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Kde chybí peníze z nájmu, renovace není možnáKde chybí peníze z nájmu, renovace není možná
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KVALITA VŽDY ZA 
ROZUMNOU CENU

kontakt 605 365 800 nebo 733 373 307
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Srdečně Vás zveme do dvoupatrové pizzerie v ulici Příční 28 
v centru Chomutova (mezi nám. 1. Máje a ul. Revoluční). 

Rozvozy v Chomutově a Jirkově ZDARMA
volej 728 72 72 72 nebo 773 92 92 92
Nabízíme:

Kapacitu 99 míst (dle výběru kuřácké i nekuřácké prostředí)• 

Možnost pořádání oslav, rautů, svateb a dalších • 

 společenských událostí• 

Každý všední den nabízíme snídaně od 8.00 do 10.00 h • 

Polední MENU za 65,- Kč – každé desáté ZDARMA• 

Rozvozy jídel a pizz v Chomutově a Jirkově ZDARMA• 

Objednávejte: 728 72 72 72 nebo 773 92 92 92• 

Vystřihni tento celý inzerát, vezmi ho s sebou 

do naší pizzerie a dostaneš slevu 10 % z účtu. 

Pro prvních 500 zákazníků lahev vína ZDARMA !!!

Každý všední den otevřeno
od 8.00–23.00 hod

pátek 8.00–02.00 hod
sobota  11.00–02.00 hod
neděle 11.00–23.00 hod

www.quaranta.cz        e-mail: gastro1@centrum.cz

(prosíme, upozornit obsluhu před placením účtu,slevy se neslučují a neplatí pro nabídky v akci)



Úvod

3 CHOMUTOVSKÉ

N
O

V
IN

Yčtrnáctideník statutárního města Chomutova

ÚvodObsahObsah

č. 18č. 18

99

66

Škola�ka Natálie Moskvitinová  
reprezentovala m�sto Chomutov a usp�la 
v evropské i sv�tové konkurenci.

4–54–5

V pr�b�hu �íjna došlo v Chomutov� k letošnímu pátému 
exeku�nímu vyst�hování z bytu z d�vodu neplacení 
nájemného a služeb spojených s bydlením. Z pochopitel-
ných d�vod� není možné uve�ej�ovat jména exekvova-
ných osob ani další podrobnosti. 

Téma: Normální je platit. Téma: Normální je platit. 
Aneb kdo neplatí, nebydlíAneb kdo neplatí, nebydlí

Pozor na zákonnou zm�nu v termínu placení 
poplatk�. 
Víc se do�tete na  stran� 6. 

Změna při placeníZměna při placení
poplatkůpoplatků

Natálka Natálka 
vytančila zlatovytančila zlato

Chomutovští strážníciChomutovští strážníci
na Nověna Nově

Téma  strana 4–5
Aktuality strana 6–7
Rozhovor strana 8
Kultura strana 9

Sport strana 10
Ekologie strana 11
Školy a volný �as strana 12
M�stská policie strana 13

• Čtrnáctideník pro čtenáře statutárního města Chomutova • Povoleno okresním úřadem
 v Chomutově, referátem kultury pod č.j. 4/1995 • vydává Strategic Consulting, s. r. o.,

vydavatel Jan Čížek (tel.: 777 311 436, cizek@ceskydomov.cz) • šéfredaktor Dušan Matouš (matous@ceskydomov.cz, tel.: 
725 124 613), manažer inzerce: Vít Vrbický (tel.: 603 786 170, tel./fax: 224 816 818, vrbicky@ceskydomov.cz) • DTP Pavel 
Huml (inzerce@ceskydomov.cz) • adresa vydavatele, redakce a distribuce: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel: 224 816 821, tel./fax: 
224 816 818 • tiskne VLTAVA-LABE-PRESS, a. s. • náklad 22 500 výtisků • distribuce výtisků zdarma prostřednictvím České pošty

• horká linka distribuce – problémy s doručováním novin: od 9 do 17 hod. tel. 224 816 821 nebo distribuce@ceskydomov.cz

šéfredaktor: Dušan Matouš
tel.: 725 124 613
e-mail: matous@ceskydomov.cz

stížnosti a podněty 
k distribuci: Anna Saricheva
tel.: 224 816 821
e-mail: distribuce@ceskydomov.cz

Kontakty na redakci, inzerci a distribuci

Práce strážník� M�stské policie Chomutov 
zaujala i produkci  populárního po�adu TV Nova 
112 v ohrožení života. První �ást  nato�eného 
materiálu už byla odvysílána. A m�žeme se t�šit 
na další.

1313

www.chomutov-mesto.cz – aktuální zpravodajství, archiv časopisů, ceníky a termíny inzerce
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Inzerce
inzercechomutov@ceskydomov.cz, telefon: 725 124 615 a 725 124 616

Vážení spoluob�ané, 
skoro denn� se nyní 
v novinách propírá 
kauza Právnické fa-
kulty Západo�eské 
univerzity v Plzni a bo-
hužel je v té souvislosti 

v médiích neustále zmi�ováno i mé jméno. 
Není to proto, že bych se já sama dopustila 
n��eho nekalého, ale proto, že je mé jméno 
mediáln� zajímavé vzhledem k mé funkci. 
Proto se také chci jako primátorka naše-
ho m�sta k celé v�ci ješt� jednou vyjád�it. 
Když jsem v únoru 2000 podávala svou p�i-
hlášku na právnickou fakultu, nebyla jsem 
ani starostkou, ani primátorkou. Rozhodla 
jsem se vystudovat práva, protože jsem to 
ke své tehdejší profesi prost� pot�ebovala. 
Mám jasné písemné d�kazy, které jsem 
také noviná��m poskytla, že mé studium 
trvalo celých p�t let, takže nechápu, pro� 
m� n�kte�í neustále zmi�ují v souvislosti 
s takzvanými rychlokvaškami, tedy se stu-
denty, kte�í získali diplom za pár m�síc�. 
Svou diplomovou práci jsem �ádn� napsala 
a obhájila. Nevím, pro� ji fakulta nemá ulo-
ženu ve své knihovn�. Nikdy jsem po tom 
nepátrala, povinnost uchovávat diplomové 
práce má jen a pouze fakulta. Nikdy jsem 
také noviná��m ne�ekla, že si nepamatuji 
na nikoho z mých vyu�ujících. Samoz�ej-
m�, že jsem mnohé z nich zapomn�la, ne-
bo� už uplynulo tém�� p�t let od ukon�ení 
studia. Za tuto dlouhou dobu se v mém ži-
vot� stalo tolik d�ležitých v�cí a �ešila jsem 
tolik závažných pracovních problém�, že 
když na m� noviná�i z�ista jasna vyba� i, 
nedokázala jsem si n�která jména hned 
vybavit. Netušila jsem v tu chvíli, jak toho 
n�kte�í zneužijí. Na mém studiu zkrát-
ka nic záhadného není. Netrou� a bych si 
tvrdit, že na zmi�ované fakult� bylo vždy 
vše v po�ádku. Ale jako stovky jiných stu-
dent� jsem se prost� starala sama o sebe. 
Mezitím jsem se dostala do �ela m�sta 
a mým prvo�adým cílem bylo dostudovat 
školu, kterou jsem za�ala. Kdyby tomu 
tak nebylo a já se nestala chomutovskou 
primátorkou, nikdy byste o mn� v souvis-
losti s kauzou právnické fakulty neslyšeli. 
Možná n�komu vadí, že se v našem m�st� 
snažíme razantn� �ešit n�které problémy 
�i že je o nás slyšet v souvislosti s dobrý-
mi výsledky hospoda�ení. Nejsem zvyklá 
ml�et, a proto se vyjad�uji i k dalším spole-
�enským problém�m, a to možná n�komu 
vadí. Ale v souvislosti s mými studii práv 
m� nikdo nezastraší. Mám sv�domí �isté 
a to p�eji i všem ostatním. 

Hezký den vám p�eje vaše Ivana �ápková
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Normální je platit. Aneb   
V průběhu října došlo v Chomutově 

k letošnímu pátému exekučnímu 

vystěhování z bytu z důvodu ne-

placení nájemného a služeb spoje-

ných s bydlením. Z pochopitelných 

důvodů není možné uveřejňovat 

jména exekvovaných osob ani další 

podrobnosti. Jisté je, že s dlou-

hodobým a palčivým problémem 

města Chomutova se něco pomalu 

začíná dít. Začíná se tak blýskat na 

lepší časy? Snad. Jsou a budou tak 

všechny problémy s bydlením ve 

městě vyřešeny? Ještě zdaleka ne. 

Je to běh na dlouhou trať. A je důle-

žité, aby byl odstartován správným 

směrem. Jak vypadají byty po exeku�ním vyst�hování, není t�eba komentovat. 

Chomutovská bytová, a. s., byla založena 
jako obchodní spole�nost ve stoprocent-

ním vlastnictví Statutárního m�sta Chomu-
tova. Svoji �innost za�ala 1. ledna letošního 
roku. Na starosti má kolem 1300 byt� ve 
svém vlastnictví a dalších necelých 460 byt� 
spravuje pro Statutární m�sto Chomutov. 
Po prvním �tvrtletí rozjezdu, kdy byla bu-
dována „na zelené louce“, za�íná vykazovat 
první díl�í úsp�chy. Dá se mezi n� po�ítat 
postupné snižování procenta nevybraného 
nájemného, první v�tší 	 nan�n� náro�né 
akce v oblasti vým�n oken a zateplování 
dom�, ale také první exeku�ní vyst�hování 

nájemník�, kte�í dlouhodob� 
neplnili své povinnosti. Nevýb�r 
nájemného ze 1700 byt� od 1. 
ledna 2009, kdy spole�nost fun-
guje, se pohybuje v �ádu milion� 
korun. Je relativní mluvit o tom, 
zda jde o �ástku vysokou, anebo 
nízkou. Možná lze víc nazna�it 
procentuálním vyjád�ením. Pr�-
m�rný nevýb�r v Chomutov� se 
nyní pohybuje na necelých 6,5 procent pro-
st�edk�, které lidé nezaplatili. Celostátní 
pr�m�r se pohybuje okolo dvojnásobné �ást-
ky. A nemá smysl zastírat, že v souvislosti 

s postupnou deregulací nájemného a dosud 
neskon�enou ekonomickou krizí panují oba-
vy, aby v p�íštích obdobích toto �íslo p�eci 
jen nestoupalo. 

Jak se projevuje vliv neplati�� ve fungování 
vaší spole�nosti?
Tím, že n�kdo neplatí nájem a služby, vylo-
žen� okrádá ostatní spolubydlící. Nám tím 
vzniká škoda, protože vodu, sto�né, teplo, 
energie, odpady, to všechno musíme platit 
distributor�m za celý bytový objekt. Tím pá-
dem nám pak nezbývají prost�edky na n�kte-
ré práce na opravách a údržb� bytového fon-
du. Neplati� znemož�uje ostatním, aby žili 
v d�stojném prost�edí odpovídajícím dané 

bytové kategorii. Skute�n� pak není možné 
provád�t všechny renovace, vým�ny oken 
a zateplování fasád v takovém objemu, jak 
bychom si p�áli a jak by si p�áli i ob�ané.  

A n�jaké další post�ehy? 
Nejvíc nás trápí, když vidíme, jak práce zapla-
cená z prost�edk� všech nájemník� p�ichází 
nazmar. Myslím tím t�eba zdevastované nov� 
osazené plastové dve�e, zvonky i okna, vanda-
lismus, ale i lhostejnost. Tam, kde si lidé vcho-

dové dve�e nezamykají, nemohou se divit, že 
mají brzy sklep plný bezdomovc�. 

Je alespo� n�co, �emu se p�i své nelehké práci 
zasm�jete? 
N�kte�í lidé jsou nevy�erpatelnou studni-
cí výmluv a výmysl�. Není nic nelegálního, 
když n�kdo k n�komu p�ijede na pár dní na 
návšt�vu. Pokud jde o déletrvající pobyt, je 
ale nutné splnit i zákonné náležitosti a nahlá-
sit takovou v�c domovní správ�. T�eba už jen 
kv�li kalkulaci záloh na vodné, sto�né a ener-
gie. Jak asi m�že p�sobit, když n�kde d�láme 
opakovanou kontrolu a dozvíme se, že n�kdo, 
kdo tam není hlášený, zde už p�l roku zalévá 
kytky a otev�e dve�e v županu?

Co je Chomutovská bytová, a. s.?

Člověk má skoro pocit marné práce
Také Jaroslav Schindler, ředitel Chomutovské bytové, a. s., vidí celou problematiku 

jako ožehavou a dlouhodobou. 

Nová okna a zateplené fasády v Palackého ulici  
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Inzerce v Chomutovských novinách 

725 124 615 a 725 124 616
inzercechomutov@ceskydomov.cz

Uzávěrka inzerce dalšího čísla: 27. 10.

inzerce

DPCHJ, a. s. pronajme nebytové prostory 

v budově přepravní kanceláře na AN v Jirkově. 

Využití: novinová služba, rychlé občerstvení aj. Pronájem možný od 1. 11. 2009.

Kontakt: Bohumil Kotvald – 777 792 310, kotvald@dpchj.cz

Jsem velice ráda, že se Chomutovská bytová 
zapojila do projektu Záchranného kruhu 

a je sou�ástí týmu, který kontroluje neplati�e 
a nep�izp�sobivé v bytech,“ �ekla primátorka 
m�sta Chomutova Ivana 
ápková. Chomu-

tovská bytová, a. s., �eší v rámci Záchranného 
kruhu svou vymezenou oblast byt�. Vymáhá-
ním dluh� a eliminací nep�izp�sobivých a pro-
blémových nájemník� vlastn� chrání všechny 
ostatní poctivé ob�any, kte�í své povinnosti 

plní. Od za�átku roku bylo v bytech spadají-
cích pod bytovou spole�nost provedeno 302 
kontrol byt�. „Mimochodem 65 z nich bylo 
provedeno práv� v rámci projektu Záchranný 
kruh,“ dodala 
ápková.

   kdo neplatí, nebydlí

Paní nám�stkyn�, 
jak hodnotíte fun-
gování Chomutovské 
bytové, a. s., po t�ech 
�tvrtinách roku? 

Musíme si uv�domit, že skute�n� funguje 
spíš jen p�l roku, ale i p�esto jsou tu pokroky. 
Mou naivní touhou by bylo, aby spole�nost 
fungovala p�edevším coby správce bytového 
fondu, který pomáhá, radí, provádí údržbu, 
renovaci, zvelebuje, zatepluje…

A ono to tak není?
Podstatnou �ást �innosti spole�nosti po�ád 
p�edstavuje vymáhání pohledávek za nájem-
né a služby spojené s bydlením. I já osobn� 
vstupuji do jednání s lidmi, kte�í se dostali 

do potíží a mají zájem sv�j problém vy�ešit. 
Do tíživé situace se dnes m�že dostat každý, 
a pokud vyjád�í odhodlání plnit své závazky, 
snažíme se vycházet takovým lidem vst�íc. 
Splátkové kalendá�e  nastavujeme tak, aby 
byly únosné. Tady musí zaznít, že ob�an, 
který �ádn� plní své povinnosti, platí nájem 
a služby, nevyvolává kon� ikty a dodržuje pra-
vidla ob�anského soužití, nem�že mít pro-
blém a nesmí být znevýhod�ován kv�li tomu, 
že n�kdo jiný tyto v�ci nepovažuje za nutné.

A co práv� ti, kte�í to s placením nájmu ne-
myslí tak docela vážn�?
Je tu sorta lidí, kte�í jsou navyklí na pohodl-
ný a nezodpov�dný život. Nejsou zvyklí plnit 
povinnosti, dohody, platit své závazky. I když 
jde do tuhého, stejn� pouze slibují. Systém 
soudních žalob je u nás dost vleklý a víc na-
hrává t�m, kdo cht�jí jeho relativní volnosti 
zneužívat. Jsou to 
lidé, kte�í dokonale 
znají svá práva, ale 
o svých povinnos-
tech necht�jí slyšet 
v�bec nic.

Ale situace už se 
p�eci lepší. 
Od za�átku letoš-
ního roku bylo 
provedeno p�t exe-
ku�ních vyklizení 
byt�. Tedy úplné 
vyst�hování a také 
vyvedení bývalého 

nájemníka z bytu exekutorem za p�isp�ní po-
licie, strážník� m�stské policie a pracovník� 
domovní správy. V sou�asnosti je podáno 
i dalších sedm návrh� k exeku�nímu vykli-
zení bytu, kdy �ekáme na souhlas s realizací. 
Ty akce probíhají samoz�ejm� pod dohledem 
pov��eného exekutora, pop�ípad� soudního 
vykonavatele Okresního soudu v Chomutov�. 
V posledních m�sících dosahujeme mnohem 
vyšší ú�innosti v �ešení problematiky nepla-
ti�� nájmu i tím, že pracovníci Chomutovské 
bytové, a. s., podstatn� zintenzivnili �innost. 
A funguje to a lidé si to mezi sebou �eknou.

Ze začarovaného kruhu pomáhá i Záchranný kruh

Smutný pohled nabízejí nap�íklad domy v uli-
ci Za Zborovskou, kde prob�hla vým�na oken 
a dve�í za plastové p�ed necelým rokem. Zni�e-
né vchodové dve�e lákají bezdomovce. 

Renovovat nemůžeme tam, kde se neplatí
Náměstkyně primátorky Marie Štáfková má ve své kompetenci mimo jiné i proble-

matiku bydlení.

I sklepní prostory, kde byl p�i poslední kontrole 
ješt� p�ed m�sícem po�ádek, už vypadají jinak. 

Práce na zateplení a vým�nách oken v bloku dom� Starý dv�r.

„
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Upozornění na změnu 
při placení poplatků!

Ekonomický odbor magistrátu Sta-
tutárního m�sta Chomutova upo-

zor�uje na zákonnou zm�nu ve zp�sobu 
placení místních poplatk� a pokut, která 
vejde v platnost 1. listopadu letošního 
roku. V p�ípad� platby poštovní poukáz-
kou anebo bankovním p�evodem je nutné 
uhradit pat�i�nou �ástku s dostate�ným 
p�edstihem, tedy minimáln� t�i dny p�ed 
skute�nou splatností. Je to proto, aby na 
ú�et p�íjemce, tedy správce poplatku, p�i-
šla nejpozd�ji v den jejich zákonné splat-
nosti. V opa�ném p�ípad� hrozí postih 
v podob� penalizace.  (red)

www.ceskydomov.cz/chomutov

V ulici Kosmonautů je 40 
nových parkovacích míst 

�ty�i desítky nových parkovacích stání 
mohou od za�átku �íjna využívat oby-

vatelé ulice Kosmonaut� a blízkého okolí. 
„Na základ� požadavk� ob�an� zde totiž 
m�sto Chomutov p�istoupilo k rekonstrukci 
komunikace a tím se rozší�il po�et parkova-
cích míst z dosavadních 23 na sou�asných 
63,“ �ekla primátorka Ivana 
ápková. 
Ve zrenovované lokalit� vznikla také t�i sta-
novišt� pro kontejnery na velkoobjemový 
odpad a vym�n�na byla i �ást lamp ve�ej-
ného osv�tlení. �ty�i parkovací místa jsou 
vyhrazena t�lesn� postiženým osobám. 
Rekonstrukce komunikace v ulici Kosmo-
naut� byla jednou z p�edem plánovaných 
investi�ních akcí pro letošní rok. Vyžádala 
si celkem t�i a p�l milionu korun, které m�s-
to zaplatilo z vlastních prost�edk�. (red) 

Nová pracovní místa vzniknou ve 	 rm� Reis 
Robotics. Ta k oslavám patnáctého výro�í 

p�sobení v �eské republice otev�ela dv� zcela nové 
výrobní haly v �ernovicích. „P�sobení zahra-
ni�ních investor� v našem regionu jsme vždycky 
podporovali, pomáhají snižovat nezam�stnanost. 
N�kte�í, jako je práv� Reis Robotics, se podílejí 
také na rozvoji odborného technického školství,“ 
�ekla primátorka Chomutova Ivana 
ápková.
Primátorka p�ed slavnostním st�íháním pásky 
zd�raznila problém nezam�stnanosti na seve-

ru �ech, kterou pomáhají snižovat i zahrani�ní 
investo�i. „Reis Robotics se aktivn� zapojil do 
rozvoje technického školství. St�ední pr�mys-
lové škole poskytl jednoho ze svých robot�. 
Studenti St�ední školy technické a automobilní 
vykonávají ve 	 rm� odbornou praxi,“ dodala 

ápková s tím, že tato snaha pomáhá všem 	 r-
mám v okolí, kterým chybí st�ední a vyšší tech-
nický management.
P�i prohlídce výrobních provoz� pak ocenila 
vysoce so	 stikovanou práci �eských �emesl-
ník� p�i konstrukci robotických výrobních 
jednotek, které zde vznikají bu� jako celky, 
anebo jen jako jejich jednotlivé moduly, které 
se následn� kompletují v mate�ském závod� 
v N�mecku. Spole�nost Reis Robotics za�ala 
v �eské republice p�sobit v areálu elektrárny 
Tušimice v roce 1994 a tehdy zam�stnávala 
16 lidí. Brzy se p�est�hovala do nov� vybudo-
vaného provozu v �ernovicích a nyní zam�st-
nává 155 obyvatel Chomutovska. Rozší�ením 
výrobních prostor se kapacita podniku m�že 
zvýšit až o 30 nových pracovních míst.

(red)

Řápková: Německý Reis Robotics 

aktivně pomáhá technickému školství

Primátorka �ápková uvádí do chodu jeden 
z robotických modul�.

Pohodln�jší, a tedy p�íjemn�jší posezení 
p�i divadelních p�edstaveních �i koncer-

tech vážné hudby poskytuje svým návšt�vní-
k�m m�stské divadlo v Chomutov�.
Dosluhující, už �ty�icet let stará sedadla 
byla nahrazena pohodln�jšími novými, p�es-
to vkusn� zapadajícími do interiéru stoleté 
budovy. „Divadlo prošlo v uplynulých le-
tech rozsáhlou rekonstrukcí a sedadla byla 
už jedinou vadou na jeho kráse,“ vysv�tlila  

primátorka Ivana 
ápková d�vod investice 
v rozsahu 4,3 milionu korun. V�tšinu pen�z, 
rovné �ty�i miliony, poskytly jako sponzor-
ský dar Severo�eské doly, a. s.
Zajímavostí je, že nových sedadel se do sálu 
vejde 382, ovšem mírn� sníženou kapacitu 
sálu nyní bohat� vynahrazuje v�tší pohodlí 
návšt�vník�. Podstatn� se totiž zv�tšil pro-
stor na sezení i pro nohy. 

(red)

Chomutovské divadlo má nové sedačky
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Nové kalendáře
pro rok 2010
Statutární m�sto Chomutov p�ipravilo 

pro zájemce dva nové kalendá�e pro rok 
2010. Prvním z nich je malý stolní kalendá� 
Bezru�ovo údolí ve fotogra	 ích a navazuje 
tak na kalendá� Rostliny Bezru�ova údolí 
2009. Zakoupit ho m�žete již nyní za 39 ko-
run, a to na obvyklých prodejních místech – v 
M�stském informa�ním centru, Oblastním 
muzeu v budov� historické radnice a v knih-
kupectví DDD v Ruské ulici. Na stejných 
místech m�žete od 12. �íjna zakoupit i ná-
st�nný kalendá� Královské m�sto Chomutov 
2010 s historickými kresbami Vladimíra Six-
ty. Cena kalendá�e bude 199 korun. (red)

Další �ást rychlostní silnice R7 z Prahy 
do Chomutova, konkrétn� 5,8 km dlou-

hý úsek od k�ižovatky u Bítozevsi a Vyso�an 
podél pr�myslové zóny Triangle, byla otev�e-
na na za�átku �íjna. „Náš region je sužovaný 
velkou nezam�stnaností, a tak každý kilometr 
nové silnice vítáme. Rychlé a kapacitní spojení 
s Prahou na jedné a se Saskem na druhé stra-
n� je totiž mnohdy podmínkou investor�, kte-
�í zvažují podnikání v našich pr�myslových 
zónách,“ �ekla primátorka Chomutova Ivana 

ápková, která slavnostn� p�est�ihla pásku, 
a otev�ela tak tento úsek rychlostní komuni-
kace spolu s ministrem dopravy Gustávem 
Slame�kou a dalšími pozvanými hosty. (dum)

M�sto Chomutov neustoupilo ani o pí� 
ze svého nekompromisního zám�ru 

p�ísn� postupovat proti neplati��m. Už t�etí 
m�síc provádí exekuce movitých v�cí svými 
správci dan�. „Za tu dobu m�stští exekuto�i 
uskute�nili 49 exekucí, z toho dvanáct u pro-
stitutek, zbývající v bytech a provozovnách 
dlužník�,“ uvedla primátorka Chomutova 
Ivana 
ápková.
P�i exekucích správci dan� zabavili pro za-
jišt�ní pohledávek v hodnot� 153 tisíc korun 
p�es 170 p�edm�t� v ú�edn� stanovené hod-
not� p�evyšující trojnásobek dlužné �ástky. 
Jedná se p�edevším o elektroniku, sportov-
ní ná�iní a šperky ze žlutého kovu. P�estože 
91 p�edm�t� dlužníci vyplatili, magistrátní 
sklad ur�ený pro exekvované v�ci je již tém�� 
plný. Již brzy radnice uspo�ádá jejich dražbu, 
aby sklad vyprázdnila.
Exekuce byla na�ízena také u dvanácti pro-
stitutek, které správci daní exekvují p�ímo 
na ulici. „Soupisy movitých v�cí budou po-

kra�ovat vždy, kdy bude nev�stka chycena 
na ulici, a tak dlouho, dokud nebudou pohle-
dávky pln� uhrazeny,“ �ekl vedoucí odboru 
ekonomiky Jan Mareš s tím, že u každé pro-
stitutky byla již n�kolikrát provedena osobní 
prohlídka. „Není výjimkou, že u jedné lehké 
ženy jsme zabavili již druhý mobil,“ dodal.
Na téma dražby zabavených p�edm�t� Ma-
reš ješt� doplnil, že výnos z ní bude použit 
k umo�ení dluhu a jeho p�íslušenství. „Je 
nutné uv�domit si, že vyvolávací cena v auk-
ci je ú�edn� stanovenou cenou a speciáln� 
u opot�ebované domácí elektroniky, která je 
zabavována nej�ast�ji, m�že jít skute�n� jen 
o zlomek po�izovací hodnoty. Zabavené v�ci 
se draží až do úplného uhrazení pohledávky. 
Pak jde o dovednost licitátora a také o poptáv-
ku ú�astník� dražby, na jakou �ástku se vy-
šplhá cena auk�ní. Na podobné aukce ovšem 
zájemci chodí hlavn� proto, že o�ekávají co 
možná nejp�ízniv�jší ceny,“ vysv�tlil Mareš.

(red)

Exekuce pokračují, sklad 
zabavených věcí je téměř plný

Rychlostní silnice 
pomůže rozvoji 
průmyslových zón

Vedoucí funkce výroby/Mistr kvality výroby

• VŠ nebo SŠ vzdělání technického směru 

• znalost německého jazyka na komunikativní úrovni 

• znalost práce na PC (Windows, MS Offi  ce) 

• řidičský průkaz sk. B 

• znalost kvalitativních norem ISO a TS 16 949 

• zkušenosti ve výrobě pro automobilový průmysl 

• zkušenosti s vedením týmu podřízených

Opravář - elektronik
• SŠ vzdělání v oboru elektro
• práce v třísměnném provozu
• částečná znalost německého jazyka výhodou

Nabízíme:
• odpovídající fi nanční ohodnocení
• fi nanční příspěvky na dovolenou a na vánoce 
• 5 týdnů dovolené
• profesní vzdělávání a další zaměstnanecké výhody

Volná
pracovní místa

Firma ZF Electronics Klášterec s.r.o., meziná-
rodní fi rma zabývající se výrobou elektro-
technických komponentů a komponentů pro 
automobilový průmysl hledá vhodné kandi-
dáty na pozice:

Bližší informace na personálním oddělení: tel.: 474 359 111, adresa: Osvobozená 780, 431 51 Klášterec nad Ohří, osobní dotazník je možné vyplnit na www.cherry.cz
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Rozhovor

Co vlastn� je a co 
d�lá sdružení 
Masopust?
Vzniklo n�kdy 
v roce 2002. 
Tehdy jsme 
uspo�ádali první 
hudební akci Jaz-
zový masopust, 
kterou jsme pak 
opakovali vždy 
na ja�e. V lednu 

2007 se sdružení rozrostlo a rozší�ilo svou ak-
tivitu i sm�rem k sociální oblasti se zam��ením 
na integraci zdravotn� postižených lidí do spo-
le�nosti. Už b�hem roku 2006 jsme se zapojili 
do procesu komunitního plánování sociálních 
aktivit m�sta Chomutova a od toho už nebylo 
daleko k nápadu tréninkové kavárny, kde by 
dosp�lí lidé s mentálním postižením získávali 
reálné pracovní zkušenosti. Zám�r našt�s-
tí získal zájem a velkou podporu Magistrátu 
m�sta Chomutova.      

Ale tak jednoduché to ur�it� nebylo.
Vypracovaný projekt jsme odesílali p�esn� 
p�ed rokem, ale už v b�eznu p�išla zpráva, že 
jsme usp�li a od Evropského sociálního fon-

du získáváme krytí na celé t�i roky provozu! 
Už od roku 2007 jsme m�li od m�sta slíbeny 
zdejší prostory za symbolické nájemné a letos 
v �ervnu jsme dostali i možnost pronajmout 
si tady nad námi ve t�etím pat�e knihovny 
kancelá�. Ta je pot�ebná nejen kv�li �ešení 
administrativy, ale slouží i jako prostor k po-
radám a k sezení s klienty.

Poj�me práv� k nim. Kdo jsou vlastn� ty p�í-
jemné dívky Aneta a Denisa, které zde dnes 
obsluhují hosty?   
Budu mluvit obecn�. Lidé s mentálním po-
stižením, s lehkými dysfunkcemi, jsou velice 
perspektivními adepty mnoha druh� zam�st-
nání. Pokud budou sed�t doma v invalidním 
d�chodu, anebo je budeme litovat, že skon�i-
li v ústavu, moc jim to nepom�že. Oni pot�e-
bují  získat reálné pracovní zkušenosti. U nás 
se u�í obsluhovat hosty, p�ipravovat nápoje 
i pokrmy, starají se i o úklidové práce a vst�e-
bávají mnoho dalších dovedností pot�ebných 
ke zvládnutí zam�stnání na normálním pra-
covním trhu, který je takzvan� nechrán�ný.

Zní to hezky a zajímav�, ale jak funguje praxe?
Báje�n�. Technicky vzato každý klient chodí 
do práce na �ty�i hodiny denn� a v sou�as-

nosti jich máme dev�t. St�ídají se p�i obslu-
ze, úklidu kavárny i zázemí, p�i p�íprav� jídla 
a nápoj�. Za to všechno pobírají mzdu. A je 
snad vid�t, že jsou evidentn� spokojení.

Jak moc t�žké to všechno je? 
S kolegyn�mi a kolegy jsme v�tšinou vystu-
dovaní speciální pedagogové a spolupracuje-
me i s dalšími odborníky. Asi nemá cenu vy-
sv�tlovat, jak d�ležitý je individuální p�ístup, 
empatie, porozum�ní. Ale na našich sv��en-
cích jsou vid�t pokroky a to pochopiteln� 
pot�ší. Procházejí samoz�ejm� programovou 
p�ípravou a pokra�ovací terapií. V�domí 
integrace mezi zdravé lidi pro n� znamená 
opravdu moc.

Nakonec ješt� o nejd�ležit�jší v�ci, o pen�zích. 
T�ch asi není nikdy dost.
Prost�edky jsme dostali p�id�leny na t�i 
roky, což obnáší dva cykly po roce a p�l pro 
dvakrát dev�t klient�. Samoz�ejm� jde také 
o pat�i�ný po�et odborných pracovník� 
a asistent�, kte�í se klient�m v�nují. To jsou 
provozní peníze, které nám uhradil Brusel. 
Pochopiteln� jsme p�ipraveni žádat o další 
cykly, protože podobných program� se vypi-
suje víc. Složit�jší bylo samoz�ejm� toto pro-
st�edí vybudovat, protože šlo vlastn� o úpln� 
prázdný prostor. Poda�ilo se nám ale získat 
p�íze� velkého množství sponzor�, kte�í po-
máhali, jak se dalo. Stavební 	 rma sem t�eba 
p�išla vymalovat, jiná pomohla s položením 
podlahy a tak dál...

Co tedy �íci záv�rem o Café Atrium?
No p�eci to, že do naší neku�ácké kavárny 
zveme milovníky p�íjemného prost�edí. Dá 
se tu i pracovat, nechali jsme z�ídit wi-	  p�i-
pojení na internet pro naše zákazníky zdarma 
a je tu prost� klid a mír. T�šíme se na všechny 
vyznava�e dobré kávy, lehkého ob�erstvení 
i n�jakých pamlsk�. P�ij�te a uvidíte...

Café Atrium – Tak trochu jiná kavárna
O nové kavárně ve Středisku knihovnických a kulturních služeb už se v Chomutově ví. Ví se i o tom, že je zajímavá tím, kdo zde obslu-

huje. Práci tu totiž našli lidé se zdravotním handicapem, převážně s mentálním postižením. Měsíc po slavnostním otevření přišel čas 

na její návštěvu a také na malý rozhovor s jednou z těch, kdo mají zrod celé myšlenky i její fi nální realizaci „na svědomí“. Mgr. Vladi-

slava Koldinská je koordinátorkou celého projektu a také místopředsedkyní sdružení Masopust. Možná právě tady by se dalo začít.

Café Atrium
Mgr. Vladislava Koldinská

Další z pracovnic projektu mgr. Martina �ápková s klientkami Denisou Doškovou a Anetou Perglovou.



9 CHOMUTOVSKÉ

N
O

V
IN

Yčtrnáctideník statutárního města Chomutova

P�J�KA BEZ POPLATK� TE�

Šet�it není špatné,...

ale užít si TE�
je lepší ! 

800 366 000
www.pujckated.cz

volejte ZDARMA

Hledáme nové spolupracovníky.
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St�eda 7. �íjna se pro dv� chomutovské no-
vope�ené autorky, Jaroslavu Škrábalovou 

a Markétu Markvartovou, stala dnem zkoušky. 
Na zámku �ervený Hrádek u Jirkova totiž probí-
hal slavnostní k�est jejich kucha�ské knihy Mls-
ná kucha�ka aneb Fakt je to dobrý. Na k�tu se 
sešlo asi dv� st� lidí, kte�í mohli ochutnávat z bo-
hatého rautu slaných i sladkých jídel, p�edkrm�, 
salát� i dezert�. To vše ob� autorky vlastnoru�n� 
nava�ily a p�ipravily v noci p�ed k�tem, aby všem 
p�ítomným ukázaly, že recepty z jejich kucha�ky 
jsou opravdu moc dobré. Kmotrou nové knihy se 
stala slavná moderátorka a scenáristka Halina 
Pawlowská. „Jaký je m�j vztah k va�ení a k jídlu? 
To je na m� snad vid�t, ne?“ s úsm�vem prohlási-
la tato dáma. A dodala i svou radu všem p�ítom-
ným: „Kašlete na dietu, dojd�te si pro kotletu!“ 
A pak už s chutí polila kucha�ku šampa�ským 
a pop�ála knize hodn� št�stí a spoustu spokoje-
ných �tená�� a hlavn� strávník�. Pro Jaroslavu 
Škrábalovou a Markétu Markvartovou je jejich 
kucha�ka v�bec první knihou, kterou kdy vyda-
ly. Nejsou ani slavnými kucha�kami, ani celebri-
tami, jsou to oby�ejné „domácí kucha�ky“, které 
se rozhodly splnit si sv�j dávný sen. „Cht�ly jsme 

napsat kucha�ku, která by všem ženám i mu-
ž�m ukázala, že i efektní jídla m�žou zvládnout 
jednoduše a za pár chvil,“ vysv�tluje Jaroslava 
Škrábalová. „A taky jsme cht�ly své oblíbené re-
cepty vydat knižn�, abychom je nemusely po�ád 
dokola p�episovat svým známým na papírky,“ 
p�idává se Markéta Markvartová. Jejich kniha 
je už na knihkupeckých pultech, takže i vy m�-
žete zkusit, zda se jim jejich cíl povedlo naplnit. 
A pokud byste si cht�li nechat novou kucha�ku 
podepsat, m�žete p�ijít ve �tvrtek 5. listopadu od 
16.00 hodin na autogramiádu do knihkupectví 
DDD v Ruské ulici. Krom� autorek na vás bude 
�ekat i malé ob�erstvení a tombola pro ty, kte�í 
rádi pokoušejí št�stí. Tak dobrou chu�! pama

Halina Pawlowská křtila kuchařku 

chomutovských autorek

Natálka vytančila 
evropské zlato
a světové stříbro

Mistrovství Evropy v kategorii Disco 
Dance v Bratislav� se v první p�lce 

�íjna ú�astnily i dv� zástupkyn� z tane�ní 
školy STARDANCE Chomutov. Natálie 
Moskvitinová a Dominika Andresová byly 
vyslány do ostré konkurence v d�tské kate-
gorii a šlo o skv�lou nominaci.
Natálka se dokázala prosadit mezi p�tapa-
desáti soupe�i a soupe�kami a jako jediná 
�eška se probojovala až do 	 nále.  Po skv�-
lém záv�re�ném výkonu pak získala kýžený 
titul mistryn� Evropy. Mezi špi�kami z Itá-
lie, Slovenska, Ma�arska, Ruska, Švédska, 
Norska a dalších národností jde o obrovský 
úsp�ch. Dále bojovala v Duo Disco Dance 
d�tí spolu s Dominikou Andresovou a poda-
�ilo se jim získat krásné šesté místo z celko-
vého po�tu osmapadesáti pár�. Pokud p�i-
po�teme i fantastické st�íbro na Mistrovství 
sv�ta pro ob� dívenky v kategorii duo a pro 
Natálku i v kategorii sólo, nejde o nic jiného 
než o skv�lé vysv�d�ení pro malé tane�nice, 
ale i pro jejich trenérku Pavlu Šachovou.
 (red)

Jde o výstavu fotogra	 í p�-
vodních �eských Rom� a Sin-

t�, která se po�ádá pod záštitou 
primátorky m�sta Chomutova 
Mgr. Ing. Ivany 
ápkové. Tématem 
výstavy je sv�t, který tém�� zanikl, 
a je prvním pokusem ve�ejnosti ve 
spolupráci s menšinou p�edstavit 
jeho skute�ný život. Je pokusem 
zlomit tradi�ní p�edstavy o rom-
ské minorit�, �asto vedoucí k její 

diskriminaci, 
vylu�ování ze 
sp ole � nost i 
a nakonec 
ve 20. století 
i ke genocid�, 
které padla 
za ob�� tém�� 
celá. �áste�-
n� mapuje 
i d�ní v nacis-
tickém kon-

centra�ním tábo�e Lety u Písku.
Výstava je ur�ena široké ve�ejnosti, 
zejména mladým lidem. Probíhat 
bude ve dnech 2.–26. 11. 2009 v Ry-
tí�ském sále radnice na nám�stí 1. 
máje v Chomutov�. Otev�ena bude 
od pond�lí do pátku 7.00–17.00 ho-
din a vstup je zdarma. 
Vernisáž výstavy se uskute�ní 
2. 11. 2009 od 16.00 hodin.

(dum) 

Zaniklý svět boří mýty
Výbor pro odškodnění romského holocaustu za podpory 

Statutárního města Chomutova, Úřadu vlády ČR, České rady 

pro oběti nacismu a Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und 

Zukunft“ pořádá ojedinělou výstavu s názvem Zaniklý svět. 
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Sport

Trenérem nov� vzniklé kategorie je zkuše-
ný hrá� i pracovník s mládeží Petr Penk, 

po jehož boku se do trenérských za�átk� poz-
d�ji pustí také sou�asní junio�i a dorostenci.
„Pé�e o mládež je vždy investicí do budoucna 
a v��íme, že se nám tento vklad jednou mno-
honásobn� vrátí v podob� zdravých a kvalit-
ních hrá��. Je d�ležité dát hrá��m správné 
návyky individuální techniky, nau�it je zá-
klad�m hry, pravidl�m a také fair play. Zatím 
jsme se rozhodli nep�ihlašovat takto malé 
hrá�e do sout�že, avšak pokud bude o tuto 
kategorii ze strany rodi�� zájem, je regionál-
ní sout�ž v sezon� 2010/2011 reálná,“ �íká 
Martin Bocian, p�edseda klubu.
Kde se mohu p�ihlásit?
Na tréninku každou st�edu od 15:30 v t�lo-
cvi�n� 9. ZŠ Havlí�kova (zadní vchod – od 
zastávky autobusu Kostnická škola).

Co musím mít s sebou?
Tréninkové oble�ení (triko, kra�asy), obuv do 
t�locvi�ny a pití. Vlastní hokejka je výhodou. 
Pokud ji nemáte, rádi ji zap�j�íme, p�ípadn� 
poradíme s výb�rem a nákupem.
Co nás �eká v letošním roce?
P�edevším poctivý trénink individuální tech-
niky a základních dovedností. Pokud bude 
dostatek zájemc�, plánujeme také odehrání 
n�kolika prvních p�átelských zápas� s okol-
ními týmy.
Kde se dozvím více?
Nejlepší je samoz�ejm� osobní kontakt p�í-
mo na tréninku. Více informací m�žete 
získat také na o	 ciálním webu klubu www.
fbc98chomutov.cz. Využít m�žete i další 
klubové kontakty mail: fbc98@post.cz , tel.: 
725 240 481 (p. Bocian).

(red)

KDE: sportovní hala B�ezenecká
KDY: každý �tvrtek od 16.00 do 18.00 hodin v pr�b�hu podzimu 2009
Pokud chcete vid�t, jak moderní gymnastika vypadá, p�ij�te nejenom na 
nábor, ale také 24. 10. 2009 na pohárový závod v pódiových skladbách 
Cena m�sta Chomutova, který se koná v hale v B�ezenecké od 11.00 hod.

T�šíme se na vás
trenérský tým oddílu MG SC 80 Chomutov

Podkrušnohorský zoopark Chomutov, 
Jezdecký klub PZOO a Statutární m�s-

to Chomutov po�ádají 24. 10. 2009 tradi�ní 

zakon�ení jezdecké sezony – Hu-
bertovu jízdu. V 10:00 hodin bude 
zahájena slavnostním p�ípitkem 
u konírny PZOO a kon� s honci vy-
jedou sm�rem na B�ezenec u Cho-
mutova. 
Na p�ipraveném stanovišti prob�h-
ne v 11:00 hodin jízda zru�nosti, 
hon na lišku a záv�re�né halali pro 
poníky a záp�ahy. O hodinu pozd�ji 
p�edvedou své skokové dovednosti 
honci na velkých koních. I pro n� 
budou p�ipraveny p�írodní p�ekáž-
ky, hon na lišku a záv�re�né halali.
Kdo si nechce nechat ujít podíva-
nou na kon� s honci a slavnostní 
zakon�ení letošní jezdecké sezony, 

m�že využít jízdu Safari Expresem od konír-
ny Podkrušnohorského zooparku. Odjezd je 
naplánován na 10:15 hodin. (red)

Městská sportovní hala

Srde�n� zve d�ti od 6 do 12 let na Pod-
zimní miniškolu sportu 2009 v netra-

di�ním pojetí. Program: plavání a skoky 
do vody, mí�ové a pohybové hry, bruslení, 
pohádková hala – netradi�ní p�enocování
28.–30. 10. 2009, informace na tel. 
474 65 11 26 nebo na www.ssz-chomutov.cz

Sportovní přehled
Lední hokej
21. 10. St 17.30  Chomutov – Dukla
26. 10. Po 17.30  Chomutov – Kada�

Fotbal – Divize B
24. 10. So 10.15  Chomutov – Sokolov B

M�stská sportovní hala
24. 10. So 9.00–16.30 
FLORBAL – FBC 98 CV (dorostenci) 
                     17.30–19.00 HÁZENÁ – muži   
25. 10. Ne 8.30–17.30 
FLORBAL – FBC DDM Kada� 
31. 10. So 10.00–15.00 VOLEJBAL – ženy 
15.30–17.00 BASKETBAL – U18 „A“
17.30–19.00 BASKETBAL – U18 „B“
19.00–20.30 BASKETBAL – muži „A“

Beavers tentokrát titul 
mistrů neobhájili

P�i t�inácté ú�asti ve 	 nále nejvyšší 
sout�že softbalisté SC 80 Beavers 

Chomutov desátý titul nezískali. Nad je-
jich síly byl tým Eagles Praha-Kr�, který 
se po vít�zství v sérii 3:1 na zápasy rado-
val ze zlatých medailí po devíti letech. Na 
snímku je bojová porada z t�etího utkání 
série, které chomutovští Bob�i vyhráli 7:0 
v šesté sm�n�. Zleva Vrbenský, Svoboda, 
Peksa, Vl�ek, Mikulec a Vrba. (red)

Florbalový oddíl zve nejmenší adepty
Florbalový klub FbC 98 Chomutov společně s Domem dětí a mládeže v Jiráskově 

ulici zve k první návštěvě novou kategorii elévů. Ta se týká ročníků narození 1998 

–2001. Ještě před několika lety bylo běžnou praxí, že zájemci o fl orbal přicházeli 

v době, kdy končili základní školu. Nyní je tato hranice o plných šest let níže. Pod 

hlavičkou chomutovského klubu můžete nyní hrát už od devíti let!

Hubertova jízda v PZOO

Tak vypadalo záv�re�né halali p�i lo�ském ro�níku tradi�-
ní Hubertovy jízdy.

Nový nábor šikovných děvčátek ročníků 2004 a 2005 do oddílu 

moderní gymnastiky SC 80 Chomutov
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Ekologie Zoopark

inzerce

SC-90896/3 

Obyvatelé Chomutova dostali jedine�nou 
možnost zbavit se malých i objemných 

vysloužilých elektrických spot�ebi��. Akce 
Ekoshow aneb zato�te s elektroodpadem p�ilá-
kala v úterý 13. �íjna na nám�stí 1. máje stovky 
malých i velkých. Sb�rné kontejnery byly po 
akci plné. „Staré elektrospot�ebi�e na skládky 
ani do komunálního odpadu nepat�í. �asto ob-
sahují chemicky nebezpe�né látky a navíc jsou 
vesm�s recyklovatelné. B�žn� je lze odevzdávat 
zp�t u prodejc�, anebo do sb�rných dvor�, které 
už má z�ízeny v�tšina m�st a obcí,“ �ekl Ond�ej 
Hroneš za po�ádající spole�nost Elektrowin.
Vysloužilé fény, hi	  v�že, kulmy, fritézy, ale 
i ledni�ky, pra�ky a televizory, po�íta�ové 
komponenty a dokonce sta�i�ký elektrický 

psací stroj. To vše b�hem dne obyvatelé Cho-
mutova nosili na nám�stí. Každý dostal také 
šanci zato�it si kolem št�stí a vyhrát n�kterou 
z odm�n. Školní d�ti byly nadšené z balonk�, 
bublifuk� �i pastelek, dosp�lí s povd�kem kvi-
tovali propisova�ku, jojo anebo tri�ko. „Naše 
osv�tová akce p�ipomíná, že pokoutné snahy 
o likvidaci elektroodpadu na�erno vedou ne-
jen k nebezpe�í poškození zdraví a p�írody, ale 
hrozí i pokuta až do výše 20 tisíc korun. K dob-
rému pocitu �lov�ka, který se starým spot�e-
bi�em naloží správn�, m�že vést i v�domí, že 
p�ístroj je odborn� rozebrán a použitelné sou-
�ásti �i suroviny jsou využity k výrob� nových 
za�ízení,“ �ekl na záv�r Ond�ej Hroneš. 

(dum) 

Na náměstí 1. máje se „točilo“ 

s elektroodpadem

Produkt Image09 65x45.indd   1 4/22/09   3:41:42 PM

SC-91029/1 

Draky sice v zooparku 
nechovají, přesto nad 
ním létali

Podzimní Drakiáda, kterou po�ádal 
Podkrušnohorský zoopark spolu s pi-

onýrským oddílem Sluní�ko, prob�hla 
v p�íjemné atmosfé�e. D�ti s rodi�i si kro-
m� poušt�ní drak� mohly vyzkoušet i st�í-
lení ze vzduchovky a luku anebo projíž�-
ku historickým trakt�rkem. Na záv�r byl 
p�ipraven táborák a opékání bu�t�. (dum)

Zoopark vyhlašuje 
výtvarnou soutěž 

Podkrušnohorský zoopark Chomutov 
vyhlašuje výtvarnou sout�ž na téma 

„Mikuláš, �ert, and�l“. Úkolem sout�ží-
cích je vytvo�it libovolnou technikou ob-
rázek ve formátu A3. Sout�že se mohou 
zú�astnit jednotlivci i kolektivy. Výtvarná 
dílka se jménem autora, pop�. autor�  a ad-
resou školy �i školky je t�eba zaslat na adre-
su zooparku nebo odevzdat na pokladnách 
PZOO nejpozd�ji do 1. 12. 2009. 
Vít�zná dílka budou vystavena na statku 
s domácími zví�aty v areálu zooparku dne 5. 
12. 2009 u p�íležitosti Mikulášské akce. Od-
m�ny pro vít�ze budou p�edány v pr�b�hu 
prosince dle individuální dohody. (red)
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Školy a volný čas

Na konci zá�í se skupina student� a jejich 
u�itel� z Chomutovského soukromého 

gymnázia vydala na východ, do ukrajinského 
p�ímo�ského m�sta Od�sa. Tato expedice p�ed 
sebou m�la hned n�kolik cíl�: cht�li poznat jed-
no z nejkrásn�jších �ernomo�ských letovisek, 
kterému se v minulosti p�ezdívalo „východní 
Nice“, cht�li také navázat kontakty s jedním 
z místních gymnázií, sejít se se zástupci komu-
nity od�ských �ech� a také zjistit, co v�dí míst-
ní lidé o �eské republice a jaký mají názor na 
nás �echy. Poznat Od�su není tak snadné. Je to 
láze�ské m�sto i velký p�ístav, m�sto plné zele-
n�, kultury a historických památek a sou�asn� 
také velké obchodní centrum Ukrajiny. Všech-
ny stránky m�sta studenti poznat ani nemohli, 
ale navštívili alespo� ty nejznám�jší památky, 
ke kterým pat�í Puškinovo muzeum, Muzeum 
východního a západního um�ní, vid�li slavné 
Pot�mkinovo schodišt� i p�ístav, m�stský park 
i gubernátorský palác. 
M�li št�stí, takže se jim poda�ilo získat i líst-
ky do místní opery a vid�t p�edstavení Ver-
diho Un Ballo in Maschera (Maškarní ples). 
Pro mnohé to byl v�bec první zážitek z živé 

opery! Navštívili i zdejší del	 nárium a n�-
kterým se poda�ilo se i vykoupat na pláži 
Arcadia. Mimo to také studenti a jejich u�i-
telé navštívili Mariinské gymnázium, které 
je nejstarším gymnáziem v Od�se, prohlédli 
si celou školu a s paní �editelkou Sv�tlanou 
Filippovnou Kosminskou se dohodli na další 
spolupráci a na spole�ných projektech. Stu-
denti dob�e zvládli i náro�ný sociologický 
výzkum v ulicích m�sta. V anketé zadávali 
Od�san�m otázky ohledn� �eské republiky 
a jejich vztahu k �ech�m. S výsledky ankety 
vás seznámíme v n�kterém z dalších vydání 
Chomutovských novin. Jediný úkol, který se 
student�m nepoda�ilo splnit, bylo setkání se 
zástupci místní �eské komunity. Bohužel se 
nepoda�ilo s nimi spojit. I proto se nakonec 
rozhodli v�novat �eské knihy, které s sebou 
p�ivezli, Filologické fakult� Od�ské státní 
univerzity, kde se vyu�uje i �eština. Pobyt 
v Od�se byl krásný, ale všichni se shodli, že 
byl krátký. Není se tedy �emu divit, že n�kte�í 
už nyní sp�ádají plány, jak se do tohoto nád-
herného m�sta znovu podívat. 

pama

Studenti gymnázia byli v Oděse

P�ístavní m�sto Od�sa.

Den otevřených dveří 
ve skateparku

Ve skateparku na Kamenném vrchu 
prob�hl v první p�lce �íjna Den ote-

v�ených dve�í. Akci pro žáky základních 
a studenty st�edních škol p�ipravila Sprá-
va sportovních za�ízení Chomutov, s.r.o.
„Cílem t�chto akcí je rozší�it možnos-
ti volno�asových aktivit d�tí a mládeže 
a seznámit je s tímto netradi�ním spor-
tem,“ informovala Mgr. Jitka Fischerová, 
�editelka Správy sportovních za�ízení 
Chomutov, s.r.o.  Pro studenty a žáky byl 
p�ipraven bohatý program. Vid�li ukáz-
kové jízdy na skateboardu (bazén, street) 
a sout�žili o zajímavé ceny. Zážitky z are-
álu skateparku zcela jist� mnoho z nich 
inspirovaly ke vstupu do nového sportov-
ního odv�tví. Skatepark na Kamenném 
vrchu pro n� nabízí ideální podmínky.

(dum)

www.ceskydomov.cz
Auto Classic Club 
Chomutov d�kuje 

generálnímu partnerovi 
za podporu akce 

„Ústecká 
motorshow“ 

dne 21.–23. 8. 2009.
SC-91044/1 
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Vývařovna QuarantaVývařovna Quaranta

www.gastro1.cz            e-mail: gastro1@centrum.czwww.gastro1.cz            e-mail: gastro1@centrum.cz

Rozvor hotových jídel pro fi rmy a jednotlivce• 
Denní výběr z 5 hlavních jídel, polévky a 8 salátů • 
a baget
Dovoz jídel v jednorázových obalech• 
Cena jídla včetně polévky a dovozu 60,- Kč• 
(při odběru 10 jídel a více cena vč. dovozu 50,- Kč) 
Jídelní lístek naleznete na www.gastro1.cz• 
Objednávky a informace na tel.: 776 554 554• 

inzerce

inzerce
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Šance 
příštích
voleb

Nabízíme k pronájmu závodní jídelnu + kantýnu 
v areálu Železáren Chomutov. Veškeré vybavení po rekon-
strukci. Nájem 6 000 Kč/měsíc + DPH + poplatky (energie, 

voda, plyn atd.). Volné od 1. 1. 2010. Kontakt: Pavel Staněk, 
tel. 474 402 454, e-mail stanek.pavel@steel-holding.cz

SC-91068/1 
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ŽALUZIE

Sítě proti hmyzu – Miloslav Vaško
• Montáž • Opravy

Telefon: 603 781 793

Více informací najdete na: www.ceskydomov.cz/chomutov

Inzerce v Chomutovských novinách 

725 124 615 a 725 124 616
inzercechomutov@ceskydomov.cz

Uzávěrka inzerce dalšího čísla: 27. 10.
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Městská policie

V populárním po�adu 
televize NOVA 112 

v ohrožení života se v po-
sledních dnech objevila 
i práce strážník� M�stské 
policie Chomutov. Pro m�s-
to nelichotivé téma prosti-
tuce p�edevším na Kada�-
ské a Lipské ulici zde bylo 
rozebráno hned z n�kolika 
pohled�, ale podíl strážní-
k� na postupném ubývání 
tohoto nešvaru moderátor 
Miroslav Va�ura rozhodn� 
nezaml�el. „Bylo období, 
kdy intenzita poch�zkové 
�innosti v t�chto místech byla obrovská a jez-
dili jsme tam navíc i ve svém volnu vlastními 
auty. Klientky pochopily, že jim nedáme po-
koj. Postupn� klesá i po�et aut n�meckých 
klient�, kte�í sem jezdí za pot�šením a my 
je zaznamenáváme kamerovým systémem,“ 
�ekl už p�ed �asem zástupce �editele MP Petr 
Zálešák. 
Štáb TV NOVA ale v Chomutov� neto�il 
jen jedno jediné téma. Vypravil se totiž na-
p�íklad i na dispe�ink m�stské policie, kde 
vznikl rozhovor s jednou z nejúsp�šn�jších 
�lenek obsluhy kamerového monitorovacího 
systému. Iveta Svatošová podle slov svých 
nad�ízených vyniká nejen ostražitostí, ale 
i soust�ed�ností a p�edvídavostí. „To všech-
no jsou vlastnosti, které jsou p�i sledování 
takového množství monitor� naprostou ne-
zbytností,“ �ekl �editel M�stské policie Cho-

mutov Vít Šulc. „Už došlo k bezpo�tu p�í-
pad�, kdy tato pracovnice dokázala jakoby 
intuitivn� vytušit, že na n�jakém konkrétním 
míst� dochází k n��emu nekalému. Manipu-
lací s kamerou bez zaváhání odhalila, co se 
d�je, bleskov� vyrozum�la nejbližší hlídku 
a pachatele kriminální �innosti jí v podstat� 
p�ihrála rovnou do rány. Iveta pochopiteln� 
není sama a úsp�šných zákrok� díky kame-
rám zaznamenáváme mnoho. Všichni slušní 
lidé už dávno v�dí, že kamery chrání jejich 
bezpe�í a majetek,“ �ekl Šulc.
Televizní štáb tedy p�ed �asem p�ímo na pra-
covišti dohledového systému to�il rozhovor 
se sympatickou odbornicí na odhalování ne-
kalostí a diváci se už brzy mohou t�šit na to, 
že rozhovor s ní i její zajímavé historky uvidí 
a uslyší v n�kterém z následujících úterních 
ve�er�. (dum)

Městská policie Chomutov v televizi

Školní rok je už v plném proudu a preven-
tistky M�stské policie Chomutov mají op�t 

napilno. Navšt�vují nejen školky, ale také ško-
ly. P�ed n�kolika dny p�sobily na „Beethoven-
ce,“ kde malým školák�m z druhých t�íd radi-
ly, jak p�edcházet nebezpe�í. Dál vysv�tlovaly, 
jak se mají d�ti chovat na p�echodu pro chodce, 
p�i styku s cizí osobou �i neznámým psem. Sa-
moz�ejm�, že d�tem byla mimo jiné i sd�lena 
tís�ové �ísla na m�stskou i státní policii, hasi�e 
�i záchrannou službu. Protože p�ednáška pro-
bíhala zábavnou formou, d�ti byly neustále ve 
st�ehu a hý�ily aktivitou. Na bou�livý potlesk, 
který strážnice po každé hodin� slyší, si už 
z minulého roku zvykly. Po n�kolika dnech se 
preventistky na této škole objevily op�t, aby 
si d�ti formou zábavného testu p�ezkoušely. 
S radostí pak paní u�itelce oznámily, že všichni 
její školáci usp�li. Další radost m�li u�enliví ca-
parti. To proto, že od „žen zákona“ dostali jako 
odm�nu sladkosti.

Strážnice-preventistky mají mezi dětmi napilno

Psi skončili v útulku

Po Spo�ické ulici 
pobíhali za�át-

kem �íjna dva bezpri-
zorní psi a ohrožovali 
bezpe�nost silni�ního 
provozu. Po telefonickém oznámení této si-
tuace tedy vyslal velitel sm�ny na místo hlíd-
ku speciáln� vyškolenou na odchyt zv��e. 
Dva n�me�tí ov�áci našt�stí nebyli agresivní 
a ochotn� spolupracovali. Jejich jediným pro-
blémem byl nedbalý „pání�ek“, který se o n� 
pat�i�n� nestaral. Za pár chvil se psi sezna-
movali se svými kamarády v psím útulku.

Dělal nepořádek, 
zaplatil pokutu

Jedním z bod� ná-
pln� práce stráž-

ník� je i dohled nad 
po�ádkem na ve�ej-
ných prostranstvích. 
Je známo, že nejv�tší problém bývá na cho-
mutovských sídlištích, takže práv� v t�chto 
lokalitách probíhají zvýšené kontroly. �as-
té jsou p�ípady, kdy lidé prohrabávají kon-
tejnery na odpad, p�i�emž nepot�ebné v�ci 
rozhazují okolo. Tak se také choval p�ta-
�ty�icetiletý muž ze Strup�ic. V Jirkovské 
ulici si s odpadky doslova za�ádil. Byl jich 
plný chodník. Po sd�lení p�estupku si p�e-
vzal pokutové bloky a odpadkové nad�lení 
po sob� p�ed strážníky také uklidil.



14CHOMUTOVSKÉ

N
O

V
IN

Yčtrnáctideník statutárního města Chomutova

Události

inzerce

Bydlení
Pronajmu byt 2+1 v osobním vlastnictví v Chomu-
tově, ul. M. Kopeckého. Dvouměsíční vratná kauce, 
volný ihned. Tel. 728 555 061.

Prodám družstevní byt 2+1 s balkonem v CV, 
ul. Václavská. Cena dohodou. RK nevolat. Tel. 
607 213 303.

Pronajmu dlouhodobě byt 1+1, velký. Řadový dům 
u Luny. Po částečné rekonstrukci. Podmínka nekuřá-
ci, pracující, bez zvířat. Nájem vč. energií a kab. tele-
vize 6 600 Kč, kauce 12 000 Kč. Tel. 606 638 215.

Prodám garsoniéru v osobním vlastnictví po rekon-
strukci, ul. Březenecká. RK nevolat. Tel. 777 297 662.

Vyměním st. byt 2+1 v CV za byt 3+1 nebo 2+1 též 
v CV. Může být 2. kat. Tel. 606 945 676.

Nabízím nájemní smlouvu na byt 3+1 v Boleboři, byt 
je zrekonstruovaný. Za částku 5 100 Kč/měs., kauce 
dohodou. Pouze pracujícím lidem. Tel. 606 101 323.

Pronajmu byt 2+1 v Jirkově – Ervěnicích, ul. K. H. Máchy 
na neomezenou dobu. Byt je zrekonstruovaný, v dobrém 
stavu. Za částku 6 100 Kč/měs., kauce dohodou. Byt 
pronajmu pouze pracujícím lidem. Tel. 606 101 323.

Prodám byt v osobním vlastnictví 2+1 s balkonem. 
Ulice Václavská, Chomutov. Klidné prostředí, dům po 
rekonstrukci. Původní cena 590 000 Kč, nyní zlevně-
no na 549 000 Kč. Tel. 604 762 404.

Prodám družstevní byt 1+1 v Jirkově, ulice Mládež-
nická 1643, 1. patro. Původní stav, plastová okna. Za 
200 000 Kč. Tel. 722 627 003.

Prodám dr. byt 3+1+B v Chomutově na Zahradní. 
Plast. okna, krásná koupelna, zateplený dům. Moc 
hezký byt a na pěkném místě. Cena 640 000 Kč. Tel. 
728 551 819.

Mladá rodina koupí dům v Chomutově nebo okolí do 
10 km. Tel. 724 657 421.

Koupím byt – garsonku nebo 1+1 v centru Chomuto-
va. Tel. 728 255 237.

Prodám byt 2+1 s balkonem ve středu města. Nová 
plastová okna, barák se zatepluje. Velmi slušný 
vchod. Tel. 777 282 333.

Pronajmu 1+kk na Březenecké. Byt je zařízený, po 
rekonstrukci. Tel. 602 180 723.

Prodám byt 2+1 s balkonem v os. vl., ul. Vrchlic-

kého v Chomutově. Zateplený, parkety, nutné vi-
dět, tichá lokalita, cena dohodou. Volat večer, tel. 
728 791 611.

Pronajmu byt 1+1 v Jiráskově ul., 4. patro, v Chomu-
tově. Slušný vchod. Nájem + energie 6 500 Kč, kauce 
8 000 Kč. Tel. 731 240 708, 606 316 322.

Pronajmu byt 1+1 větší v Jirkově. Zateplený, plast. 
okna, koberce. Nájem 6 500 Kč včetně energií + 
12 000 Kč kauce. Jen solventní zájemci. Popř. mož-
nost prodeje. Tel. 607 671 993.

Prodám družstevní byt 3+1 v Jirkově, ul. SNP, plas-
tová okna, klasické jádro. Cena 300 000 Kč. Tel. 
607 646 099. 

Prodej
Prodám růžový dětský kočárek s medvídky + mlu-
vicí panenku. Nové, pův. cena 2 300, nyní dohodou. 
Tel. 606 478 196, volat do 20 hodin.

Prodám ořechy z Rakovnicka, 1 kg za 25 Kč. Tel. 
721 677 527.

Prodám rohovou rozkládací sedačku a 2 taburet-
ky, zánovní, cena dohodou. Důvod stěhování. Tel. 
777 779 937.

Ostatní
Koupím heligonku nebo jinou knofl íkovou harmoni-
ku, i poškozenou, třeba jen k dekoraci. Předem děku-
ji. Tel. 737 347 812.

Pronajmu prodejní prostory v centru Chomutova. 
Tel. 608 234 953.

Maturanti, přemýšlejte již nad svým plesem. 
Zkušená choreografka nabízí pomoc. Levně. Tel. 
605 562 046.

Jsem 38letý, černovlasý, zklamaný s vl. bytem a hle-
dám ženu 17–39 let pro spol. život. Dítě a menší vada 
nevadí. Prosím ozvi se. Tel. 775 410 816.

Pronajmu garáž na křižovatce u kina Oko. Nájem 
1 000 Kč/měsíc. Ihned volná. Volat po 15. hodině, 
tel. 605 423 148.

Pronajmu garáž v CV s el. instalací za 1 000 Kč/mě-
síc a prodám ořechy 40 Kč/kg. Tel. 731 237 686.

KUPON NA ŘÁDKOVOU INZERCI ZA 50 Kč (42 Kč + 8 Kč DPH)
Vydavatel si vyhrazuje právo do řádkové inzerce nezařadit firemní inzeráty nebo inzeráty komerčního charakteru.

Řádkovou inzerci můžete i nadále zadávat v sídle historické radnice, kancelář č. 29, přístup z náměstí 1. máje.

Po a St: 8:00–17:00 hod, Út, Čt, Pá: 8:00–14:30 hod, tel.: 474 637 444, e-mail: radkovainzercechomutov@ceskydomov.cz

Uzávěrka inzerce dalšího čísla Chomutovských novin: 9. 9. v 10:00 hod.

Text inzerátu 

Jméno a příjmení: .....................................................  tel.: .......................   podpis: .......................

�

Slavnostní otev�ení nákupního centra Cen-
tral Comutov si nechal ujít  jen málokdo. 

Komplex obchod� se známými zna�kami, kte-
ré dosud v t�chto  ko�inách nebyly k vid�ní, lo-
gicky p�ilákal stovky lidí. „Nejde jen o  nakupo-
vání, ale i o prostor ke sch�zkám a jednáním,“ 

�ekl b�hem  slavnostního otev�ení první etapy 
Centralu Chomutov generální �editel  develo-
perské skupiny Crestyl Omar Koleilat.
Za asistence Klauna, Sn�hurky a i Popelky 
v pohádkových kostýmech pak slavnostn� 
p�est�ihla startovní pásku i primátorka Ivana 


ápková a  všem p�ítomným pop�ála p�íjemné 
zážitky. Zmínila se i o d�ležitém  p�ínosu této 
investi�ní akce, který p�edstavuje necelá stov-
ka nov�  vytvo�ených pracovních míst. „P�eji 
vám p�íjemné nakupování,“ �ekla  t�sn� p�ed 
p�est�ižením pásky primátorka 
ápková.

Central Chomutov posunuje město zase o krok dál
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Fotoreportáž

Ve fotoreportáži nabízíme pohled do tváří těch, kdo si zaslouží naši úctu a obdiv. Jsou to lidé, kteří naše město pamatují 

z doby před padesáti a více lety. Jejich setkání v budově starobylé městské radnice, jak mnozí se seniorů hlasitě slibovali, 

rozhodně nebylo poslední...

Setkání chomutovských rodáků

Slavnostní setkání chomutovských rodák� 
a jejich p�ijetí primátorkou Ivanou 
áp-

kovou prob�hlo v úterý 13. �íjna v ob�adní 
síni starobylé m�stské radnice. „Velice si vá-
žím toho, že jste p�ijali naše 
pozvání. D�ležitou sou�ás-
tí pam�ti našeho m�sta 
jsou i vzpomínky takových 
lidí, jako jste vy. Vaše vzpo-
mínky jsou jako oživlé staré 
fotogra	 e, které nám dáva-
jí nahlédnout do minulosti. 
Spolu s vámi m�žeme hrát 
d�tské hry na již dávno ztracených pláccích, 
poš�uchovat se cestou do �eské školy v cent-
ru m�sta, rozeb�hnout se po starém molu na 
Kamencovém jeze�e nebo si srovnat sv�j �as 
s kv�tinovými hodinami v m�stském parku,“ 
�ekla primátorka b�hem projevu.

Senior�, jejichž ro�ník narození se pohybuje 
vesm�s okolo roku 1930, se sešlo na t�icet. 
Po projevu primátorky v ob�adní síni se s ní 
každý p�išel osobn� pozdravit, zapsal se do 

pam�tní knihy, dostal 
kv�tinu a malý dárek. 
V Rytí�ském sále na pa-
m�tníky �ekalo p�ekva-
pení v podob�  výstavy 
dobových fotogra	 í a po-
hlednic m�sta zap�j�e-
ných Okresním muzeem 
v Chomutov�. Senior�m 

zazpíval p�vecký sbor Písni�ka z Mate�ské 
školy v Zahradní ulici. Primátorka pak ješt� 
dlouho se zájmem diskutovala se seniory. 
„Vážím si vašich zkušeností a oce�uji, že ne-
jste jen rodáky, ale rozhodn� i silnými patrio-
ty našeho m�sta,“ dodala. (red)
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Oddychové a relaxa�ní centrum
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T�šíme se na nový Chomutov. T�šte se s námi!

 „Vize p�estane být snem” |  www.nuts2severozapad.cz |  www.europa.eu | Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad www.novychomutov.cz
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