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Tolik buřinek nebylo na náměstí 
1. máje vidět aspoň sedmdesát let. 
Komisaři agentury Dobrý den jich 
zaevidovali 128 a nový rekord 
v počtu lidí v buřince na jednom 
místě byl na světě. I s fotografií 
účastníků vyhazujících svou po-
krývku hlavy do vzduchu se bude 
pěkně vyjímat v České knize rekor-
dů a kuriozit.

Za zápis když ne do knihy, tak 
alespoň do novin stojí ale celé 
Chomutovské slavnosti. Proběhly 
po čtrnácté, ale premiérově se 
odkazovaly na dobu první repub-

liky, tedy na období, pro které se 
vžilo také označení „zlaté časy“. Pro 
toho, kdo na náměstí nebyl kvůli 
povinnostem, mohly stejně poeticky 
vyznít celé slavnosti. Zábavy, dobrot 
a příjemných zážitků připravili or-
ganizátoři přehršel. Dámy si přišly 
na své u řady stánků s době odpo-
vídajícím zbožím, málokterý z pánů 
odolal voňavé opečené klobásce, 
děti zase na rodičích loudily drobné 
na dřevěný kolotoč. 

Pilířem zábavy byl „pravý, nefal-
šovaný“ kabaret na hlavním pódiu. 
Hlavně pánové se k němu začali 

Slovo primátorky

Chomutov oživil zlaté časy první republiky
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tlačit v okamžiku, kdy zde nožky 
nad hlavy začaly vyhazovat ztepi-
lé kankánové tanečnice. Naopak 
dav pod pódiem doslova rozehnal 
fakír Fiodor, který kromě toho, že 
chodil po střepech a lehal si na 
lože z hřebíků, také zatraceně 
daleko „plival“ oheň. Jemnější 
způsoby zvolil ekvilibrista Rudi, 
který si v pozici ve stoji na hlavě 
třeba nenuceně četl časopis. Ale 
program probíhal i mimo pódium. 
Cirkus Berto, medvědář se dvěma 
huňáči, cikánky v pestrých šatech 
a s odhalenými pupíky a také 
soutěž cechů vedených chomu-
tovskými radními v historických 
kostýmech. 

Prostor pod městskou věží byl 
vyhrazen dětem, které zde plnily 
dovednostní úkoly. Zcela nové 
zážitky, tak diametrálně odlišné 
od počítačových her, jim přineslo 
cvrnkání kuliček, střílení z praku 
nebo tlučení špačků. 

„Příjemná změna po letech stře-
dověkých slavností,“ ocenil David 
Rohusch. „Třicátá léta mají co 
nabídnout. Také škála stánků byla 
díky tomu širší a různorodější.“ 
Jana Neradová doplnila: „Mně se 
to líbilo moc, také díky počasí.“

Jedna z akcí v rámci Chomu-
tovských slavností probíhala 
také mimo náměstí – tradiční 
sraz historických vozidel na par-
kovišti za Severočeskými doly. 
Obloha bez mráčku tentokrát 
z garáží vylákala přes sto vete-
ránů, automobilů i motocyklů. 
Jejich majitelé si rádi o svých 
plechových miláčcích popovída-
li, ti velkorysejší dokonce necha-
li zájemce nasednout. Dvoupat-
rovým anglickým autobusem se 
návštěvníci dokonce mohli projet 
po městě.                                     (sk) 
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Vážení spolu-
občané, nedílnou 
součástí chomutov-
ského kulturního 
kalendáře se již 
staly naše tradiční 
městské slavnosti. 
Jako obvykle jsme 
se i letos vrátili pro-

ti proudu času, tentokrát do období 
první republiky, do časů buřinek. 
Ačkoliv takřka nikdo z nás nemá 
své rodinné kořeny v Chomutově, 
právě městské slavnosti nám pomá-
hají si připomenout historii tohoto 
města a sžít se s ní. A tak ačkoliv 
naši předkové pocházejí z různých 
koutů republiky, my jsme i díky 
našim slavnostem už dávno hrdými 
Chomutováky. Letošní Chomutovské 
slavnosti byly naplněny sluncem 
a dobrou náladou. V sobotu i v ne-
děli se na náměstí sešly tisíce lidí 
a každý si, myslím, přišel na své. 
Někteří se pobavili při pestrém 
programu, jiní poseděli u dobrého 
pití a jídla, poklábosili se sousedy 
a známými nebo třeba nakoupili 
něco dobrého či hezkého ve stán-
cích. Obdivovala jsem, kolik lidí 
si vzalo s sebou buřinku nebo 
se dokonce oblékli do dobových 
kostýmů. Tím dotvářeli skvělou 
atmosféru slavností. Viděla jsem na 
náměstí spoustu lidí s dětmi, které 
si užívaly slavnostní pohodu, obdi-
vovaly zvířátka a pochutnávaly si na 
koblihách a točené limonádě. Viděla 
jsem diváky, kteří fandili družstvům 
našich radních při netradičních ne-
dělních soutěžích. A naštěstí jsem 
neviděla nikoho, kdo by se mračil. 
Byl to fajn víkend a už dnes začí-
náme přemýšlet, čím vás překvapit 
příští rok. Ale ať už to bude cokoli, 
věřím, že se zase všichni sejdeme 
hlavně proto, že je nám spolu při 
slavnostech dobře. 

Hezké dny plné slunce Vám přeje 

                          Vaše Ivana Řápková

Ř i d ič i ,  
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Již třetí schránka důvěry chomu-
tovské městské policie je v provozu. 
Základní škole na Kadaňské ji předala 
primátorka Ivana Řápková. Před dvě-
ma lety tento preventivní program 
začal, jako jakási pokusná vlaštovka, 
na Základní škole Zahradní a v loň-
ském roce byly schránky umístěny 
na ZŠ Beethovenova a Školní.

Schránky mají mezi dětmi velkou 
oblibu a důvěru. K vybírání dopisů 
jsou oprávněny jen preventistky 
městské policie a nikdo jiný. „Ni-
kdo z učitelů ani vychovatelů se 
k podnětům od dětí nedostane,“ 
říká preventistka městské policie 
Iva Ejim. Dopisy děti mohou pode-
pisovat nebo nechat anonymní, jen 
je lepší napsat alespoň třídu, pokud 
bude v dopise popisován problém 
týkající se školy. Do dopisu děti 
mohou svěřit jakýkoliv problém ze 
školy, z okolí bydliště, a to i soukro-
mý. „Žádný z dopisů či upozornění 
nebude hozen do koše. Každým se 
preventistky městské policie budou 
zabývat a věnovat mu pozornost,“ 
řekla primátorka Ivana Řápková. 

Školáci mají již třetí schránku důvěry 

Za letošní rok žáci škol v ulicích 
Zahradní a Školní do schránek 
hodili 174 dopisů. Mezi podněty 
se objevují různé projevy šikany, 
někdy násilí (ubližování), další ne-
švary. Městská policie je všechny 

šetří, zda se zakládají na pravdě, 
preventistky komunikují s dětmi. 
Mnohé problémy řeší přímo ve tří-
dě při tzv. raníčcích, kde formou 
hry dětem vysvětlují, jak se nemají 
chovat.                                              (tb)

Otázka z titulku je velice častá 
v dopisech a e-mailech, které měs-
to dostává. „Radnice exekutorovi 
neplatí za provedení exekuce ani 
korunu. Veškeré náklady exekuce 
nese dlužník,“ odpovídá jedno-
značně primátorka Ivana Řápková. 
Exekutor vymáhá pohledávky, k je-
jichž vymožení je pověřen soudem. 
Odměnu exekutora a náklady exeku-
ce stanovuje Vyhláška ministerstva 
spravedlnosti o odměně a náhra-
dách soudního exekutora. Město 
o odměně exekutorovi nerozhoduje 
a ani ji nemůže nijak ovlivnit 

Město se snaží všemi možnými 
prostředky dluhy vymoci vlastními 
silami. Magistrát s dlužníky aktivně 
pracuje a nabízí jim splátkové do-

Proč platíte za exekutora?
hody či uznání dluhu. Každý dluž-
ník je na existenci své pohledávky 
dvakrát až třikrát upozorněn a to 
včetně toho, že v případě nezapla-
cení bude dluh vymáhán formou 
exekuce. Město v případě nezapla-
cení pohledávek nejdříve provádí 
daňové exekuce na mzdu, důchod 
či bankovní účty tak, aby byl dluž-
ník co nejméně zatížen exekučními 
náklady. Ty činí pouhých 200 korun. 
Bohužel někteří dlužníci legálně 
nepracují a nemají bankovní účty, 
tudíž jsou tyto exekuce neúspěšné. 
V případě neúspěchu se radnice ob-
rací na soud a soudního exekutora. 
Postup je úplně stejný jako u všech 
ostatních pohledávek, například za 
dlužné nájemné.                             (tb)

Za peníze z parkování 
nová parkovací místa

Ve fondu rozvoje dopravní infra-
struktury, v němž si motoristé šetří 
peníze na rozšiřování parkování ve 
městě, je 9,6 milionu korun. Z par-
kování do fondu plynou finance od 
loňského února, kdy město zavedlo 
parkovací systém ve městě. První 
akcí, kdy měly být peníze z fondu 
využity, mělo být vybudování parko-
viště v ulici Vodních staveb. Protože 
ve fondu nebyl dostatek finančních 
prostředků, město akci financovalo 
z rozpočtu města. V roce 2008 bylo 
z fondu čerpáno pouze 420 000 Kč 
na kamerový systém, který byl insta-
lován na odstavná parkoviště kromě 
Masarykova náměstí. Ostatní peníze 
město nyní šetří na investiční akce, 
které by chtělo realizovat letos. 

Peníze mohou být použity na 
dofinancování například těchto in-
vestičních akcí - Parkovací stání za 
obytným blokem v ulici Beethoveno-
va, Komunikace a parkování ul. Mjr. 
Šulce, Parkoviště ul. Školní, Parkoviš-
tě vnitroblok ul. Rokycanova.       (tb) Sto dvacet osm buřinek letí k nebi. Chomutov má další rekord.        (foto: sk)
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Noční zlodějNoční zloděj
Před pár dny slavili strážníci 

úspěch. Lví podíl na tom měla dis-
pečerka kamerového systému. Ta na 
svém monitoru ve tři v noci sledo-
vala muže, který v ulici Dr. Farského 
postával delší dobu u jednoho vcho-
du. Poté se rozhodl vstoupit dovnitř. 
Protože se ale nerozsvítilo světlo, 
bylo pojato podezření, že něco není 
v pořádku. Na místo okamžitě vy-
jeli strážníci. Poté co vešli dovnitř, 
uslyšeli ze sklepních prostor po-
divný šramot. Mlčky se pak plížili 
k ohnisku podezřelých zvuků. Když 
zahlédli vylomenou petlici, bylo jas-
né, že uvnitř je pachatel. Okamžitě 
následovala bleskurychlá akce, kte-
rá končila pouty na rukou. Pachatel 
byl z toho v šoku, jen sotva lapal po 
dechu. Právě se chytal k odchodu 
se zajímavými nakradenými věc-
mi. Neodešel tedy, ale odjel. K jeho 
nelibosti tak sledoval noční jízdu 
ze služebního vozu, která končila 
na PČR.

Strážníci dopadli pachateleStrážníci dopadli pachatele
Hodinu po půlnoci zaznamenal 

dispečer kamerového systému 
na parkovišti v Dřínovské ulici 
podezřelý pohyb. Při bližším po-
hledu zjistil, že se kdosi vloupal 
do osobního vozu. Dotyčný si do 
něj sednul a baterkou si svítil na 
palubní desku. To už o všem byla 
informována motohlídka. Mladý 
muž zaregistroval její příjezd a dal 
se na útěk. Běžel tam, kam vozidlo 
nemůže. Strážník tedy vyskočil 
z vozu a dal se do stíhání. Pachatel 
měl ale smůlu, protože narazil na 
fyzicky zdatného jedince. Asi po 
kilometru spadla klec. Vyčerpaného 
26letého muže z Holešické ulice se 
podařilo zadržet. Ten sotva popadal 
dech, natož aby se zmohl na odpor. 
Za pár chvil si ho převzali přivolaní 
státní policisté.                                (vv)

Z deníku 
městské policie

Poprvé v České republice se 
podařil odchov kunovité šelmy 
charzy žlutohrdlé. Hrdými chova-
teli jsou pracovníci chomutovského 
zooparku. „Je to jedinečný přiroze-
ný odchov. V Evropské unii chová 
charzy žlutohrdlé pouze sedm zoo-
logických zahrad, v Česku je najdete 
v Chomutově a Olomouci,“ řekla ře-
ditelka Podkrušnohorského zoopar-
ku Iveta Rabasová. Mládě přišlo na 
svět poslední březnový den. 

Oba rodiče se narodili v roce 
2002. Mladý chovný pár charzy do 
Chomutova přicestoval z Ruska. 
Jednoroční samice byla dovezena ze 
ZOO v Petrohradě a samec ze ZOO 
v Novosibirsku.

Ve volné přírodě obývá charza 
žlutohrdlá severní, severovýchodní 

V zooparku se podařil unikátní
odchov charzy žlutohrdlé 

a východní Asii, živí se živočišnou 
i rostlinnou stravou a je výrazně 
větší než kuna lesní. „Jednou ze za-
jímavostí tohoto druhu je, že u sa-
mic probíhá utajená březost, kdy se 
po oplodnění vývoj zárodku zastaví 
a pokračuje až za několik měsíců,“ 
dodává Rabasová.                         (red)

Stoh 3 600 stránek se 161 tisícem 
podpisů předal primátorce Chomu-
tova Ivaně Řápkové jeden z orga-
nizátorů petice www.podporujicho-
mutov.cz student z Ústí nad Labem 
Petr Minárech. „Podpora obyčejných 
lidí je pro mě velmi důležitá. Dává 
mi stále sílu bojovat pro dobrou 
věc navzdory různým útokům od-
půrců akce Záchranný kruh,“ řekla 
primátorka. 

Stránky petice www.podporujicho-
mutov.cz navštívilo za první měsíc 
činnosti 191 000 unikátních IP ad-
res (lidí) a svůj podpis dalo 161 000 
lidí. Celkem stránky za měsíc čin-
nosti zaznamenaly 500 000 návštěv 
a 1,5 milionu zobrazení. „Z těch čísel 
vyplývá, že činnost paní Řápkové 
podporuje 84% obyvatel ČR,“ uvedl 
organizátor petice Minárech. Podle 
něj bylo podpisů na internetu až 
164 000, ale 3 000 bylo vyřazeno, 
protože byly nesmyslné. „Opakují-
cí se podpisy či nesmyslná jména 
a adresy jsme z petice odstranili,“ 
řekl Petr Minárech, který se rozhodl 
se svými kamarády petici spustit na 
podporu Chomutova v boji proti ne-
přizpůsobivým a neplatičům. 

Petice se tak stala největší akcí 
v dějinách ČR. Například petice 
„Nechciradar.cz“, která měla velkou 
marketingovou podporu, za dva 
roky nasbírala 146 000 podpisů. „My 
jsme žádnou marketingovou podpo-
ru petici nedělali, jenom jsem dal 
odkaz na můj profil na facebooku 

Primátorka dostala petici se 161 000 podpisů 

a poslal jsem to do několika diskusí 
na idnesu, pak se to šířilo samo jako 
lavina. Tím ohromným zájmem jsem 
překvapen, tipoval jsem tak 50 tisíc 
podpisů,“ svěřil se Minárech.

„Těch 161 tisíc podpisů je ohrom-
né číslo. To je podtrženo ještě stov-

kami e–mailů a dopisů, v nichž mi 
lidé z celé ČR vyjadřují osobně svou 
podporu, názory na akci Záchranný 
kruh, ale i své příběhy, v nichž líčí, 
jak je složitý život s nepřizpůsobi-
vými,“ dodala k tomu primátorka 
Řápková.                                            (tb)

Občané Chomutova a okolí jsou 
liknaví k výměně svého řidičského 
průkazu. „Průkazy, které byly vy-
dány do 31. prosince 2000, si lidé 
musí vyměnit nejpozději do konce 
prosince příštího roku,“ řekl vedou-
cí odboru dopravních a správních 
činností chomutovského magistrátu 
Bedřich Rathouský s tím, že výměna 
řidičských průkazů nyní probíhá 
velmi pomalu.

Přestože se doba jednoho a půl 
roku, která zbývá do konce platnos-
ti těchto řidičských průkazů, může 
jevit jako dlouhá, aktuálně v územní 
působnosti města Chomutova nemá 
vyměněno svůj řidičský průkaz 
ještě 8 800 řidičů, tedy plných 
82 procent těch, kterých se zákonná 
výměna týká. „Při tomto počtu by 
se musel zvýšit zájem na 110 mě-

Pospěšte si s výměnou řidičáků
něných průkazů týdně. Skutečnost 
je však na úrovni 25 až 30 týdně,“ 
dodává Rathouský. V porovnání 
s jinými městy tak výměna těchto 
dokladů pokulhává.

Řidiči si mohou platnost svého 
řidičského průkazů ověřit nejen 
zkontrolováním data vydání, ale 
také pomocí nejnovější elektronic-
ké služby, kterou magistrát zave-
dl. „Řidiči, kteří využijí možnosti 
ověřit si počet zapsaných trestných 
bodů pomocí SMS, se v odpovědi 
kromě počtu bodů dozvědí také, 
zda se jich výměna týká,“ uvádí 
Rathouský.

Ověření počtu zapsaných bodů 
lze provést odesláním SMS na číslo 
902 09 25 ve tvaru:

CV BODY POZ jméno+číslo řidič-
ského průkazu.                                (tb)

V příštím školním roce započne 
fyzické uvolňování budovy školy 
v Havlíčkově ulici. „Uvolňování ško-
ly pro potřeby mimoškolního vzdě-
lávání bude postupné a bude trvat 
předběžně tři roky,“ řekl náměstek 
primátorky Jan Řehák. Radnice již 
započala jednání s Ústeckým krajem 
o přechodu Domu dětí a mládeže 
pod město. Organizace by měla síd-
lit právě v uvolňované budově. 

Aby optimalizace sítě škol byla co 
nejšetrnější pro děti, bude se týkat 
žáků pátých a sedmých tříd vždy při 
přechodu do vyššího ročníku. „U pá-

Město školu v Havlíčkově ulici uvolní pro Domeček
tých ročníků se jedná o přirozenou 
změnu, kdy děti přecházejí na druhý 
stupeň a mění se jim způsob výuky 
i vyučující,“ dodává Řehák. Sedmé 
ročníky odborníci vybrali proto, aby 
se všechny negativní vlivy spojené 
s přechodem do jiné školy vyrov-
naly do prvního pololetí osmé třídy 
a děti se mohly již v klidu připravo-
vat na studium střední školy. 

Harmonogram je připraven tak, 
aby vždy přecházely celé třídní ko-
lektivy. Na příští školní rok dvě páté 
třídy ze školy v Havlíčkově ulici pře-
stoupí po prázdninách do šestého 

Obyvatelé Domova pro osoby se 
zdravotním postižením na Školní 
pěšině se rozhodně nenudí. Pracov-
nice domova se o volný čas klientů 
starají tak, aby jejich život byl co 
nejpestřejší. „Důležité také je, aby 
aktivity na ně měly pozitivní vliv,“ 
říká náměstkyně primátorky Marie 
Štáfková. 

 K pravidelným akcím klientů pa-
tří návštěvy v solné jeskyni, jejichž 
mikroklima blahodárně působí pro-
ti nemocem, jako je astma, lupénka, 
alergie, ale i na imunitní systém. 
„Dvakrát v týdnu také probíhá na 
středisku canisterapie, která vyu-
žívá pozitivního působení psa na 
zdraví člověka,“ doplňuje ředitelka 
Městského ústavu sociálních slu-
žeb Alena Tölgová. Přímo v budově 
domova je moderní stimulační 
a relaxační místnost, kde si obyvate-
lé zlepšují základní smysly pomocí 
různých vjemů nebo relaxují. Slouží 
také těm, kteří potřebují z různých 
důvodů klidné pracovní prostředí, 
pocit bezpečí a empatii při indivi-
duální práci. 

V Domově na Školní pěšině se klienti rozhodně nenudí

V rámci ergoterapie klienti pečují 
o květiny na zahradě, navštěvují 
keramickou dílnu v Domově pro 
seniory na Písečné a v herně vytvá-
řejí různé výrobky z papíru nebo 
modelíny. Zaměstnanci domova pro 
obyvatele pravidelně pořádají kar-

nevaly, pálení čarodějnic, diskotéky, 
oslavy narozenin, mikulášské a vá-
noční besídky.

Dávno jsou pryč doby, kdy zdra-
votně postižení zůstávali za zdí 
ústavu. “Každé jaro jezdíme na kon-
cert Chceme žít s vámi, který pořádá 

Nadace Nova,“ říká ředitelka Tölgo-
vá. Klienti se zúčastňují i velkých 
akcí pro zdravotně postižené jako je 
Den ve fitness v městských lázních, 
diskotéky pro zdravotně handica-
pované v městském divadle. Klienti 
se také pravidelně účastní pochodu 
přátelství či zahradních slavností. 
Tyto akce pořádá MÚSS Chomutov, 
a přijíždějí na ně postižení z do-
movů z celého kraje. Několikrát do 
roka navštěvují obyvatelé domova 
divadelní představení v Kulturním 
domě na Zahradní, v chomutovském 
i mosteckém divadle. 

Klienti nezůstávají jen v Chomu-
tově. Jejich pravidelné výlety vedou 
do Kadaně na diskotéky pro handi-
capované, které pořádá tamní domov 
pro osoby se zdravotním postižením. 
„K dlouhé řadě výletů patří již tradič-
ně časté návštěvy Podkrušnohorského 
zooparku v Chomutově a návštěvy 
blízkých i dalekých měst, jako je Ka-
daň, Klášterec nad Ohří, Vejprty, Praha 
a dalších, kde naši klienti poznávají 
kulturní památky a jiné zajímavosti,“ 
vyjmenovává Tölgová.                         (tb) 

ročníku na školu v ulici akademika 
Heyrovského. Současné dvě třídy 
sedmáků ze školy v Havlíčkově ulici 
přejdou na školu do osmé třídy do 
školy v Hornické ulici. Jedná se o ná-
vrh pro rodiče, se kterými byl záměr 
prodiskutován. Ti musí rozhodnout, 
kde nechají dítě studovat. V případě, 
že by počet dětí při přechodu na ji-
nou školu nepostačoval na zřízení 
třídy, bude kolektiv doplněn žáky 
školy, kam děti přejdou. Dyslektické 
třídy se v příštím školním roce pře-
stěhují do Základní školy ve Školní 
ulici.                                                     (tb)

Letošní zima byla velice tuhá 
a dlouhá, což se projevilo na stavu 
místních komunikací. V průběhu 
zimy Technické služby města Cho-
mutova zajišťovaly studenou asfal-
tobetonovou směsí sjízdnost všech 
komunikací. „V polovině března 
pracovníci technických služeb zkon-
trolovali stav vozovek po zimě a sta-
novili plán oprav,“ řekla náměstkyně 
primátorky Marie Štáfková. 

Samotné opravy silnic začaly na 
konci března. „Provádíme frézování 
vozovek, výspravy vozovek a chod-
níků asfaltobetonem, opravy dláž-
děných chodníků, opravy schodišť 
a ostatních součástí komunikací,“ 
řekl Vladimír Hurník, vedoucí stře-
diska místních komunikací TSmCH.

Výtluky po zimě technické služby 
opravují podle druhu komunikace. 

Zima dala silnicím pořádně zabrat
První jsou na řadě trasy trolejbusů 
a autobusů a páteřní komunikace. 
Pak pracovníci technických služeb 
vyspravují komunikace na sídlištích 
a ostatní zbylé silnice a chodníky. 
„V případě havárií a oprávněných 
stížností občanů jsou tyto závady 
v harmonogramu oprav upřednost-
ňovány,“ říká Štáfková.

Opravovat se bude většina silnic 
a chodníků, výjimku tvoří pouze 
některé komunikace, kde byl nově 
položen celoplošný živičný povrch. 
Opravy technické služby prováděly 
již na některých vozovkách na síd-
lištích Březenecká, Písečná, Kamen-
ná a Zahradní. Velké výtluky firma 
opravila teplou obalovanou směsí 
v oblasti Kadaňská, ve středu města, 
na komunikacích v Horní Vsi, Domo-
vině a na Zadních Vinohradech.  (tb)

V době, kdy radnice uzavírá 
smlouvy s dalšími exekutory, aby 
exekuce mohly co nejdříve opět po-
kračovat, dala dlužníkům poslední 
šanci, aby uhradili své dluhy přímo 
při výplatě sociálních dávek. V dub-
nu se pracovnicím odboru ekonomi-
ky podařilo vybrat 246 tisíc korun. 

Jasně se ukazuje, že exekuce 
finanční hotovosti po výplatě soci-
álních dávek mají nebývalý výchov-
ný efekt. „Před exekucí finanční 
hotovosti dlužníci neměli zájem, 
své dluhy dobrovolně platit, ačkoliv 
jsme jim to nabízeli,“ říká primátor-
ka Chomutova Ivana Řápková. Velice 
se zvedla platební morálka. Lidé za-
čali platit například za odpady včas, 
před tím jsme u mnohých čekali 

i rok na zaplacení. Lidé také začína-
jí platit staré dluhy na nájemném. 
Téměř 350 dlužníků si přišlo zřídit 
splátkové kalendáře v celkové hod-
notě téměř 570 tisíc.

Město dojednává spolupráci 
s dalšími exekutory, kteří by prová-
děli exekuce finanční hotovosti po 
výplatě sociálních dávek. „Jednáme 
se třemi exekutory, pro které připra-
vujeme další dlužné případy. O těch 
ještě musí rozhodnout okresní soud 
a nařídit u nich exekuci,“ řekla Řáp-
ková. Radnice by chtěla mít dojedna-
nou spolupráci minimálně se čtyřmi 
exekutory, aby se neopakovala situ-
ace z minulého měsíce a na většinu 
výplatních termínů by byl exekutor 
přítomen.                                            (tb)

Město při posledních výplatách 
dávek vybralo čtvrt milionu

Pomozte městu v akci Záchranný kruh
Na e-mailové adrese zachrannykruh@chomutov-mesto.czzachrannykruh@chomutov-mesto.cz můžete 
zanechat vzkazy týkající se problémových sousedů či informace 
o nekalých činnostech, jejichž jste svědky na chomutovských sídlištích.
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Díky pracov-
níkům Ústavu 
archeolog ické 
památkové pé-
če severozápad-
ních Čech je 
historie Chomu-
tova opět o ně-
co bohatší, 
konkrétnější a 
barvitější. O nálezech a poznatcích 
ze Žižkova náměstí jsme si povídali 
s Milanem Sýkorou, jedním z vedou-
cích výzkumu v Chomutově.

Prokázal výzkum Žižkova náměs-Prokázal výzkum Žižkova náměs-
tí, že historie města sahá hlouběji, tí, že historie města sahá hlouběji, 
než se uvádí?než se uvádí?

„Bohužel ne. První osídlení 
v historickém středu Chomutova 
můžeme potvrdit až někdy před po-
lovinou třináctého století a souvisí 
s Bedřichem z Chomutova a s jeho 
otcem Načeradem. Ukazuje se, že 
starší nálezy v Chomutově nejsou 
a s případným osídlením v pravěku 
nebo ranném středověku je třeba 
počítat v jiných místech, než je his-
torické centrum Chomutova.“

Posunul tedy výzkum alespoň Posunul tedy výzkum alespoň 
úroveň vědění o podobě města úroveň vědění o podobě města 
a životě jeho tehdejších obyvatel?a životě jeho tehdejších obyvatel?

Archeologický výzkum radikálně posunul úroveň vědění o historii města
„Myslím, že zcela radikálně.“
Jaké konkrétní závěry jste vyvodili?Jaké konkrétní závěry jste vyvodili?
„Potvrdil se třeba předpoklad 

čilých kontaktů se Saskem. Město 
leželo na důležité obchodní cestě, 
takže komunikace přes hřebeny 
Krušných hor probíhala velmi živě. 
V domácnostech chomutovských 
měšťanů se tak objevuje velmi 
kvalitní zboží, které ve své době 
muselo být i velice drahé. Ať už to 
jsou glazované nádoby s nálepy, na 
kterých jsou buď nějaké nábožen-
ské nebo heraldické motivy, nebo 
kameninové nádoby, které jsou im-
portem ze Saska nebo Porýní. Velice 
cenné jsou architektonické články 
z období Veitmílů, tedy z druhé 
poloviny 15. století, i díly pocháze-
jící z přestavby na zámek po roce 
1525. V obou případech se jednalo 
o velmi kvalitní architekturu, kte-
rou bohužel v Čechách máme dolo-
ženou jen v torzech. I z písemných 
pramenů víme, že na tvorbě se po-
díleli špičkoví kameníci, mistři své 
doby. Nepochybně celé ty areály 
musely být impozantní.“

Poměrně ucelený obrázek jste Poměrně ucelený obrázek jste 
získali na místě bývalé Horní neboli získali na místě bývalé Horní neboli 
Kadaňské brány…Kadaňské brány…

„Ano. Zachytili jsme tam věž, 
která byla součástí původního 
opevnění komendy. Neustále byla 
opravovaná, ale v roce 1525 došlo 
k obrovskému požáru, při kterém 
lehlo popelem skoro celé město. 
Během požáru vyhořela a následně 
se zřítila i tato věž. Nikdo už se 
nezabýval vytahováním předmětů 
z požářiště, takže jsme měli unikát-
ní příležitost nahlédnout do interié-
ru věže a zjistit, čím byla vybavená. 
Podle toho soudíme, že ve vyšších 
patrech věže měl byt nějaký věžný 
nebo strážný, prostě nějaký knecht, 
kterého si tam město drželo. Ten 
byl na svoji dobu, tedy na začátek 
16. století, vybaven naprosto luxus-
ním materiálem. Byla tam spousta 
kameninových nádob ze Saska, 
měl tam i dvě polní láhve, takové 
´čutory´ na kořalku, měl tam odě-
vy, zbraně, jako například sekeru, 
šípy do kuše. Zachytili jsme tam 
ten zlom, kdy se s nastupující re-
nesancí mění celé kulturní ovzduší. 
Jeden z projevů změny je zřetelný 
na keramice, kdy starší režná je 
nahrazována glazovanou a stále 
více se prosazují právě importy 
kameniny ze Saska.“

Dalším zajímavým místem Dalším zajímavým místem 
s množstvím nálezů byl domnělý s množstvím nálezů byl domnělý 
depozitář blízkého muzea. Potvrdila depozitář blízkého muzea. Potvrdila 
se tato hypotéza?se tato hypotéza?

„Evidentně to před válkou nebo 
i za války bylo přechodné úložiště 
článků a předmětů, které později 
měly přijít do muzea. Ovšem zaevi-
dovány nebyly, nestaly se součástí 
muzejních sbírek a v roce 1946, 
když se areál boural, nebyl nikdo, 
kdo by si pamatoval, že tam je něco 
uloženého, nebo nebyl zájem to vy-
zvednout.“

Jak daleko jste s tříděním, evi-Jak daleko jste s tříděním, evi-
dencí a výzkumem nalezených dencí a výzkumem nalezených 
předmětů?předmětů?

„Jsme ve stadiu zpracování ná-
lezů, které bude trvat minimálně 
ještě půl roku. V základech máme 
jasno, už během průzkumu si člověk 
učiní představu, jak je asi co staré. 
Pak jsou na řadě odborné analýzy, 
zjišťování provenience některých 
nálezů, u některých, zvláště těch 
importovaných, musí dojít ještě 
k diskuzím s odborníky zpoza 
hranic. Může přitom také dojít 
k upřesnění datací. Jedná se ještě 
o zařazení do celkových dějinných 
souvislostí a tak dále.“

V chomutovském muzeu proběhla V chomutovském muzeu proběhla 
v dubnu výstava nejzajímavějších v dubnu výstava nejzajímavějších 
nalezených předmětů. Budou mít nalezených předmětů. Budou mít 
ještě ti, co ji neviděli, možnost se-ještě ti, co ji neviděli, možnost se-
známit se s výsledky výzkumu?známit se s výsledky výzkumu?

„Ještě v tomto roce by k průzku-
mu měla vyjít kniha, na které se 
bude podílet řada autorů. Také plá-
nujeme nějaké přednášky v rámci 
vědeckých konferencí. Muzeum pak 
chystá velkou výstavu týkající se 
středověkých dějin Chomutova, tam 
nepochybně nějaký nalezený materi-
ál vystavený bude.“

V současné době probíhá prů-V současné době probíhá prů-
zkum plochy naproti Komerční ban-zkum plochy naproti Komerční ban-
ce. Přinesl i ten už nějaké zajímavé ce. Přinesl i ten už nějaké zajímavé 
výsledky?výsledky?

„V současnosti dokončujeme vý-
zkum přední části. Zachytili jsme 
na ní dům, který byl postavený 
v osmdesátých letech devatenáctého 
století. Je zajímavý architektonicky, 
byla to novorenesanční vila. Byla 
postavena v místech renesanční 
zástavby, máme tam doklady domu 
vybaveného dvěma pecemi. Zanikl 
požárem a ze zánikového horizontu 
jsme získali spoustu drobných nále-
zů, z nichž nejzajímavější je soubor 
patnácti mincí.“                               (sk)

Čtrnácté Chomutovské slavnosti fotograficky

Unikátní nesoutěžní přehlídka 
dramatické tvořivosti žáků speciál-
ních škol Divadýlko vstoupila do 
druhého desetiletí svého trvání. 
Jeho ředitelka Marie Grimlová, kte-
rá je zároveň ředitelkou pořádající 
Základní školy speciální a Mateř-
ské školy v Palachově ulici, měla 
v úmyslu na čas tuto akci „uložit 
k ledu“, zájem škol a ústavů ji však 
přesvědčil, aby rozhodnutí změnila. 
Do letošního jedenáctého ročníku 
se totiž přihlásil rekordní počet 
institucí s celkem 245 účinkujícími. 
Organizátoři tak nakonec přehlídku 
konanou v Kulturním domě na Za-
hradní rozdělili do dvou dnů. Han-
dicapované děti hrály své výstupy 
s entuziazmem sobě vlastním, což 
zaplněné hlediště odměňovalo po-
tleskem. Obrovskou odezvu sklidilo 
netradiční pojetí Sněhurky a sedmi 
trpaslíků v podání pořádající školy, 
vpravo na snímku v roli Ježibaby 
Jára Kraus.                  (text a foto: sk)

Vzpomínková kulturní akce v piz-
zerii Rigoletto, v místech, kde kdysi 
fungoval legendární klub Švermák, 
se v listopadu setkala s nadšeným 
ohlasem. Proto její organizátor Ru-
dolf Vojtěch připravil pokračování 
– Švermák 09. „Loni jsme si připo-
mněli devatenácté výročí sametové 
revoluce. Na žádost účastníků jsem 
se rozhodl, že takovou akci budu 
pořádat každý půlrok,“ vysvětlil.

Švermák znovu zaduní bigbítem
Program bude opět stát na bigbí-

tu. Přijede oldies skupina Twins, do 
jejíhož repertoáru patří pecky od 
Beatles, Rolling Stones, Cream nebo 
třeba Olympiku. Následovat bude 
diskotéka, na níž DJ́ s R. Vojtěch 
a T. Schauer budou pouštět hity 50. až 
70. let, vyhlášen bude nejlepší taneční 
pár. Švermák 09 proběhne 16. května 
od 19 hodin, zváni jsou všichni, kteří 
k uvedené hudbě inklinují.            (sk)

Předminulý pátek se v Městském divadle konalo krajské kolo soutěže 
Ars poetica – Puškinův památník. Tato soutěž v interpretaci ruských umě-
leckých textů se koná již přes 40 let. „Jde o fenomén, který nemá ve světě 
obdoby,“ uvedl předseda České asociace rusistů Jiří Klapka, který předsedal 
porotě. Do Chomutova se sjeli žáci různých škol z celého kraje a nejúspěš-
nější byli nakonec domácí. Do celostátní přehlídky postoupila zpěvačka 
Taťjana Seleznyova z Chomutovského soukromého gymnázia a také žáci 
základní školy v ulici Na Příkopech. Kromě nich postoupily zpěvačky ZUŠ 
v Lounech a v Žatci. Akci s pomocí města a SKZ Chomutov zorganizovala 
místní odbočka Česko – ruské společnosti.                                               (pama)

KONCERTYKONCERTY
•        7. 5. LUCIE BÍLÁ – TOUR 2009. 7. 5. LUCIE BÍLÁ – TOUR 2009. Nejlepší česká zpěvačka v doprovodu 

kapely Petra Maláska. Městské divadlo od 19.00 hodin.
•        12. 5. BOHUSLAV MARTINŮ, BOHUSLAV MATOUŠEK A SVĚT EVERGREENŮ. 12. 5. BOHUSLAV MARTINŮ, BOHUSLAV MATOUŠEK A SVĚT EVERGREENŮ. 

Spoluúčinkuje Festivalový orchestr Petra Macka. Městské divadlo od 
19.00 hod.

•        14. 5. OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK.14. 5. OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK. Přehlídka pěveckých sborů MŠ. Kostel sv. 
Ignáce od 15.00 hod.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
•        6. a 20. 5. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU.6. a 20. 5. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům 

na Zahradní od 17.00 hod.

VÝSTAVYVÝSTAVY
•        MALÍŘ GUSTAV ZINDEL.MALÍŘ GUSTAV ZINDEL. Život a dílo významného malíře Krušnohoří. 

Výstava v muzejních prostorách na historické radnici potrvá do 13. 6. 
•        DOTEKY NEŽIVÉ PŘÍRODY – VÝSTAVA MINERÁLŮ.DOTEKY NEŽIVÉ PŘÍRODY – VÝSTAVA MINERÁLŮ. Galerie Špejchar, výsta-

va potrvá do 13. 6. 
•        M. PECÁK – OBRAZY, V. NÁVRAT – PLASTIKA, M. ZHOUF – GRAFIKA. M. PECÁK – OBRAZY, V. NÁVRAT – PLASTIKA, M. ZHOUF – GRAFIKA. Ga-

lerie Lurago, vernisáž 11. 5. v 17.00 hodin, výstava potrvá do 3. 6. 
•        NEKONEČNÉ VTEŘINY. NEKONEČNÉ VTEŘINY. Výstava hodin ke 150. výročí narození zakladatele 

firmy Kienzle. Areál jezuitského gymnázia, výstava potrvá do 13. 6. 
•        CHOMUTOVSKÁ VÝROČÍ – LIDÉ A UDÁLOSTI V ROCE 9. CHOMUTOVSKÁ VÝROČÍ – LIDÉ A UDÁLOSTI V ROCE 9. Výstava v muzej-

ních prostorách na historické radnici potrvá do 30. 5. 
•        JEJÍ VOLBA, MÁ INSPIRACE – KRESBY DAVIDA POHOŘALÉHO. JEJÍ VOLBA, MÁ INSPIRACE – KRESBY DAVIDA POHOŘALÉHO. Výstavní síň 

knihovny, vernisáž 12. 5. v 16.00 hodin, výstava potrvá do 5. 6.
•        J. KŘIVANCOVÁ – SOCHY, KRESBY. J. KŘIVANCOVÁ – SOCHY, KRESBY. Kostel sv. Ignáce, výstava potrvá do 31. 5.
•        J. DOČKALOVÁ, V. LAHMER – POHLEDY (NE)VŠEDNÍ. J. DOČKALOVÁ, V. LAHMER – POHLEDY (NE)VŠEDNÍ. Fotografie v galerii 

na schodech v SKKS, výstava potrvá do 30. 6. 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V JIRÁSKOVĚ ULICIDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V JIRÁSKOVĚ ULICI
•        16. 5. KERAMICKÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ, ALE NEJEN PRO NĚ. 16. 5. KERAMICKÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ, ALE NEJEN PRO NĚ. Závěrečná 

dílna v tomto školním roce. Určeno všem zájemcům o práci s hlínou. 
DDM od 9.00 hodin.                           Kompletní program na www.ddmcv.cz.

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). 
               6. 5.   NA PŮDĚ ANEB KDO MÁ DNESKA NAROZENINY? NA PŮDĚ ANEB KDO MÁ DNESKA NAROZENINY? Animovaný film, ČR.
               7. 5.   ARTFILM: VALČÍK S BAŠÍREM. ARTFILM: VALČÍK S BAŠÍREM. Animovaný/válečné drama. Izrael, 

Německo, Francie.
   8. –   10. 5.   EL PASO.EL PASO. Psychologický, ČR. 
             13. 5.   SEX DRIVE.SEX DRIVE. Komedie, USA.
 14. –   17. 5.   NORMAL.NORMAL. Drama, ČR.
             20. 5.   MĚSTO EMBER.MĚSTO EMBER. Dobrodružný/fantasy, USA. 

• Kupon s tajenkou křížovky • Kupon s tajenkou křížovky z magazínu Chomutovských novin doru-
čilo do redakce 324 luštitelů. Devět vylosovaných – Jaroslav Pekárek, Jana Jaroslav Pekárek, Jana 
Kašparová, Libuše Hartlová, Pavel Matýšek, Ladislava Richterová, Bohuša Kašparová, Libuše Hartlová, Pavel Matýšek, Ladislava Richterová, Bohuša 
DavídkováDavídková z Chomutova, Magda Nováková, Michaela Palivcová , Magda Nováková, Michaela Palivcová z Jirkova 
a Petra Žuborová Petra Žuborová z Uhříněvsi obdrží kolekci předmětů z produkce města, 
desátý – Jana Horčanová Jana Horčanová z Jirkova – navíc dostane hlavní cenu, plastiku 
v ceně 5 000 Kč od výtvarníka Vojtěcha Návrata. Výherci budou vyrozuměni 
dopisem, ceny si v redakci CHN mohou vyzvednout do konce května.      (r)

Jedna z disciplín dovednostní soutě-
že cechů vedených radními.

Spoustu zájemců přilákala přehlídka historických vozidel. Obdivovat mohli 
například noblesu těchto aerovek.                                                                (foto: sk)...na náměstí kankánové tanečnice.

V atriu SKKS tančil Krušnohor...

Cirkus Berto pobavil nejen děti, ale i dospělé.
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Ceník plošné inzerce: 20 Kč/cm2 nebo 30 Kč/cm2 + 19 % DPH
Sídlo redakce: historická radnice, nově kancelář č. 29, přístup z nám. 1. máje.

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 inzertních stran dalšího čísla CHN: 13. 5. v 10 hod.

Pozemky
v Chomutově
u Globusu

Více na www.adaz.eu

Pozemky jsou rovinaté,

vzdálené 800 metrů

od školy a školky, 1000m

od nákupního centra Globus,

400m od autobusové zastávky

městské hromadné dopravy.

Parcely od 192 do 1400 m
2

Telefon 733 133 228

Hledáme 
nové
obchodní 
zástupce

774 420 526

777 760 960

k03-000641-09_103x100_CB_personal.indd 1 12.2.2009 14:20:36

Rada města Chomutova vyhlašuje 
v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zá-
kon), a v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitos-
tech konkurzního řízení a konkurzních komisích

konkurzní řízení na funkci
ředitele příspěvkové organizace,
Základní umělecké školy T. G. Masaryka Chomutov, Základní umělecké školy T. G. Masaryka Chomutov, 

nám. T. G. Masaryka 1626nám. T. G. Masaryka 1626

Předpoklady:Předpoklady:
• odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon funkce ředitele podle 

zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů

• bezúhonnost
• zdravotní způsobilost
• znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
• organizační a řídící schopnosti

K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie:K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie:
• doklady o získání odborné kvalifikace
• doklad o průběhu všech zaměstnání a délce požadované praxe 

potvrzený posledním zaměstnavatelem, včetně uvedení funkčního 
zařazení

• strukturovaný životopis
• koncepci školy v rozsahu max. 5 stran strojopisu
• lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce (ne starší 2 

měsíců)
• výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vy-

žádání
• čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném 

znění 
Předpokládaný nástup do funkce: 1. 2. 2010Předpokládaný nástup do funkce: 1. 2. 2010

Upozornění: Upozornění: Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlast-
noručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadova-
nými přílohami doručené nejpozději do 12:00 hodin dne 5. 6. 2009do 12:00 hodin dne 5. 6. 2009 
na adresu: Magistrát města ChomutovaMagistrát města Chomutova

 odbor školství odbor školství 
 Zborovská 4602 Zborovská 4602 
 430 28 Chomutov430 28 Chomutov
Obálku označte slovy: „Konkurz – neotvírat“. „Konkurz – neotvírat“.

ProdejProdej

• Prodám kočárek Bebecar Racer• Prodám kočárek Bebecar Racer tří-
kolka, červeno-černý, 2 otočné korbič-
ky, prostorný, výborný stav. PC 14 000, 
nyní 4 000 Kč. Tel. 607 801 479.

• Prodám italské golfky Peg-perego• Prodám italské golfky Peg-perego 
černo-šedivo-stříbrné barvy, alumini-
um, výškově nastavitelné. PC 8 900, nyní 
2 000 Kč. Tel. 607 801 479.

• Prodám autosedačku Chicco, • Prodám autosedačku Chicco, 9 – 18 
kg, po dvou dětech, plně funkční. PC 
5 900, nyní 500 Kč. Tel. 607 801 479.

• Prodám kočárek golfky,• Prodám kočárek golfky, barva čer-
no-stříbrná, po jednom dítěti, v dobrém 
stavu, cena 800 Kč. Dále zelenkavou va-
ničku, cena 100 Kč. Tel. 773 652 703.

• Prodám dětskou sedačku• Prodám dětskou sedačku na jídlo 
zn. Peg-perego, barva bílá + černá kůže, 
v dobrém stavu, po jednom dítěti. Cena 
700 Kč. Tel. 773 652 703.

• Prodám oblečení po holčičce• Prodám oblečení po holčičce 
0 – 2 roky, vše v dobrém stavu, od 
jara do zimy, botičky, některé oblečení 
je neutrální, vhodné i pro chlapečka. 
Tel. 773 652 703.

• Prodám košík pro novorozeně,• Prodám košík pro novorozeně, nový, 
barva bílá s medvídky, na kolečkách, 
s úložným prostorem, cena 1 000 Kč. 

Dále košík proutěný, uvnitř zelený, cena 
700 Kč. Tel. 773 652 703.

• Prodám větší množství kojenec-• Prodám větší množství kojenec-
kého oblečení, kého oblečení, velmi zachovalé, levně. 
Dále karnevalové oblečky. Vše dívčí. 
Tel. 606 478 196.

• Prodám novou posilovací věž• Prodám novou posilovací věž 
SA 005. Dále větší množství elektronic-
kých součástek – zdroje, trafa, měřáky 
a další. Tel. 721 388 297.

• Prodám televizor Thomson,• Prodám televizor Thomson, ultra 
plochá obrazovka 16:9, úhlopříčka 
92 cm, super obraz, 4 roky starý, dě-
dictví. PC 17 500 Kč, nyní 3 200 Kč. 
Tel. 603 259 114.

• Prodám garáž za výměníkem• Prodám garáž za výměníkem 
v Havlíčkově ulici. Nejvyšší nabídce. 
Tel. 604 858 088.

• Prodám starší zachovalou se-• Prodám starší zachovalou se-
dačkudačku do písmene U. Cena 1 500 Kč. 
Tel. 737 843 438. 

• Prodám el. bojler na 100 l vody,• Prodám el. bojler na 100 l vody, 
nový, nevybalený. Stál 3 600, nyní 
2 500 Kč. Po domluvě dovezu k vám. 
Tel. 728 551 819, Perštejn.

• Prodám garáž v osob. vl.• Prodám garáž v osob. vl. na Píseč-
né – Jirkov. Cena 125 000 Kč nebo dlou-
hodobě pronajmu za 10 000 Kč/rok. 
Tel. 728 551 819.
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Nepropásněte dotační BOOM!

Zateplete se STOMIXem
svůj dům!
Jste majitelé rodinného domu a trápí Vás každoročně 
se zvyšující ceny energií na vytápění?
Využijte státní dotace pro rok 2009 na zateplení 
Vašeho domu!

Sleva 15% 
při odběru celého vnějšího tepelně izolačního 
kontaktního systému stomixTherm®alfa nebo 
stomixTherm®beta

ZDARMA:
• Poradenství přímo v místě stavby
• Předběžná kalkulace nákladů na zateplení
• Servisní dohled nad prováděním prací
• Doprava materiálu (při odběru nad 48 000,-Kč)

Zavolejte a ušetříte!

STOMIX Děčín, s.r.o.
Dělnická 691, 405 02  Děčín 6
tel./fax: 412 540 912

www.stomix.cz

rok správy
My Vám nabízíme

ZDARMA!
+ jednu revizi plynu a elektro také ZDARMA!

Vašeho domu
Tak na co ještě  čekáte?
Pokud s námi Vaše společenství vlastníků bytových jednotek uzavře smlouvu na správu Vašeho domu,

získáte 1 rok komplexní správy ZDARMA a k tomu ZDARMA jednu revizi plynu a elektro. 

Po uplynutí této doby zaplatíte měsíčně za jednu bytovou jednotku POUZE 99,- Kč bez DPH. Neváhejte a rozhodněte se včas! 

Se změnou správce Vám naši pracovníci pomohou a vyřízení všech náležitostí pro Vás samozřejmě provedeme zcela zdarma. 

Víte, že platíte 
každý měsíc za správu 

Vašeho bytu v rámci 
společenství vlastníkůjednotek?

volejte 800 260 300 www.mestskaenergie.cz    info@mestskaenergie.cz

ČESKÉ VYSOKÉ 
UČENÍ TECHNICKÉ

Rezervaci provádí 
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Informační servis Odboru kanceláře tajemníka
Jaroslava Purchartová
tel.: 474 637 130–5
e-mail: j.purchartova@chomutov-mesto.cz

PROSTORY
PRO ŠKOLENÍ
REKVALIFIKAČNÍ KURZY
ZASEDÁNÍ A JINÉ AKCE

Nabízíme pronájem učeben a přednáškového sálu 
s kvalitním technickým zázemím za výhodné ceny.

Výhodný pronájem na ČVUT v Chomutově

kapacita vybavení cena (Kč/h)

posluchárna č. 1 60 dataprojektor 500

počítačová učebna 32 28 PC 700

učebna č. 4 30 interaktivní tabule 300

malá učebna 16 200

Svátky a neděle příplatek 50 %. Ceny jsou uvedené bez DPH.
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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 

Sídlo redakce: Sídlo redakce: 
MM Cho mu tova, radnice nám. 1. máje, 
tel.: 474 637 433, 474 637 444, 
fax: 474 637 432.
E–mail: s.kral@chomutov–mesto.cz
t.branda@chomutov-mesto.cz

Tiskne: Tiskne: 
Tiskárna AKORD Chomutov, s.r.o.

Distribuce: Distribuce: Česká pošta, st. p.
Nevyžádané příspěvky a fo to gra fie se ne-
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

Vzestup kuželek pod hlavičkou 
VTŽ Chomutov se nezastavil ani ve 
třetí lize. Chomutovské áčko, které 
ještě v roce 2004 startovalo v kraj-
ském přeboru, bude od příští sezony 
hrát druhou ligu!

O historickém maximu definitiv-
ně rozhodlo až poslední kolo, které 
k přímému souboji na čtyřdráze 
Golf Clubu na Kamencovém jezeře 
svedlo vedoucí VTŽ Chomutov A 
a druhý celek tabulky Kuželky Pod-
bořany. Domácí ovšem měli jasnou 
výhodu, k udržení prvenství a tím 
pádem i k postupu jim stačilo vyhrát 
dva ze šesti duelů. „Nechceme při-
pustit nervozitu, budeme se snažit 
rozhodnout hned v úvodu,“ stanovil 
nejpřímější taktiku hrající trenér 
Arnošt Filo. A záměr vyšel dokona-
le. Právě Arnošt Filo svůj duel vyhrál 
excelentním výkonem 585 kuželek 
a o mnoho pozadu nezůstal ani 
Robert Suchomel. Hostům padla po-
slední naděje a domácí mohli slavit. 
Ovšem i v dalším průběhu kuželkáři 
VTŽ dokazovali, že si vítězství ve 
3. lize zaslouží. Vynikajícím vý-
konem se blýskl Přemysl Vytiska, 
který proti Vladimíru Šánovi, nejlep-
šímu hráči hostů a vedoucímu muži 
žebříčku jednotlivců, uhrál kuriózní 
remízu 573:573 kuželek. Mužstvo 
VTŽ Chomutov A tak nakonec zví-
tězilo 5,5:2,5. „Nejdřív se nám musí 
rozležet, jak velkého úspěchu jsme 

Rozhodlo se až v závěrečném kole, v němž domácí především zásluhou vydařeného úvodu porazili Podbořany

Kuželkáři VTŽ Chomutov A budou poprvé hrát druhou ligu

vlastně dosáhli,“ usmíval se Arnošt 
Filo, který je současně také předse-
dou oddílu v zastoupení. „Teď bu-
deme chvíli slavit, ale pak musíme 
začít přemýšlet, jak na vyšší soutěž 
zajistit finance.“ 

V postupové sezoně těžili kužel-
káři VTŽ Chomutov A z příznivého 
rozlosování a dobrého rozjezdu. 
Podzim uzavřeli na čele tabulky 
s bilancí osmi vítězství a tří proher. 
Vadou na kráse byla kontumace utká-

Přípitek šampaňským bezprostředně po vítězném utkání s Podbořany, zleva 
Přemysl Vytiska, Luboš Havel, Roman Folta, Arnošt Filo, Robert Suchomel 
a Stanislav Šmíd.                                                                                                (foto: sk)

Učitelé, ale i nepedagogičtí pra-Učitelé, ale i nepedagogičtí pra-
covníci všech základních a střed-covníci všech základních a střed-
ních škol na Chomutovsku se mo-ních škol na Chomutovsku se mo-
hou zúčastnit semináře s možností hou zúčastnit semináře s možností 
vyzkoušet si mobilní učebnu e-lear-vyzkoušet si mobilní učebnu e-lear-
ningového vzdělávání. Zároveň se ningového vzdělávání. Zároveň se 
mohou bezplatně zapsat do e-lear-mohou bezplatně zapsat do e-lear-
ningových kurzů, které se pro ně ningových kurzů, které se pro ně 
dle jejich poptávky připravují. Vše dle jejich poptávky připravují. Vše 
se děje v rámci projektu „EDUCA se děje v rámci projektu „EDUCA 
– moderní vzdělávání pro pracovní-– moderní vzdělávání pro pracovní-
ky škol v Ústeckém kraji“.ky škol v Ústeckém kraji“.

Pracovníci škol z Ústeckého kraje 
budou moci studovat pomocí atrak-
tivní metody e-learningu, aniž by 
opouštěli třídy a jezdili na několi-
kadenní školení. Do konce července 
2011 se uskuteční několik desítek 
tutorovaných on-line kurzů, pre-
zenčních setkání, workshopů i za-

Vyzkoušejte mobilní učebnu a získejte anotace pro další vzdělávání!
hraniční exkurze. Výstupy z e-lear-
ningových kurzů budou využitelné 
v praxi a frekventanti také obdrží 
osvědčení akreditované MŠMT ČR. 
„Učitelé si například obnoví a do-
plní znalosti z obsluhy počítače, 
osvěží si základy němčiny či anglič-
tiny a naučí se, jak správně vytvořit 
a řídit - tutorovat - svůj vlastní kurz 
pomocí přizpůsobivé formy e-lear-
ningu, která šetří čas i peníze,“ uve-
dl Pavel Staněk, vedoucí projektu 
z občanského sdružení Genesia 
Most. „Učitelé nebudou mít absenci 
a díky zvyšování své kvalifikace 
mohou očekávat i zvýšení osobního 
ohodnocení,“ uvedl svůj názor ředi-
tel 8. ZŠ v Mostě Roman Ziegler. 

Připraveny jsou tři desítky bez-
platných e-learningových kurzů, 

na které se již nyní mohou učitelé 
přihlašovat. 

Tímto všechny pracovníky škol na Tímto všechny pracovníky škol na 
Chomutovsku srdečně zveme na Pre-Chomutovsku srdečně zveme na Pre-
zentační informační seminář projek-zentační informační seminář projek-
tu EDUCA - moderní vzdělávání pro tu EDUCA - moderní vzdělávání pro 
pracovníky škol v Ústeckém kraji, pracovníky škol v Ústeckém kraji, 
který proběhne dne 13. května 2009 který proběhne dne 13. května 2009 
od 15:00 hodin v zasedací místnosti od 15:00 hodin v zasedací místnosti 
Magistrátu města Chomutova. Magistrátu města Chomutova. Semi-
nář nabídne podrobný popis způ-
sobu tutorovaného studia, detailní 
anotace kurzů a také praktickou 
ochutnávku práce v tzv. virtuální 
učebně. Prvotní dotazy zodpoví 
zkušení tutoři. Bližší informace na-
leznete také na www.educaweb.cz. 

Tento projekt je spolufinanco-Tento projekt je spolufinanco-
ván Evropským sociálním fondem ván Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem ČR.a státním rozpočtem ČR.               (PI)

ní v Šabině, ke kterému se hosté vinou 
změny času jeho začátku nedostavili. 
Na druhou stranu tato nepříjemnost 
podle Arnošta Fila mužstvo semkla. 
Projevilo se to zejména na jaře, kdy 
chomutovský celek sice prohrál 
úvodní zápas v Plzni, ale pak nasadil 
ke spanilé jízdě lemované vítězství-
mi a remízou na drahách posílených 
Rokycan. V konečné tabulce má VTŽ 
Chomutov náskok čtyř bodů před 
Podbořany a šesti před třetí Plzní. 
Z dvaadvaceti zápasů sedmnáct vy-
hrál, jeden remizoval a čtyři prohrál. 
Doma byl úspěšný stoprocentně. 
O postup se během celé sezony za-
sloužili: Luboš Havel (2. místo v žeb-
říčku jednotlivců soutěže), Robert 
Suchomel (10.), Martin Černý (13.), 
Přemysl Vytiska (14.), Arnošt Filo, 
Stanislav Šmíd, Roman Folta, Zdeněk 
Černý a Zbyněk Vytiska. Překva-
pením jsou podle trenéra výborné 
výkony Přemysla Vytisky, který také 
jako první a dosud jediný chomutov-
ský hráč výkonem 614 kuželek poko-
řil v utkání hranici šesti set sraže-
ných kuželek. Robert Suchomel měl 
zase impozantní úspěšnost, když 
ze svých duelů získal pro mužstvo 
95 % možných bodů. Úspěšnou 
sezonu měla i ostatní kuželkářská 
družstva VTŽ Chomutov, dorostenci 
také postoupili do druhé ligy, ostatní 
týmy se umístily v popředí svých 
soutěží.                                                  (sk)

Dvacátého ročníku mezinárodních 
plaveckých závodů Austria-meeting 
ve Vídni, kde startovali závodníci 
z osmnácti evropských států, se 
z oddílu TJ Slávie Chomutov zúčast-
nilo sedm plavců, kteří se v nabité 
konkurenci rozhodně neztratili. 

Nejmladším byl Filip Jezbera, 
který v závodě na 50 m volný způ-
sob obsadil 29. místo. V kategorii 
1997-98 plavali Tomáš Franta, Ště-
pánka Šilhanová a Nikol Schindle-
rová, v kategorii 1995-96 Barbora 
Matuščínová a Ondřej Baumrt, 
v absolutní kategorii Simona Baumr-
tová. Nejúspěšnější byla Simona 
Baumrtová, která obsadila 1. místo 
na 100 m znak v osobním rekordu 
1:03,17, 2. místo na 200 m znak 
a 3. místo na 50 m znak. V celkem 
šesti startech překonala pětkrát 
osobní rekord. Závody se vydařily 
také ostatním plavcům - Ondřej 
Baumrt byl třikrát druhý - na 50, 
100 a 200 m znak, v disciplíně 50 m 
motýlek obsadil 3. místo. Na stupně 
vítězů se dostala ještě Štěpánka 
Šilhanová na 50 m motýlek, na dvoj-
násobné trati doplavala šestá. Skvě-
le se představili také Tomáš Franta 
(5. místo na 200 VZ a 6. místo na 
50 VZ) a Nikol Schindlerová (4. mís-
to na 200 VZ a 400 PZ, 5. místo na 
800 VZ). Poslední z plavců TJ Slávie 
Barbora Matuščínová i přes zdravot-
ní problémy s kolenem zaplavala 
osobní rekord na 100 m prsa.  (bau) 

Chomutovští plavci 
ve Vídni zabodovali

V Čelákovicích se uskutečnilo 
Mistrovství České republiky o nej-
zdatnější mládež a školu, kterého 
se zúčastnili i studenti Gymnázia 
Chomutov ve složení Simona Baumr-
tová, Alice Lencová, Radka Vítová, 
Martina Koudelová, Daniel Tilcer, 
Michal Bečvář, Martin Šruma a Dani-
el Vopat. Soutěžilo se v disciplínách 
sedy – lehy, šplh, shyby na hrazdě, 
trojskok z místa, bench press, hod 
medicinbalem, sprint na 60 m, vy-
trvalostní běh na 2 500 m a plavání 
na 100 m volný způsob. Soutěže se 
zúčastnilo 16 středních škol z celé 
republiky a studenti chomutovské-
ho gymnázia dosáhli výrazného 
úspěchu, když družstvo děvčat svou 
kategorii vyhrálo a chlapci obsadili 
3. místo, což stačilo v součtu bodů 
na celkové prvenství a zisk titulu 
Mistr České republiky v soutěži 

Nejzdatnější jsou gymnazisté

o nejzdatnější školu. Zároveň byla 
vyhlášena kategorie jednotlivců, 
kde Simona Baumrtová obsadila cel-
kové 2. místo, Alice Lencová 3. mís-
to, Radka Vítová 5. místo, Martina 
Koudelová 10. místo a Daniel Tilcer 
také 10. místo.                                (pm)

• Balkon. plast. okno• Balkon. plast. okno s L. dveřmi 
– komplet, levně. Půl roku užívané. 
Tel. 777 153 644.

• Prodám zákl. střešní nosič• Prodám zákl. střešní nosič na Ško-
du Fabia, málo použitý, jako nový. Cena 
1 000 Kč. Tel. 605 423 148.

• Prodám elektrickou sekačku• Prodám elektrickou sekačku 
na trávu za 1 000 Kč. Po dohodě přive-
zu. Tel. 728 551 819.

• Prodám vozíček pod autosedačku • Prodám vozíček pod autosedačku 
pro novorozeně, nový, zn. Babytrend, 
barva černá, univerzální, na všech-
ny typy autosedaček. Cena 1 000 Kč. 
Tel. 773 652 703.

• Prodám autosedačku Edie Bauer,• Prodám autosedačku Edie Bauer, 
barva modrá, po jednom dítěti, dvě 
polohy sezení, od 0 měsíců do 45 kg, 
v dobrém stavu. Cena 1 000 Kč. 
Tel. 773 652 703.

• Prodám postýlku s matrací, • Prodám postýlku s matrací, barva 
přírodní, masiv, s úložným prosto-
rem, na kolečkách, cena 2 000 Kč. 
Lehátko – chodítko 2 v 1, cena 300 Kč. 
Tel. 773 652 703.

• Prodám klokanku na novorozeně, • Prodám klokanku na novorozeně, 
cena 100 Kč. Lehátko – hrací, vibrující, 
cena 300 Kč, polštář na kojení, cena 
100 Kč. Tel. 773 652 703.

• Prodám krosnu na nošení dítěte• Prodám krosnu na nošení dítěte 
na zádech, 1x používaná, v dobrém 
stavu. Pův. cena 2 000, nyní 1 000 Kč. 
Tel. 773 652 703.

• Prodám skleněný kuchyňský stolek, • Prodám skleněný kuchyňský stolek, 
průměr 80 cm, nový; 2 kusy chromové 
židle; orientální koberec 130 x 190 cm, 
zelenkavý; televizi Thomson, černá; 
letiště 160 x 200 cm. Vše výborný stav 
a levně. Tel. 731 184 181.

• Prodám garáž• Prodám garáž na Zadních Vinohra-
dech. Tel. 722 108 288.

• Prodám levně starší urnový pomník• Prodám levně starší urnový pomník 
v urnovém háji na hřbitově v CV. Ihned 
volný, cena dohodou. Tel. 721 038 042.

• Prodám 4 ks zimní obutí, • Prodám 4 ks zimní obutí, komplet 
i s disky, rozměr 175/70, R14, díry 
4 x 100 mm. Pneu Firestone. Cena 2 000 Kč.
Tel. 723 571 593.

• Prodám sekačku na trávu,• Prodám sekačku na trávu, domácí 
výroba, na 380 V, kabel 20 m. Poseká 
vše. Cena 500 Kč. Tel. 723 571 593.

• Prodám garáž• Prodám garáž v osobním vlastnic-
tví na Spořické ulici. Tel. 603 979 986.

• Prodám pěknou moderní sedací • Prodám pěknou moderní sedací 
soupravu,soupravu, modrý mikroplyš kombino-
vaný se dřevem, rozkládací gauč + 2 
sedačka + křeslo. Děláno na zakázku. 
Původní cena 38 000, nyní 15 000 Kč. 
Tel. 603 979 986.

BydleníBydlení

• Prodám byt 2+1 s balkonem po • Prodám byt 2+1 s balkonem po 
kompletních úpravách,kompletních úpravách, v Jirkově, 
v osobním vlastnictví. Tel. 604 202 508, 
volat kdykoliv.

• Přenechám užívací právo• Přenechám užívací právo na obecní 
byt 1+1 v Jirkově za odstupné 100 000 Kč. 
Ihned volný. Tel. 604 922 861.

• Prodáme byt 3+1• Prodáme byt 3+1 v Hutnické ul., 
5. patro, po celkové rekonstrukci, cena 
1 150 000 Kč, dohoda možná. Kontakt: 
byt43001@klikni.cz. 

• Vyměním byt 2+1• Vyměním byt 2+1 s balkonem v 
osobním vlast. v Chomutově, Cihlářské 

ulici za větší, pouze Horní Ves, čistý 
a klidný vchod, výhled do zeleně. 
Tel. 777 328 293.

• Družst. byt 3+1+L• Družst. byt 3+1+L na Zahradní, 6. p., 
plast. okna, nová koupelna, zateplený 
dům, velmi pěkný, úžasný výhled, ško-
la. Cena 890 000 Kč. Tel. 728 551 819.

• Pronajmu byt 2+1+B• Pronajmu byt 2+1+B Chomutov 
– Březenecká slušným lidem do 3 osob. 
Tel. 723 798 475 nebo 604 806 494.

• Zájemci z Holandska koupí dům• Zájemci z Holandska koupí dům 
v Chomutově nebo Krušných horách. 
Tel. 721 992 567.

• Mladá rodina koupí byt• Mladá rodina koupí byt v Chomuto-
vě nebo v Jirkově. Tel. 724 657 425.

• Prodám byt 4+1• Prodám byt 4+1 s balkonem a gará-
ží v Albrechticích nad Vltavou, okr. Pí-
sek. Za 750 000 Kč. Cyklistika, rybaření, 
turistika. Tel. 739 281 828, po 18. hod. 

• Pronajmu část chalupy ve Vý-• Pronajmu část chalupy ve Vý-
slunísluní, tři místnosti, zahrádka, bez el. 
energie, studánka, celoročně a levně. 
Tel. 728 631 762.

• Pronajmu byt 2+1,• Pronajmu byt 2+1, Borová 
ul., zasklený balkon, volný ihned. 
Tel. 604 907 049.

• Prodám byt v OV 2+1• Prodám byt v OV 2+1 s balkonem 
v CV, ul. Václavská. Dům zateplen, plas-
tová okna, parkety. Pěkné prostředí. 
Cena 600 000 Kč, při rychlém jednání 
sleva. Tel. 604 762 404.

• Prodám nebo pronajmu byt 4+1, • Prodám nebo pronajmu byt 4+1, 
CV – Horní Ves, zvýšené přízemí. Cena 
780 000 Kč, nájemné 7 500 Kč. 
Tel. 721 677 527, RK nevolat. 

• Prodám RD 4+1 • Prodám RD 4+1 v CV na Zátiší. 
Přímý prodej – RK nevolat! Více na 
www.fotkydomu.jdem.cz. Tel. 777 684 
946.

• Prodám byt v os. vlastnictví 2+1• Prodám byt v os. vlastnictví 2+1 v 
Kostnické ulici, bez balkonu, zateplený. 
Cena 620 000 Kč. Tel. 776 845 654.

• Prodám byt 3+1• Prodám byt 3+1 (70 m2) v os. vlast-
nictví v CV, Havlíčkova ul., 10. patro, po 
částečné rekonstrukci, klidná lokalita. 
Cena 950 000 Kč. Tel. 731 185 746. 

OstatníOstatní

• Zaměstnanci bývalé Zeleniny• Zaměstnanci bývalé Zeleniny 
– poznáme se ještě? Přijďte to zjistit 
30. 5. 09 v 15 hod. do restaurace Mo-
nika v Chomutově. P. Šeflová, Burdová, 
Milerová.

• Omlouváme se všem, jejichž • Omlouváme se všem, jejichž 
řádkové inzeráty se do tohoto čísla řádkové inzeráty se do tohoto čísla 
nevešly. Zveřejníme je příště.nevešly. Zveřejníme je příště.

Na Kamencovém jezeře proběhl 
premiérový závod dračích lodí 
s názvem Dragon Cup. O pohár 
primátorky po celé prvomájové 
odpoledne bojovalo dvacet posá-
dek reprezentujících různé úřady, 
instituce nebo firmy. Největší sílu, 
dovednost, souhru a smysl pro 
rytmus prokázal tým CV Relaxu, 
druhé skončilo Sdružení Tostavsta-
kado, třetí SDraci. Statutární město 
Chomutov, coby pořadatel akce, vy-
slalo na start tři posádky. Ta elitní 
s názvem Dračí dech (na snímku) 
skončila v rozjíždkách desátá, avšak 
finálová jízda ji odsunula na koneč-
né jedenácté místo, přestože v ní do-
kázala dvousetmetrovou trať ujet za
1:01,5 min. Bojovaly i oba další 
týmy; Lochnesky ozdobené paru-
kami dopádlovaly čtrnácté, vesměs 
z děvčat složené Potápky, které vsa-
dily na estetický dojem, obsadily 
dvacáté místo. Dragon Cup zakončil 
letošní program Chomutovských 
slavností. (sk, foto: tb)


