys-
tém odbavení cestujících například 
umožní odlišit jízdu ve městě na 
nejkratší vzdálenost oproti delší 
přepravě mezi městy. „Tomu bude 
odpovídat i cena jízdného. V nabídce 
bude jak krátkodobá jízdenka, tak 
i celodenní,“ přidává Řehák. Cena 
nového odbavovacího systému se 
předpokládá ve výši 30 milionů ko-
run. K jeho nákupu by měla zásadně 
přispět dotace z fondů Evropské 
unie.                                                   (red)

Cena předplacených kuponů se zvedne o desetikoruny, důchodcům se jízdné nezmění

Fotografie aut, která byla od-
tažena na odstavné parkoviště 
v Kosmově ulici, jsou umístěna na 
webových stánkách městské poli-
cie www.mpchomutov.cz a města 
Chomutova www.chomutov-mes-
to.cz. Jejich majitelé mají šanci 
zlikvidovat ekologicky své auto a to 
s odpouštěním poplatků za parkov-
né a odtah. Město tím sleduje to, 
že se podaří přeplněné parkoviště 
v Kosmově ulici vyprázdnit. 

Rada města se rozhodla odpustit 
parkovné na odstavném parkovišti 
a bezplatném vydání vozidel jejich 
majitelům. Pro odpuštění parkovné-
ho hovoří především fakt, že majitelé 
aut o ně nemají zájem a výše parkov-
ného mnohdy přesahuje hodnotu vo-

Z parkoviště už mizí auta
zidla. V mnohých případech nedošlo 
při prodeji vozidla k právnímu pře-
vodu na nového vlastníka a ten nemá 
právo si auto vyzvednout. „Podmín-
kou pro odpuštění parkovného je, že 
auto bude ekologicky zlikvidováno. 
Město uvolněním parkoviště získá 
větší prostor pro odstavení kamionů 
a dalších aut. Z komunikací zmizí 
auta, která jsou na hranici životnosti 
a bezpečnosti,“ řekl náměstek primá-
torky Jan Řehák. 

Zveřejnění fotografií je dalším 
krokem k tomu, aby se majitelé 
o auta přihlásili. Majitelé aut, kteří 
byli osloveni dopisy, již na výzvu 
magistrátu začali reagovat. Ze sto 
čtyřiceti aut jich bylo již zlikvido-
váno téměř třicet.                           (tb)

Minulý víkend, kdy Chomutov zava-
lily závěje sněhu, pracovaly technické 
služby bez přestávky. Komunikace 
poprvé namrzly v pátek 21. listopadu 
v půl šesté večer. „O půl hodiny pozdě-
ji vyjely tři sypače na posyp vozovek 
a čtyři multikáry na chodníky. Jezdily 
až do pondělí do 15 hodin,“ řekl ředi-
tel Technických služeb města Chomu-
tova Zbyněk Koblížek. 

V průběhu zasněženého víkendu 
byla technika posílena o tři traktory 
s pluhem. V noci z pondělí na úterý 
ve tři hodiny ráno opět vyjely tři 
sypače a čtyři multikáry. V  pondělí 
byl odstraněn sníh a led z přechodů 
a ostrůvků na vozovkách místních 
komunikací. Silničáři spotřebovali 
113,5 t soli a 25 t drti.

Na silnice vyjel také nový sypač 
s pluhem na podvozku Mercedes 
Benz Axor s výměnným systémem 
nástaveb. Cena tohoto speciálního 
vozidla představuje více než 3,2 
milionu korun. Na toto vozidlo bude 
v létě umístěn přepravník asfaltobe-
tonu pro výspravu vozovek.        (tb)

Technické služby 
zima nepřekvapila

Na škole v ulici Ak. Heyrovského probíhá zajímavá výuka, její součástí je 
projektové vyučování, například v rámci Asijských dnů.  (foto: archiv školy)
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Vánoční atmosféra by na obyvate-
le Chomutova měla letos dýchat in-
tenzivněji než v předchozích letech. 
V koncepci vánoční výzdoby města 
i tradičního programu na náměstí 
1. máje proto radnice a Správa kul-
turních zařízení udělaly řadu změn. 
„Chceme, aby Vánoce v Chomutově 
byly zaměřeny víc na děti. Víc na 
ně bude orientován program, víc 
prostoru dostanou na pódiu. Také 
chceme podpořit tu kouzelnou at-
mosféru, kterou jsou nejkrásnější 
svátky specifické. Půvabná bude 
světelná výzdoba, ve vzduchu by 
měla být cítit vanilka, štrůdl nebo 
svařák,“ shrnuje představy organi-
zátorů primátorka Ivana Řápková.

Chomutov pořádá vánoční pro-
gram už čtrnáctým rokem. V těch 
posledních ale sklouzával do stereo-
typu. Loni se navíc s oprávněnou 
kritikou setkaly vzhled a výzdoba 
stromu na náměstí. Na fyziognomii 
nejvýraznějšího symbolu Vánoc 
si letos radnice posvítí kompletně 
novou, od specializované firmy 
pronajatou výzdobou. Ta bude zla-
to-červená a zdobit bude všechny 
ulice ve středu města. Dosavadní 
výzdoba ovšem také nebude ležet 
ladem, zkrášlí další veřejná pro-
stranství ve městě. 

Jinou podobu bude mít i dění na 
náměstí 1. máje. Uprostřed bude 
stát pódium, na kterém tento pátek 
proběhne ceremoniál slavnostního 
rozsvícení vánoční výzdoby. Od 17 
hodin se zde pod mnohoslibným 
názvem Nebe i Peklo otevřou své 
brány, tisíce hvězd po obloze budou 
rozmetány odehraje tradiční souboj 
Dobra a Zla o nadvládu nad Chomu-
tovem. Ještě předtím, než nebe nad 
náměstím ozáří rachejtle z dychtivě 
očekávaného závěrečného ohňostro-
je, budou po obloze létat i andělé. 

Už tento pátek Nebe i Peklo otevřou své brány, tisíce hvězd po obloze budou rozmetány

Vánoce na náměstí budou letos intenzivnější

„Jen doufáme, že nepřijde nějaká 
vichřice nebo mlha,“ spoléhá se na 
přízeň počasí jednatelka SKZ Věra 
Flašková.

Náměstí pak znovu oživí vá-
noční trhy, které budou zahájeny 
10. prosince. Vyroste zde dvanáct 
prodejních stánků s přísně vánoč-
ním sortimentem a také vyhřívaná 
hospůdka s čerstvými jitrničkami, 
klobásami, šunkou, štrúdlem nebo 
například svařeným vínem a také 
s výhledem na pódium, kde každý 
den odpoledne a navečer bude pro-
bíhat program, v jehož rámci se di-
vákům představí všechny základní 
školy, hudební a taneční sdružení 
i třeba známí umělci. Na přistavené 

Loňský vánoční strom na náměstí 1. máje nepatřil k nejrovnějším, přesto 
spolu se světelnou výzdobou vykouzlil sváteční atmosféru.              (foto: sk)

umělé ledové ploše pak dostanou 
prostor nejen chomutovští hokejisté 
a krasobruslaři, ale k volnému brus-
lení i veřejnost. Chybět nebude zvo-
nička pro štěstí, poštovní panáček 
se speciálním razítkem, s progra-
mem a dárky opět přijede vánoční 
Coca-Cola kamion. Nezbytností jsou 
malé vánoční stromečky, které jako 
každoročně ozdobí děti z chomutov-
ských mateřinek. Sváteční nálada se 
díky adventním koncertům rozšíří 
i do kostela sv. Ignáce a také do mu-
zea na radnici, kde probíhá výstava 
betlémů. Netradiční zážitky pak 
čekají návštěvníky sklepení galerie 
Špejchar, kde stejně jako loni budou 
řádit čerti.                                         (sk)

Oblastní muzeum už podevatenácté připravilo výstavu betlémů. Těm českým 
vládne především dětmi oblíbený mechanický betlém Josefa Fialy, ale v mu-
zejních sálech na historické radnici jsou tentokrát k vidění i díla exotická, 
například z Chile nebo Peru. Jak snímek napovídá, o vernisáž, kterou zpestřilo 
vystoupení Loutny české, byl mezi návštěvníky mimořádný zájem.  (foto: sk) 

 5. 12. 17.00 Rozsvícení váno ního stromu 
  aneb Nebe i Peklo otev ou své brány…
 10. 12. Zahájení váno ních trh  v etn
  váno ní restaurace (10. 12.–23. 12.)
  Zdobení strome k  d tmi z MŠ 9.00
  Otev ení ledové plochy 10.00
 11. 12. Vystoupení MŠ 15.00
  Vystoupení žák   ZŠ Zahradní 16.30 
 12. 12. And lské Vánoce s ROBBY BUBBLE
  a Dádou Patrasovou 16.00–18.30
 15. 12. P edstavení KLH – led. plocha 15.00
  Vystoupení žák  ZŠ Speciální 
  a MŠ Palachova 16.00–16.20
  ZŠ Hornická 16.40–17.10
  ZŠ Píse ná – p vecký sbor 17.25 
    – váno ní p íb h 18.15
 16. 12. P edstavení krasobrusla  15.00
  Vystoupení žák   ZUŠ T.G.M. 16.00
  ZŠ Na P íkopech 16.50–17.20
  ZŠ B ezenecká
    – Fimfárum od J. Wericha 17.40
  Váno ní pohled z M stské v že 16.00 
17. 12. Vystoupení žák
  ZŠ Ak. Heyrovského 16.00–16.20
  ZŠ Školní 16.40–17.40
  ZŠ Kada ská 18.00–18.20
 18. 12. Váno ní Coca-Cola kamion a vesni ka
  pro malé i velké,
  vypoušt ní svítivých balónk  s p áními 
   – Husovo nám stí 15.00–20.00
 19. 12. Vystoupení KLH 15.00–16.00
  Váno ní vystoupení souboru 
   Krušnohor 17.00–18.00
  Happy Christmas – sál SKKS 19.00
 20. 12. P edváno ní balí ek p íjemných
  melodií 16.00. K. Št drý, M. Van ová,
  Karel Emanuel Gott

Adventní koncerty v kostele sv. Ignáce 19.00
 30. 11. Trubkový koncert B. echa a host
 7. 12.  P vecký sbor Hlahol
 14. 12. eští symfoni tí sólisté
 21. 12. Loutna eská
 24. 12. eská mše váno ní

Vánoce v Muzeu
Výstava betlém , 22. 11. 
 vernisáž v Kostele sv. Kate iny od 10.00, 
 vystoupí Loutna eská, výstava do 4. 1. 2009

Vánoce v galerii Špejchar – sklepní prostory
Výstava ert  1. 12.–20. 12., 
   otev eno denn  9.00–18.00

Vánoce v M stském divadle
 17. 12. Koncert kapely Brat i Ebenové
 31. 12. Silvestr – rozlou ení s rokem 2008

Vánoce v PZOO
30. 11., 7. a 14. 12. Adventní ned le ve skanzenu 
Stará Ves 14.00–16.00
 21. 12. Živý betlém 10.00–14.00

Provoz um lé ledové plochy
10. 12.–30. 12. /krom  24. 12., 25. 12. a 31. 12./ 
10.00–21.00

Váno ní restaurace 10. 12.–23. 12.
erstvé va ené jitrni ky a jelítka /300 g za 35 K /

chomutovské klobásy XXL opékané nebo erstv
vyndané z udírny /45 K /
teplá staro eská šunka na kosti p ímo z udírny 
/30 K  za 100 g/
teplý štr dl p ipravený na míst  /25 K /
a jiné speciality, které neodmysliteln  pat í na 
váno ní st l
O váno ní dobr tky se postará Globus Chomutov

za ízení Chomutov Vás zvou na Chomutovské Vánoce ve dnech

Statutární m sto Chomutov spolu se Správou kulturních

5.5. 12.12. 20082008 – 4.4. 1.1. 20092009

V oblasti propagace Chomutov 
letos již vyhrál 2. místo za nejhezčí 
turistickou pohlednici a 3. místo 
za nejlepší regionální film. Nově se 
k těmto úspěchům přidalo 3. místo 
za Nejlepší jednotnou kampaň v 
soutěži Náš kraj 2008. Již 7. ročník 
soutěže vyhlásilo vydavatelství 
C.O.T. media (časopisy pro profesio-
nály v cestovním ruchu). V minulos-
ti uspěl Chomutov v této soutěži již 
dvakrát. V roce 2003 získal 1. místo 
v kategorii Nejlepší cizojazyčný 
materiál města a v roce 2005 získal 
2. místo ve stejné kategorii – obě 
ocenění za Průvodce královským 
městem Chomutov.

Letos byly vyhlášeny nové sou-
těžní kategorie: Nejlepší turistický 
produkt, Nejlepší multimediální 
prezentace na CD nebo DVD a Nej-
lepší jednotná kampaň. A právě 
v poslední kategorii město uspělo 
opět s průvodcem, dále skládačkou 
o městě, souborem vizitek a pre-
zentační stranou pro inzerci v tisku 
– vše v jednotném stylu.

Ceremoniál spojený s předáváním 
cen proběhl toto pondělí v Praze ve 
Veletržním paláci při příležitosti 
každoročního setkání profesionálů 
cestovního ruchu z celé republiky 
i ze zahraničí.                                 (lev)

Propagace Chomutova 
obsadila třetí místo

Zatímco náměstí 1. máje se v těch-
to dnech mění na zónu klidu, míru 
a sváteční pohody, sklepení ve Špej-
charu je rejdištěm čertů. „A tak to má 
být,“ tvrdí hlavní pekelník a organizá-
tor akce Jaroslav Stejný. „Protože aby 
mohlo být dobro, musí být i zlo.“

Výstava čertů měla velký ohlas 
už loni. I letos se návštěva sklepení 
pod galerií Špejchar mění v exkurzi 
do pohádkové podzemní říše. Ná-
vštěvníci opět mohou vidět kolekce 
dřevěných čertů z dílny manželů 
Stejných, ale tentokrát je expozice 
obohacena o cizokrajné exponáty 
z Mexika a Bali. Velmi zajímavá 
je dřevořezba, jež je parafrází da 
Vinciho Poslední večeře Páně, jen na 
místě apoštolů jsou čerti a na pozici 
Ježíše sám Ďábel. „Přátelé, kteří mi ji 
přivezli, mi po dvou dnech volali, ať 
už si pro ni přijedu, že vyzařuje ne-
gativní energii,“ prozrazuje Jaroslav 
Stejný. Vystaveny zde jsou i obrazy 
a kresby, iluzi pekla dotváří všemož-
né pekelné propriety, jako například 
klec na věznění hříšníků. Pokud vám 
příjemné mrazení v zádech nezpů-
sobí samotné exponáty, určitě ho 
vyvolají živí čerti. Na ty se ovšem do 
sklepení Špejcharu musí odpoledne 
a navečer. Dopoledne, kdy na výsta-
vu chodí kolektivy ze škol a školek, 
je jejich přítomnost nejistá. „Na děti 

Ve sklepení čerti chrastí řetězy

musíme pomalu, vždycky je potřeba 
naše vystupování přizpůsobit tomu 
nejbázlivějšímu. Ale u dospělých si 
rádi zastrašíme,“ usmívá se Jaroslav 
Stejný s přesvědčením, že i dospě-
láci se tu a tam rádi bojí. Pekelná 
cháska občas podniká výpady i nad 
zemský povrch - jednak se potlouká 
po atriu SKKS a jednak malým trak-
tůrkem jezdí po městě. Výstava je 
otevřena denně až do 20. prosince, 
vždy od 9 do 18 hodin.                 (sk)

Občas čerti někoho zavřou do klece. 
Ale jak je vidět ze snímku, ani jedna 
strana to nebere příliš vážně.            
                                            (foto: archiv)

Jeden z otců internetu navštívil Chomutov

DIVADLODIVADLO
•        9. 12. VILA S VĚCNÝM BŘEMENEM.9. 12. VILA S VĚCNÝM BŘEMENEM. Divadelní představení v rámci předplatné-

ho. Městské divadlo od 19.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY
•        5. 12. SCHODIŠTĚ.5. 12. SCHODIŠTĚ. Oslava 25 let skupiny. Kulisárna u divadla od 19.00 hodin. 
•        7. 12. DRUHÝ ADVENTNÍ KONCERT – HLAHOL A ŽKS JIRKOV.7. 12. DRUHÝ ADVENTNÍ KONCERT – HLAHOL A ŽKS JIRKOV. Doprovází Komor-

ní orchestr města Chomutova. Kostel sv. Ignáce od 19.00 hodin.
•        12. 12. CHRISTMAS ACOUSTIC EVENING.12. 12. CHRISTMAS ACOUSTIC EVENING. Velký sál SKKS od 19.00 hodin.
•        14. 12. TŘETÍ ADVENTNÍ KONCERT – ČEŠTÍ SYMFONIČTÍ SÓLISTÉ.14. 12. TŘETÍ ADVENTNÍ KONCERT – ČEŠTÍ SYMFONIČTÍ SÓLISTÉ. Skladby 

Antonína Dvořáka. Kostel sv. Ignáce od 19.00 hodin.
•        14. 12. STAROČESKÉ VÁNOCE. 14. 12. STAROČESKÉ VÁNOCE. Kvartet pěveckých sólistů, sbory UČPS a Festi-

valový orchestr Petra Macka. Městské divadlo od 19.00 hodin. 
•        17. 12. BRATŘI EBENOVÉ.17. 12. BRATŘI EBENOVÉ. Městské divadlo od 20.00 hodin. 

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
•        3. 12. JSME TU S VÁMI...3. 12. JSME TU S VÁMI... Benefiční představení ve prospěch handicapovaných 

dětí. Městské divadlo od 16.00 hodin.
•        16. 12. PŘEDVÁNOČNÍ ZÁBAVNĚ TANEČNÍ DOPOLEDNE S INKOU RYBÁŘOVOU.16. 12. PŘEDVÁNOČNÍ ZÁBAVNĚ TANEČNÍ DOPOLEDNE S INKOU RYBÁŘOVOU. 

Pro MŠ, ZŠ i veřejnost. Kulturní dům na Zahradní od 10.00 hodin.
•        16. 12. ADVENTNÍ VEČER NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN.16. 12. ADVENTNÍ VEČER NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN. Městské divadlo od 17.00 

hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY
•        VÁNOCE V MUZEU – BETLÉMY DOMÁCÍ I CIZOKRAJNÉ.VÁNOCE V MUZEU – BETLÉMY DOMÁCÍ I CIZOKRAJNÉ. Oblastní muzeum na 

historické radnici, výstava potrvá do 4. 1. 2009. 
•        BAREVNÁ POHODA. BAREVNÁ POHODA. Výtvarné práce žáků ZŠ jako prevence závislostí. Vestibul 

knihovny SKKS. Vernisáž 9. 12. v 16.00 hodin, výstava potrvá do 31. 12.
•        BÁRA BUCHALOVÁ - ČAMBÁRA NEJEN DĚTEM.BÁRA BUCHALOVÁ - ČAMBÁRA NEJEN DĚTEM. Kresby, ilustrace a design. tex-

til. Galerie Lurago, výstava potrvá do 20. 12.
•        JIŘÍ ŘEZNÍČEK - FOTOGRAFIE.JIŘÍ ŘEZNÍČEK - FOTOGRAFIE. Vernisáž 11. 12. v 17.00 hodin, výstava v galerii 

Špejchar potrvá do 17. 1. 2009
•        VLASTA KMENTOVÁ-ZBUZEK – LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ.VLASTA KMENTOVÁ-ZBUZEK – LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ. Výstava fotografií v rámci 

adventních koncertů v kostele sv. Ignáce. Výstava potrvá do 31. 12.
•        VÝSTAVA ČERTŮ. VÝSTAVA ČERTŮ. Sklepní prostory galerie Špejchar. Výstava potrvá do 

20. prosince, v odpoledních hodinách čerti živě. 

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).
              4. 12.  ARTFILM: V BRUGGÁCH.ARTFILM: V BRUGGÁCH. Komedie, Velká británie, Belgie.
   5. –    7. 12.  QUANTUM OF SOLACE.QUANTUM OF SOLACE. Drama/akční thriller, USA, Velká Británie.
             6. 12.  POHÁDKOVÉ VÁNOCE: KRUŠNOHORSKÉ POHÁDKY.POHÁDKOVÉ VÁNOCE: KRUŠNOHORSKÉ POHÁDKY. Pásmo animova-

ných pohádek. Od 17.00 hod.
              7. 12.  POHÁDKOVÉ VÁNOCE: POHÁDKOVÁ TAJEMSTVÍ. POHÁDKOVÉ VÁNOCE: POHÁDKOVÁ TAJEMSTVÍ. Pásmo animovaných 

pohádek. Od 17.00 hod.
   8. –    9. 12.  MAX PAYNE.MAX PAYNE. Krimi/detektivka, USA. 
           10. 12.  NADINE.NADINE. Drama, Belgie, Nizozemí.
            11. 12.  ARTFILM: KATYŇ.ARTFILM: KATYŇ. Drama, Polsko.
 12. – 14. 12.  VY NÁM TAKY, ŠÉFE!VY NÁM TAKY, ŠÉFE! Komedie, ČR.
           13. 12.  POHÁDKOVÉ VÁNOCE: Z DEVATERA POHÁDEK.POHÁDKOVÉ VÁNOCE: Z DEVATERA POHÁDEK. Pásmo animovaných 

pohádek. Od 17.00 hod.
           14. 12.  POHÁDKOVÉ VÁNOCE: DOBRODRUŽSTVÍ ROBINSONA CRUSOE, NÁ-POHÁDKOVÉ VÁNOCE: DOBRODRUŽSTVÍ ROBINSONA CRUSOE, NÁ-

MOŘNÍKA Z YORKU. MOŘNÍKA Z YORKU. Animovaný film. Od 17.00 hod.
 15. –  17. 12.  96 HODIN. 96 HODIN. Akční thriller, Francie.

Internet dala světu americká ar-
máda, ale za toho, kdo ho přivedl do 
domácností, se s trochou nadsázky 
dá označit Josef Komenda. Od této 
středy je tento Čech žijící od roku 
1968 v Kanadě zapsán v Pamětní 
knize města Chomutova.

Josef Komenda si renomé 
v odborných kruzích vydobil přede-
vším v druhé polovině 80. let, kdy 
v Quebecu jako vedoucí univerzitní-
ho týmu pracoval na vývoji teleko-
munikačních sítí. Ujal se tehdy sítě 
nazvané BITnet uvolněné americkou 
armádou, se svými spolupracovníky 
ho převedl na protokol ATM slučující 
telefon, data a video a ten aplikoval 
do komunikačního prostředí que-
becké univerzity, jejíž jednotlivá 
pracoviště od sebe dělí stovky, ba 
i víc než tisíc kilometrů. Z poznatků 
Komendova týmu pak čerpaly i tak 
mocné instituce, jakými jsou NASA 
a France Telecom. Během pobytu 

v Chomutově Josef Komenda před-
nášel i studentům obou zdejších 
gymnázií, na snímku ze státního. 
České veřejnosti se Josef Komenda 
představí prostřednictvím televize 
v lednu, kdy bude hostem Jana Krau-
se v pořadu Uvolněte se prosím.  (sk)

Do prodeje přichází kniha Střed-
ní Krušnohoří, další titul věnova-
ný Chomutovsku z edice Zmizelé 
Čechy. Stejně jako předchozí titul 
s názvem Chomutov je i tento 
dílem městského architekta Jaro-
slava Pachnera. Opět přináší uni-
kátní soubor archivních fotografií, 
v duchu názvu edice věnovaných 
především již neexistujícím obcím, 
osadám, zástavbám, budovám. Vše 
je doplněno stručnou historií zob-
razených míst. 

Kniha Střední Krušnohoří byla 
uvedena na knižní pulty v DDD 
knihkupectví v Ruské ulici společ-
nou autogramiádou s dalšími dvěma 
regionálními spisovateli, Jiřinou 
Rothmeierovou, která představila 
knížku Janíčkovo putování Krušný-
mi horami, a Zdeňkem Kučerou, jenž 
uvedl sbírku básní Stříbrné slzy. (sk)

Edice Zmizelé Čechy 
znovu na pultech
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Uzávěrka inzertní strany dalšího čísla CHN: 10. 12. v 10.00 hod.

ProdejProdej
• Velké pravé vlašské ořechy papí-• Velké pravé vlašské ořechy papí-

ráky ráky prodáme na telefonickou dohodu. 
Vyloupané i celé. Jsou kvalitní, velmi 
chutné, letošní. Tel. 731 957 218.

• Prodám šlapací skříňový šicí stroj• Prodám šlapací skříňový šicí stroj 
zn. Lada. Levně. Tel. 605 727 424.

• Prodám monitor k PC• Prodám monitor k PC st. 4 roky 
+ inst. disk, inkousty do tisk. Epson 
Stylus Color Refill 24 – 3 barvy + černá 
á 100 ml, levně. Tel. 723 346 222.

• Prodám třídílnou skříň• Prodám třídílnou skříň světlý dub, 
rok stará, 2x zašup. dveře, uprostřed 
zrcad. dveře + 4x velké šuplíky. Roz-
měry 220x300x60 cm, cena 8 000 Kč. 
Tel. 605 161 727.

• Prodám mechanický satelitní při-• Prodám mechanický satelitní při-
jímač jímač Tesla včetně snímače INC, cena 
450 Kč, spěchá. Tel. 728 997 604.

• Prodám vlašské ořechy• Prodám vlašské ořechy – 50 Kč/kg. 
Tel. 607 101 614.

• Prodám Ford Escort 1.6, • Prodám Ford Escort 1.6, r. v. 1995, 
16 ventil. Cena 17 500 Kč. Tel. 777 680 
096.

• Prodám skútr Yamaha Neos 50• Prodám skútr Yamaha Neos 50, 
r. v. 1998, velmi dobrý stav, najeto 
6 000 km, cena nového 48 000 Kč, nyní 
17 800 Kč. Tel. 777 680 096.

• Prodám monitor Daewoo,• Prodám monitor Daewoo, dva 
reproduktory a klávesnici, vše za 
500 Kč. V dobrém stavu, málo používa-
né, funkční. Tel. 604 523 292.

• Kvalitní sjezdové lyže• Kvalitní sjezdové lyže 200 cm 
Kästle RS, vázání MR s holemi, Elan 
190 cm a Elan gT 34 kovy, přidám 
vosky, vše levně. Tel. 604 412 749.

• Prodám běžky Artis• Prodám běžky Artis 205 cm 
a 190 cm + hole s vázáním, přidám 
vosky. Také boty na sjezd a běžecké. 
Vše levně. Tel. 737 306 496.

• Prodám pneumatiky,• Prodám pneumatiky, 6 ks, nasa-
zené na disku, vyvážené, rozměr 155/
R14, hloubka vzorku 3 – 4 mm. Cena 
150 Kč/ks. Tel. 721 777 132.

• Prodám kočárek tříkolku,• Prodám kočárek tříkolku, hluboká 
a sportovní korbička, červeno-černý, 
pro náročnější, brzda, kšíry, nánož-
ník. Pův. cena 14 500, nyní 6 000 Kč. 
Tel. 607 801 479.

• Prodám zimní kombinézku,• Prodám zimní kombinézku, 
bundičky a jiné oblečky na holčičku, 
vel. 86, levně. Tel. 607 801 479.

• Prodám Fiat Cinquecento,• Prodám Fiat Cinquecento, r. v. 
1994, bílý, hezký, dobrý stav. Cena 
20 000 Kč. Tel. 607 229 153.

• Prodám minibike 50 cross.• Prodám minibike 50 cross. Cena 
5 000 Kč. Tel. 607 229 153.

• Prodám psací stolek, • Prodám psací stolek, houpací křes-
lo př. dřevo, skříň zašoupávací, vše 
nové, levně. Letiště, skříně bílé, levně. 
Stěhování. Tel. 777 779 937.

• Prodám závěsy, • Prodám závěsy, vyšívaný přehoz 
na postele, dva vyšívané polštáře, 
vše v růžové barvě. Také akvarijní ry-
bičky mečovky, paví očka, vše levně. 
Tel. 739 920 285.

• Prodám pánský kožený kabát • Prodám pánský kožený kabát 
hnědý na 170 cm, pánské kož. semiš. 
sako, dámský kožich hnědý um. na 
165 cm, dovoz Francie, vše levně. 
Tel. 774 241 128.

• Prodám družstevní garáž• Prodám družstevní garáž v areálu 
na Dukelské, cena dohodou. Dále dět-
ský kočárek, trojkombinace, pův. cena 
9 000, nyní 2 000 Kč. Šedo-modrý, po 
1 dítěti, zachovalý. Dále propan-buta-
novou bombu 10 kg. Tel. 721 247 267.

• Prodám nový, s visačkou, černý, • Prodám nový, s visačkou, černý, 
prý kožený pánský 3/4 kabátprý kožený pánský 3/4 kabát s kože-
šinou, za 900 Kč. Vel. XL, nevhodný 
dárek. Tel. 607 586 466, po 14. hod.

• Prodám 2 dřevěné rozhlasy po • Prodám 2 dřevěné rozhlasy po 
drátědrátě 28 x 43 cm, po 39 Kč. Napájecí 
trafo 2-12 V, 33 W + 16 V stř. k vláč-
kům za 140 Kč. Tel. 607 586 466, po 
14. hod.

• Prodám indukční vařič,• Prodám indukční vařič, nový, 
vhodný na chatu, v domácnosti i na 
dovolenou. S 50% slevou, nyní 1 000 
Kč, možná i dohoda. Tel. 606 648 644.

BydleníBydlení
• Prodám byt 3+1 (velký)• Prodám byt 3+1 (velký) v osobním 

vlastnictví na sídlišti Zahradní, 2. patro, 
nově zrekonstruovaný dům, zateplený, 
velmi slušný vchod, dobré parkování. 
V bytě vestavěné skříně, plastová okna, 
zasklená lodžie. Byt volný nejpozději 
od 04/2009. Cena 750 000 Kč. RK nevo-
lat! Tel. 723 519 945. 

• Pronajmu byt 2+1 u Luny• Pronajmu byt 2+1 u Luny po 
rekonstrukci nekuřákům, bez zví-
řat. Nájem + energie 8 000 Kč, kauce 
20 000 Kč. Tel. 606 638 215.

• Pronajmu byt 2+kk v CV• Pronajmu byt 2+kk v CV u nemoc-
nice, po rekonstrukci, částečně zaříze-
ný, nejlépe dlouhodobě. Nájem včetně 
poplatků 9 000 Kč, kauce 15 000 Kč. 
Tel. 737 410 320.

• Prodám stavební parcelu • Prodám stavební parcelu 
v Chomutověv Chomutově ke stavbě rod. domu, 
rozloha 1 480 m2. Cena 950 000 Kč. 
Tel. 777 680 096. 

• Pronajmu byty v CV. • Pronajmu byty v CV. Dlouhodobě. 
Tel. 606 923 620.

• Pronajmu byt 2+1 po rekonstrukci• Pronajmu byt 2+1 po rekonstrukci 
u nemocnice. Nájemné 6 000 Kč + služ-
by. Kauce 2 nájmy předem. Informace 
na tel. 447 715 221.

• Pronajmu větší byt 1+1 v Jir-• Pronajmu větší byt 1+1 v Jir-
kověkově na Borku, částečně zařízený, 
po rekonstrukci. Klidný vchod. 
Tel. 607 646 099.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Magistrát města ChomutovaMagistrát města Chomutova

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

Vedoucí odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví

s místem výkonu práce Statutární město Chomutov.

Úplné znění oznámení o výběrovém řízení je zveřejněno 
na internetových stránkách www.chomutovwww.chomutov-mesto.cz-mesto.cz

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU CHOMUTOV – JIRKOV
Oznámení o podávání návrhů požadovaných změn územního plánu

Magistrát města Chomutova, odbor rozvoje, investic a majetku města 
jako pověřený orgán územního plánování připravuje pořízení nového 
Územního plánu Chomutova, a proto vyzývá občany k podávání návrhů 
požadovaných změn stávajícího územního plánu.

Návrhy změn je třeba podat písemně na adresu Magistrát města Cho-
mutova, odbor rozvoje, investic a majetku města, Zborovská 4602, 430 28 
Chomutov v termínu do 31. 1. 2009. Návrh musí obsahovat náležitosti dle 
§ 46 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Formulář je zveřejněn na webo-
vých stránkách města. Dokumentace platného Územního plánu sídelního 
útvaru Chomutov – Jirkov je uložena k nahlédnutí v kanceláři č. 29A v 
budově historické radnice MM Chomutov na náměstí 1. máje, v úřední 
dny pondělí a středa vždy od 8.00 hod do 17.00 hod, v úterý a ve čtvrtek 
od 8.00 do 15.00 hod, v pátek po předchozí domluvě na telefonním čísle 
474 637 427 (Ing. Petříková) nebo e-mailové adrese: l.petrikova@chomu-
tov-mesto.cz. Hlavní výkres územního plánu a závazná část Územního 
plánu sídelního útvaru Chomutov – Jirkov jsou zveřejněny na webových 
stránkách města Chomutova.

• Důchodkyně hledá byt v Chomuto-• Důchodkyně hledá byt v Chomuto-
vě, vě, slušné jednání. Tel. 724 657 425.

• Mladá rodina koupí byt v Chomu-• Mladá rodina koupí byt v Chomu-
tově. tově. Slušné jednání. Tel. 724 657 425.

• Prodám byt 3+1 v soukromém • Prodám byt 3+1 v soukromém 
vlastnictví vlastnictví na Písečné za 750 000 
Kč. Podlahy, obklady. Tel. 721 305 112.

• Podnikatelka koupí byt• Podnikatelka koupí byt v Cho-
mutově. Nabídněte, seriózní jednání. 
Děkuji. Tel. 724 657 421.

• Pronajmu dlouhodobě byt • Pronajmu dlouhodobě byt u Ka-
mencového jezera v Chomutově, 2+1 
– 56 m2, 2. patro bez výtahu, balkon, 
sklep, nezařízený. Cena 6 200 Kč 
+ energie, vratná kauce 12 000 Kč. 
Tel. 736 684 174.

• Hledám garsonku nebo 1+1• Hledám garsonku nebo 1+1 v cent-
ru Chomutova. Tel. 605 927 238.

OstatníOstatní
• Hledám pronájem nebytových • Hledám pronájem nebytových 

prostor prostor (skladu) do 15 m2 v okolí uli-
ce Na Příkopech, sportovní haly nebo 
Prioru. Pouze přízemí nebo s výtahem. 
Od března 2009. Tel. 777 608 328. 

• Student gymnázia nabízí doučová-• Student gymnázia nabízí doučová-
ní ní matematiky pro SŠ. Cena dohodou. 
Tel. 736 725 743.

• Koupím HAKI lešení,• Koupím HAKI lešení, i více jednotek. 
Děkuji za nabídku. Tel. 607 229 153.

• Hledám práci v administrativě.• Hledám práci v administrativě. 
Znalost práce na PC + psaní deseti 
prsty. Fakturace, základy účta. Praxe 
2,5 roku. Pište prace-chomutov@se-
znam.cz.

• Hledáme paní na hlídání dětí • Hledáme paní na hlídání dětí 
2 a 3  roky u Chomutova. Auto nutné. 
Minimálně tři odpoledne v týdnu. 
Tel. 603 276 454.

Upozorňujeme inzerenty i zá-Upozorňujeme inzerenty i zá-
jemce o inzerci,jemce o inzerci, že prostřednic-
tvím příštího čísla mají možnost 
oslovit větší počet potenciálních větší počet potenciálních 
zákazníků.zákazníků. Chomutovské noviny 
č. 22 vyjdou 17. prosince formou 
plnobarevného magazínu a ve 
zvýšeném nákladu 30 300 kusů 30 300 kusů 
budou distribuovány nejen do 
všech domácností v Chomutově, v Chomutově, 
ale i v Jirkově.ale i v Jirkově. Se zvýšeným ná-
kladem se pro toto číslo zvyšuje 
i cena za 1 cm2 inzerce na 40 Kč. 
Protože inzertní prostor je oproti 
běžným číslům omezený, dopo-
ručujeme rezervovat si ho co rezervovat si ho co 
nejdřív.nejdřív. Současně upozorňujeme, 
že řádkovou inzerciřádkovou inzerci zařadíme až 
do 1. čísla po Novém roce.         (r)
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Poskytujeme zázemí pro pořádání 

fi remních akcí
v salonku pro 35 osob

Objednávejte na www.drmalskamyslivna.cz,
nebo nás kontaktujte na telefonu +420 602 454 282.

VK TEAM CZ s.r.o.
Drmaly 33, 431 11  Jirkov
tel.: 608 444 636, 608 444 630

Realizace stavby:
www.vkteam.cz

Výrobce: www.fl exibuild.cz

Rodinné domy • Bytové domy
Chaty • Komerční budovy

dům na klíč již od 1.370.000 Kčdům na klíč již od 1.370.000 Kč Jana Svobodová

ÚČTO ON – LI N E
nabízí

veden í účetn ictví ( i  zpětně) ,
da ňové a účetn í poradenství .

- - – –
E- ma i l :  j . svobodova 3 @ centru m .cz

Tel . :  724 1 50 945
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Statutární město Chomutov pravidelně vydává měsíční kalendář Statutární město Chomutov pravidelně vydává měsíční kalendář 
kulturních, společenských a sportovních akcí na území města. kulturních, společenských a sportovních akcí na území města. Zá-
jemci o propagaci své akce v tomto kalendáři mohou vždy do 15. dne 
v měsíci předat informace o akci na následující měsíc na his-
torické 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 telefonický kontakt 
na organizátory.  

ČtrnáctideČtrnáctideník pro občany statutárního ník pro občany statutárního 
města Cho mu to va.města Cho mu to va.

Vydavatel: Vydavatel: 
Magistrát města Chomutova. Vy chá zí 
vždy prv ní a třetí středu v měsíci. 
V červenci a srpnu pouze první středu 
v měsíci. Zdar ma do kaž dé domácnosti 
v nákladu 22 300 kusů.

Povoleno: Povoleno: 
Okresním úřadem v Chomutově, re fe rá-
tem kultury pod čj. 4/1995.

Redakce: Redakce: 
Stanislav Král, Tomáš Branda

Redakční rada:Redakční rada:
Ing. Theodor Sojka, Mgr. Pavel Markvart, 
Ing. Jan Mareš 
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MM Cho mu tova, radnice nám. 1. máje, 
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Distribuce: Distribuce: Česká pošta, st. p.
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vra ce jí. Zve řej ně né pří spěv ky ne mu se jí být 
shod né s názorem re dak ce. Za ob sa ho vou 
strán ku článků od po ví da jí autoři. 

Chomutovské noviny

jednou ranoujednou ranou33

Chomutovská cyklistika měla 
v rámci kraje vždy dobré jméno 
i výsledky. Český oddíl zde po válce 
vznikl v roce 1948 a pod názvem 
Sokol Hutě působil do roku 1955. 
Pak přišla reorganizace, a zatímco 
většina sportovních odvětví přešla 
pod VTŽ, cyklistiku si pod ochranná 
křídla vzala Lokomotiva. Společen-
ské změny po roce 1989 s sebou bo-
hužel přinesly i zánik jednoty, jejíž 
majetek zčásti dostal zpět Sokol.

Z hibernace se cyklistika znovu 
probrala v roce 1996, kdy na činnost 
Lokomotivy navázala pod sponzor-
ským názvem CK Floratex, kterého 
se drží dodnes.

Chomutovští cyklisté se vždy 
účastnili krajských soutěží a dosa-
hovali v nich solidních výsledků. 
Čas od času některý z nich dokonce 
povyskočil na celostátní úroveň. 
Nejmarkantnějšími příklady jsou La-
dislav Novák a Luděk Řepík. Oba od-
chovanci TJ Lokomotiva Chomutov 
byli zároveň i souputníky v kariéře, 
doba jejich slávy je vymezena roky 
1971 a 1983. Ladislav Novák si v cho-
mutovském dresu udělal jméno, ale 
po vojně v Dukle Český Krumlov se 
už nevrátil a zamířil do Bohumína. 
Během osmiletého reprezentování 
ČSSR se pětkrát zúčastnil Závodu 
míru, třikrát Tour de Avenir ve Fran-
cii a třikrát také mistrovství světa. 
Tento nositel Mistrovské výkonnost-

ní třídy dvakrát skončil stříbrný na 
mistrovství ČSSR, na Tour Bohemia 
v Novém Boru byl nejlepším vr-
chařem, zúčastnil se řady dalších 
významných závodů v Evropě. Lu-
děk Řepík také začal se závoděním 
v Lokomotivě Chomutov, ale na roz-
díl od kolegy se po vojně v Dukle 
Louny do družiny vedené trenéry 
Karlem Vrabcem a Wernerem Linz-
maierem vrátil. Na konto si připsal 

titul mistra Čech v závodě družstev 
staršího dorostu a 11. místo ve stej-
né kategorii na mistrovství ČSSR. Zú-
častnil se závodu Kolem Slovenska 
a dalších významných akcí a stal se 
nositelem 1. výkonnostní třídy. 

Novák s Řepíkem nebyli sami, kdo 
v průběhu šesti desetiletí proslavili 
chomutovskou cyklistiku. Dalšími 
výbornými závodníky byli W. Linzma-
ier, K. Vrabec, P. Burket, M. Vančura, 

F. Kopta, F. Elexa, K. Tůma, K. Burket, 
Libor Řepík, K. Volráb, H. Volráb, 
W. Gayer, Josef Nazarčík, M. Nazarčík, 
Jan Nazarčík, V. Horák, J. Kovanda, 
Z. Kovanda, P. Žlutý, V. Vadlejch, 
J. Pospíšil, P. Kůta, F. Handl, J. Kotr-
ba, V. Svoboda, R. Vaigl, M. Halvoník, 
P. Hennlich, M. Žerava, L. Šajner, 
J. Bažant, V. Bažant, L. Svítek, J. Pelčík, 
D. Soukup, J. Burešová, Romana Kur-
firstová, Renata Kurfirstová, J. Kolen-
čík, K. Musich, P. Kučera, M. Havliš, 
P. Krob, E. Trelo, J. Gregor, P. Zitta, 
Z. Boháček, Z. Mágr, M. Seeman, 
V. Steiger, P. Bláha, J. Blažo, M. Gau-
dl, J. Kubice, S. Nedvěd, P. Miltner, 
F. Dohnanský, M. Zahradník, J. Kusý, 
B. Řeřicha, J. Volhejn, M. Kilián, J. Laco, 
F. Čeman, F. Jireček, Z. Vlach, R. Karel, 
J. Šustr a další. Z trenérů si jmenová-
ní zaslouží K. Vrabec, W. Linzmaier 
a Z. Kovanda, který svého času do-
konce trénoval československou 
reprezentaci, se kterou se zúčastnil 
i Závodu míru a olympiády. 

Šanci zařadit se do výše uvedené-
ho výčtu mají i současní závodníci 
Cyklistického klubu Floratex Chomu-
tov. Ti v uplynulých dnech zahájili 
přípravu na příští sezonu a na spin-
ningových kolech trénují rychlost při 
vysoké frekvenci otáček pedálů, jízdu 
v sedle i ze sedla při zvyšující se zá-
těži, starty z nulové rychlosti, opako-
vané nástupy a řadu dalších činností 
z abecedy silničních cyklistů.        (sk)

Chomutovská cyklistika za šedesát let vychovala i známá jména

Nejslavnější chomutovští silniční cyklisté se před měsícem po letech znovu 
potkali, vlevo Ladislav Novák, vpravo Luděk Řepík.          (foto: archiv klubu) 

• Házenkáři HK Chomutov,• Házenkáři HK Chomutov, kteří 
se z finančních důvodů přihlásili 
do druhé ligy, jsou po její podzimní 
polovině na čtvrtém místě tabulky 
s dvoubodovým odstupem na ve-
doucí Duklu Praha. Vyšel jim závěr, 
v posledních čtyřech kolech neztrati-
li ani bod. Stoprocentní bilanci zatím 
drží v domácím prostředí Městské 
sportovní haly v Mánesově ulici.

• Poslední letošní kolo zimní stře-• Poslední letošní kolo zimní stře-
lecké ligy se odehrálo v jirkovském lecké ligy se odehrálo v jirkovském 
klubu Magnum.klubu Magnum. Dvaadvacet soutěží-
cích střílelo z velkorážních pistolí 
nebo revolverů. Nejvyšší příčku si 
výsledkem 227 bodů vystřílel Vlas-
timil Švarc z Kladna a také další dvě 
medailová místa vybojovali kladen-
ští střelci – Jiří Čuba a Karel Turek. 
Z místních sportovců se nejlépe 
umístil Chomutovák Jiří Gál, který 
obsadil páté místo. 

• Pěkného úspěchu dosáhli volej-• Pěkného úspěchu dosáhli volej-
balisté ze Střední školy energetické balisté ze Střední školy energetické 
a stavební Chomutov.a stavební Chomutov. V soutěži 
středních škol a učilišť vyhráli nej-
prve okresní kolo a hned o týden 
později v Lounech v krajském finále 
obsadili druhé místo. Úspěšné druž-
stvo tvořili Tomáš Jelínek, Lukáš 
Chrpa, Patrik Jäschke, Ondřej Ko-
pecký, Lukáš Liesk, Pavel Jiřík, Petr 
Tengler, Viktor Forman, Jakub Palko-
ska, Petr Čmuda a vedoucí družstva 
Jiří Bečvář a Karel Merolt.            (sk)

Komise pro podporu občanských 
aktivit, která je iniciativním, po-
radním a výkonným orgánem Rady 
města Chomutova, zpracovala změ-
ny Zásad pro poskytování dotací 
z rozpočtu města na sportovní, kul-
turní a volnočasové aktivity. Radou 
i zastupitelstvem nově schválené 
úpravy celý proces především zpře-
hlední, zjednoduší a zefektivní. 

Zásadní změnou je podmínka 
předkládání žádosti o dotace na 
projekty nejpozději do 30. dubna. 
Komise vychází z přesvědčení, že 
všechny významné a seriózní akce 
na kalendářní rok jsou už v té době 
naplánovány. „Chceme předejít tomu, 
co se stalo například letos, že totiž 
všechny peníze rozdáme v prvním 
pololetí a pro pozdější žadatele, kte-
rým bychom třeba rádi pomohli, ne-
zbyde nic. Takto už v dubnu budeme 
mít přehled o všech akcích a finanční 
prostředky budeme moci rozdělit ro-
zumněji,“ vysvětlil předseda komise 
Jindřich Stádník. Zároveň připomněl, 
že stále platí zásada podání žádosti 
nejméně 62 dní před termínem koná-

Nejen v České televizi, ale 
i v Městském divadle v Chomutově 
budou o víkendu tančit hvězdy. 
Město Chomutov a Sportovní taneč-
ní klub Stardance Chomutov totiž 
v neděli pořádají Chomutovské taneč-
ní gala, během kterého se představí 
řada známých tváří současné evrop-
ské taneční scény včetně jedné, která 
si v těchto týdnech získává srdce laic-
ké veřejnosti v televizní show takřka 
shodného názvu StarDance.

Dvanáct až čtrnáct špičkových ta-
nečních párů z Německa, Polska, Ra-
kouska, Bulharska, Slovenska a Česka 
se utká o Velkou cenu města Chomu-
tova, jejíž 23. ročník je součástí ta-
nečního odpoledne. „Dřív jsme měli 
problém kvalitní páry do Chomutova 
dostat, teď je to obráceně, můžeme si 
díky podpoře města a kraje vybírat,“ 
libuje si Josef Zelenka, předseda STK 
Stardance a organizátor všech dosa-
vadních ročníků soutěže. Zároveň 
prozrazuje, že tím výše naznače-
ným tanečníkem je Jan Onder, který 
v Chomutově ovšem nebude soutěžit 
s herečkou Danou Batulkovou, ale 
s klubovou partnerkou. Možná ještě 
zajímavějším účastníkem pro místní 
příznivce tancování bude odchova-
nec a reprezentant STK Stardance 
Jan Smetana, držitel nejvyšší výkon-
nostní třídy M, s partnerkou Martou 
Šantorovou. 

Jak Josef Zelenka upozorňuje, 
punc nejvyšší kvality bude mít 
i sbor rozhodčích, z jehož devíti 
členů je pět zahraničních a sedm má 
mezinárodní licenci. „Je to záruka 
vyšší objektivity, závodníci tak mají 

Jan Smetana proti párům z Německa, Polska, Rakouska, Bulharska, Slovenska a Česka 

Taneční gala: Hvězdy budou tančit i v Chomutově

Žádosti o dotace jen do dubna
ní příslušné akce. U dotací na činnost 
a u grantů zůstává nejzazší termín 
podání žádosti 31. března. 

Další úprava vychází vstříc pře-
devším uchazečům o dotace. Dosud 
se ke každé žádosti přikládalo pět 
příloh. Od příštího roku bude praxe 
taková, že žadatel v prvním případě 
připojí všechny dosud požadované 
přílohy, v nichž nově bude dekla-
rovat statutárního zástupce, ale od 
druhé žádosti už bude přikládat 
pouze čestné prohlášení, že před-
chozí údaje stále platí a že nemá 
vůči městu dluhy.

Po zkušenostech z minulých let 
přistoupila komise také ke stanove-
ní nejnižší částky, o kterou je mož-
no žádat. U grantů je to dvacet tisíc, 
u činnosti pět tisíc a u jednotlivých 
projektů dva tisíce korun. Celkově 
je pro rozdělení schválen limit 
čtyř milionů korun. Samostatnou 
kapitolou jsou podporované sporty, 
pro něž je v rozpočtu pro příští rok 
vyčleněna zhruba stejně vysoká 
částka jako letos, tedy přes devět 
milionů korun.                                 (sk)

větší chuť sem přijet,“ vysvětluje 
Josef Zelenka. Soutěžit se bude ve 
standardních a latinskoamerických 
tancích, v obou disciplínách základ-
ní kolo a finále.

Mezi tím bude probíhat program, 
na jehož základě nese akce název 
Chomutovské gala. Divákům se to-
tiž představí tři taneční kluby nebo 
soubory, které město pravidelně 
proslavují nejen po celém Česku, 
ale i za jeho hranicemi, jmenovitě 

Beethoven D.C. Exe Chomutov, Ta-
neční škola Stardance Chomutov 
a TJ ZŠ SPV Chomutov. Program také 
obohatí soutěž hobby tanečníků 
nad 35 let, což je kategorie, která 
má velké zázemí a tradici v západní 
Evropě, zatímco v Česku je skoro 
neznámá a konkrétně v Chomutově 
se bude prezentovat poprvé. Cho-
mutovské taneční gala začne ve 
14 hodin, vstupné činí pouhých čty-
řicet korun.                                       (sk)

Taneční soutěže jsou přehlídkou krásy a elegance.                            (foto: hus)

V programu se Vám dále představí:

Beethoven D. C. Exe Chomutov
mnohonásobní mistři ČR, Evropy a světa v Disko Dance

Taneční škola STARDANCE Chomutov
mistři ČR, Evropy a světa v Show Dance a mažoretkovém sportu

TJ ZŠ SPV Chomutov
účastníci světové gymnaestrády v roce 2007 v Rakousku

VELKÁ CENA
MĚSTA CHOMUTOVA  23. ročník
která se bude konat

v neděli 7. prosince 2008 od 14.00 hodin
v Městském divadle SKZ s.r.o. Chomutov

prezentace tanečních párů od 13.00 do 13.30 hodin

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV A STK STARDANCE CHOMUTOV
zve všechny příznivce tance

na mezinárodní soutěž třídy B, A, M za účasti tanečních párů
z Německa, Polska, Rakouska, Bulharska, Slovenska a České republiky

CHOMUTOVSKÉ TANEČNÍ GALA

Pronajmu nebytový prostorPronajmu nebytový prostor 
v areálu Flóra na Písečné v CV,
po úpravě možno i k bydlení, 
volný od 1. 1. 2009. 
 Tel. 777 110 499.


