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17.00 hod. 

Pohádková show, rozsvícení 
váno�ního stromu, oh�ostroj

9.00–18.00 hod.

Váno�ní trh

11.00–15.00 hod.

Živý betlém

vás srde�n� zve na:

na nám�stí 1. máje
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Elektronika, šperky, ale i ná�adí a jiné v�ci budou 
nabídnuty zájemc�m v aukci 15. prosince.

4–54–5

N�co jsou ankety, n�co pocity, jinou kategorii však p�ed-
stavují exaktní statistická data. Podniká se v Chomutov� 
skute�n� tak špatn�, jak psaly n�které noviny?

Veletrh vzd�lávacích možností pro sou�asné 
devá�áky byl letos op�t bohatší a zajímav�jší. 
P�edstavilo se na n�m p�es dvacet st�edních škol a 
u�iliš� z regionu.

Vzdělávání 2010Vzdělávání 2010

Předměty zabavené Předměty zabavené 
při exekucích při exekucích 
jdou do dražby jdou do dražby 

Rozhovor: Tomáš ChabrRozhovor: Tomáš Chabr
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Inzerce
inzercechomutov@ceskydomov.cz, telefon: 725 124 615 a 725 124 616

Tomáš Chabr, formulový pilot a konstruktér, 
prozrazuje, jaké je to být šestinásobným mistrem 
republiky a zárove� tv�rcem závodního stroje,
s nímž se jezdí na špici.

Téma: Město, kde se podniká Téma: Město, kde se podniká 
jako kdekoli jindejako kdekoli jinde

66

Vážení 
spoluobčané, 
práv� v t�chto dnech si 
p�ipomínáme dvacáté 
výro�í listopadových 
událostí roku 1989. 

Vzpomínáte si na tu atmosféru on�ch dní, 
kdy se nám�stí v naší zemi zapl�ovala lid-
mi, kte�í již odmítali dále snášet tupý ko-
munistický systém a kte�í v��ili, že si naše 
zem� zaslouží demokratickou budouc-
nost? Byla to tenkrát nádherná atmosféra 
pospolitosti. Všichni jsme tehdy opravdu 
v��ili tomu, že láska a pravda m�žou zví-
t�zit nad lží a nenávistí. Že sta�í jen naše 
dobrá v�le a snadno se navrátíme k ideá-
l�m a tradicím demokracie v naší zemi. 
Uplynulo dvacet let a naše zem� se za tu 
dobu opravdu hodn� prom�nila. Náš po-
litický systém je pluralitní, takže m�žeme 
p�i volbách svobodn� vybírat z množství 
stran a hnutí. Kolik lidí však tohoto prá-
va, za které jsme tehdy na nám�stích také 
bojovali, využívá? Skoro každé volby se 
opakuje stejný obrázek – prázdné volební 
místnosti. Žijeme v zemi, kde m�že každý 
svobodn� cestovat a  podnikat, kde m�že-
me svobodn� vyjad�ovat své názory. Zdá 
se však, že n�kte�í lidé si pojem svoboda 
vysv�tlují jen jako možnost beztrestn� 
lhát a urážet ostatní. 
Ale svoboda p�eci neznamená možnost 
d�lat si, co chceme, bez jakýchkoliv ná-
sledk� a bez jakékoliv odpov�dnosti! To 
už by totiž nebyla svoboda, ale bezb�ehá 
anarchie. Ani po dvaceti letech není boj 
proti lži a nenávisti vybojován. Soust�edili 
jsme se na to, aby se v naší zemi žilo dob�e, 
aby m�la moderní a vysp�lou ekonomiku, 
aby se za�adila do sjednocené Evropy. 
Bez ohledu na sou�asnou ekonomickou 
krizi lze �íci, že žijeme opravdu v zemi 
s vysp�lým hospodá�stvím, kde se lidem 
da�í pom�rn� dob�e. Kde je ale ten pocit 
sounáležitosti, vzájemné d�v�ry a spole�-
né radosti, který jsme poci�ovali p�i de-
monstracích p�ed dvaceti lety? Chovat se 
k sob� slušn� a s úctou, budovat vzájemn� 
dobré mezilidské vztahy, nebát se vystou-
pit na obranu slabšího – to jsou úkoly, 
které stále stojí p�ed námi. Bohužel, bez 
slušnosti a úcty nebudeme žít nikdy ve 
skute�n� svobodné spole�nosti. P�eji nám 
všem a celé naší zemi, abychom už nikdy 
nemuseli žít v nesvobod� a abychom ne-
museli už nikdy vychovávat své d�ti ve lži.
Nezneužívejme naši svobodu, užívejme si 
ji! 

Vaše Ivana �ápková
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Město, kde se podniká jako kdekoli jinde
Týdeník Ekonom uspořádal už podruhé 

za sebou soutěž Město pro byznys. Sou-

těž má vypovídat především o přívěti-

vosti lokality vůči podnikání. Chomutov 

je v letošní výsledkové listině hodnocen 

jako 112. v republice a mezi 16 hodnoce-

nými městy Ústeckého kraje skončil cel-

kově jako dvanáctý. Mediální výstupy na 

toto téma ovšem prezentovaly ne vždy 

ucelené informace a mnohdy šlo spíš 

skoro o vyrábění negativních až poplaš-

ných zpráv. Na této dvoustraně  nebude 

nic přikrášlováno, ale ani zamlčováno. 

Půjde jen o pokus zasadit všechny infor-

mace do hlubších souvislostí.

Umístění 
v kategorii

Podnikatelské 
prostředí

Kvalita
lokality

Pracovní 
trh

Přístup 
veřejné správy

Cenové 
podmínky

Průzkum mezi 
podnikateli

Celkové 
umístění

2008 56 199 155 169 202 176 204

2009 80 197 42 11 141 105 112

rozdíl -24 2 113 158 61 71 92

Rozdíly v umístění Chomutova v soutěži Město pro byznys

Vedoucí obecního 

živnostenského úřa-

du v Chomutově má 

ze své pozice slušný 

přehled o stavu pod-

nikání ve městě. Je 

však jen tím, kdo vede 

evidenci a kontroluje, 

zda vše funguje v sou-

ladu se zákony.

Váš ú�ad tedy není tím, kdo podmínky podni-
kání ve m�st� m�že n�jak ovlivnit? 
V žádném p�ípad�. Podmínky k podnikání 
jsou všude na sv�t� upravovány obecn� plat-
nými zákony s celostátní p�sobností. Hlavn� 
ty ur�ují podobu podnikatelského prost�edí.

Jaké prvky tedy m�že ovliv�ovat m�sto? Jak 
m�že lákat podnikatele, aby práv� na jeho 
území provozovali své živnosti a � rmy? 
P�edevším tím, že jim nebude házet klacky 
pod nohy. Rozumnou cenovou politikou v ob-
lasti prodeje a pronájmu nebytových prostor�. 
A pak je tu oblast komunikace s ob�any obecn�. 
Aby �lov�k s každým lejstrem a razítkem ne-
musel absolvovat nekone�ná kole�ka po kance-
lá�ích. Chomutov je v tomto ohledu hodn� ve-
p�edu. Práv� v kategorii P�ístup ve�ejné správy 
k ob�an�m se totiž umístil v Ústeckém kraji na 

druhém míst� a v rámci celé republiky skon�il 
jedenáctý. M�sto by tak m�lo být místo ušt�-
pa�ných poznámek ozna�eno spíš za skokana 
roku. Loni jsme nap�íklad hodn� ztratili tím, 
že jsme tu údajn� m�li nejdražší ceny bydlení. 
V Praze ale rozhodn� musí být dráž. A ovzduší 
je také daleko horší v Praze než u nás…

Mluvíte o statistických datech. Ta by ale m�la 
být jasná a nezpochybnitelná.
Redakto�i Ekonomu loni p�iznali, že se jim  
n�které parametry pomíchaly. Letošní hodno-
cení už je jiné. Statistiky v�bec nejsou nudné, 
jen �lov�k musí v�d�t, co v nich chce najít.

Dá se odpov�� na st�žejní otázku – jak se 
tedy podniká v Chomutov� – najít alespo� 
práv� v t�ch statistických datech, tedy v po-
�tu evidovaných podnikatel� na katastru 
m�sta?
Takovou statistiku samoz�ejm� máme. 
Bereme stav od roku 2003. Tehdy zanikly 
okresní ú�ady. Jejich živnostenská odd�lení 
p�edtím evidovala podnikající osoby z v�t-
šího území než jen ze samotného m�sta. 
A p�ipomínám, že n�co jiného je naše evi-
dence osob oprávn�ných podnikat a jiné je 
množství t�ch, kdo skute�n� podnikají. To 
už ale nem�žeme zjistit. 

M�sto jako orgán místní samosprávy ne-
m�že na svém území ur�ovat a vytvá-

�et podmínky pro podnikání jen podle sebe. 
V p�ípad� parametr� a kritérií, které byly 
hodnoceny v Týdeníku Ekonom, je pouze 
37 % t�ch, které m�že m�sto ovlivnit p�ímo, 
a 12 % m�že ovlivnit jen �áste�n�. Podniká se 
zde tedy h�� než jinde v republice? Senzace 
se nekoná. Podniká se tu totiž úpln� stejn� 
jako kdekoli jinde.

Ing. Vladimír Dědeček: Statistiky nejsou nudné, jde o to, co v nich chceme vidět

Podnikatelé celkem
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Miroslav Ferenc 
Prodejna hudebních nástrojů Harmonie

Náš p�edm�t podnikání je specific-
ký, ale muzika se bude d�lat vždyc-
ky. Je jasné, že kupní síla lidí tady 
není taková jako v jiných m�stech, 
nebo dokonce v Praze. Ale zase 
tady není takový nájem jako tam. 

A za podmínky k podnikání obecn� m�sto podle mého žádnou vel-
kou odpov�dnost nenese. Všichni bychom rádi platili nižší dan� 
i odvody na zdravotní a sociální pojišt�ní, ale to se p�eci ur�uje 
v Praze. 

 Jedna v�c je jistá. „I podle názoru samot-
ných podnikatel� mají radnice mnohem 
menší vliv na jejich byznys než kvalita a zp�-
sob práce samotného státu a t�ch orgán� 
státní správy, které stojí mimo místní samo-
správu,“ p�ipomíná primátorka. Záv�rem 
dodává, že nechce zpochyb�ovat výsledky 

podobných an-
ket. P�ipomí-
ná ale fakta, 
která m�sto 
v následujících 
obdobích jist� 
posunou do 
zcela jiných 
pater hodno-
tících tabulek. 
„Život m�s-
ta po�ád víc 
ovliv�ují postupující práce jednotlivých 
etap projekt� IPRM. Takové investi�ní akce 
pat�í k nejv�tším v republice. Existence 
nových sportovních a spole�enských cen-
ter celé m�sto a život v n�m jednozna�n� 
zatraktivní. Navíc p�inesou nová pracovní 
místa nejen v p�ímých oborech, ale i v na-
vazujících službách. A to ur�it� není málo,“ 
�íká primátorka �ápková.

Ocenění Chomutova v oblasti 
komunikace, omezování 
byrokracie a využívání technologií

Evropská komise:•  2. místo v evropském 
kole sout�že European Enterprise 
Awards, cena za omezení byrokracie 
v roce 2006
Ministerstvo � nancí Finska:•  Ocen�ní za 
nejlepší praxi – elektronickou službu 
SMS. 4. konference kvality ve ve�ejné 
správ� zemí EU v Tampere 2006
MPO �R:•  1. místo v národním kole 
sout�že Evropská cena za podnikání – 
kategorie Cena za omezení byrokracie 
v roce 2006 
Ministerstvo vnitra �R: • Cena za inovaci 
v územní ve�ejné správ� za rok 2005 za 
zvýšení spokojenosti ob�an� prost�ed-
nictvím zavedení platebních terminál�. 
Za rok 2006 za digitalizaci archivu sta-
vebního ú�adu. Dále za zavedení SMS 
komunikace s ob�any
Sout�ž Creative Mobile Award 2007:•  
3. místo za Koncept PB – dálkové samo-
obslužné provád�ní vybraných ú�ed-
ních úkon� klientem s využitím ICT
Magazín eGovernment:•  Sout�ž The Best 
2008 – Ocen�ní za projekt Koncept 
Phone Book

Město vychází podnikatelům vstříc
V oblasti přívětivého přístupu k ob-

čanům a podnikatelům, snižování 

byrokracie a využívání nejmoderněj-

ších technologií patří Chomutov mezi 

průkopníky. „I proto jsme loni byli 

skoro zdrceni špatným hodnocením 

města v anketě Město pro byznys,“ 

říká primátorka Ivana Řápková. „Tento 

trend tu přitom razíme dlouhodobě 

a získali jsme i celou řadu ocenění. 

Možná víc než obecné celostátní ankety 

jsou pro nás důležité konkrétní reakce 

místních občanů a podnikatelů,“ dodá-

vá primátorka.

Jak se vám podniká v Chomutově?
S touto anketní otázkou jsme oslovili několik místních podnikatelů, ale jen dva 

byli ochotni uveřejnit svůj názor a nechat se vyfotografovat. Často jsme se setka-

li s omluvou, že dotyčný nechce budit zájem okolí, když řekne, že je spokojený. 

S ryzí nespokojeností jsme se nesetkali ani jednou. Nikdo z oslovených ani ne-

hýřil superlativy. Velice často zazněla zmínka o tom, že za posledních dvacet let 

město Chomutov určitě urazilo veliký kus cesty. Mnozí řekli, že od města nechtě-

jí pomoc, ale aby jim nikdo nekladl zbytečné překážky. 

Vladimír Míček
SEA – Chomutov, s.r.o., ředitel a jednatel společnosti

Nemám n�jak velkou možnost srovná-
vat na vlastní k�ži, ale m�žu �íct to, co 
vím od známých z 	eské republiky, ale 
i z ciziny. Výsledkem je, že se tady pod-
niká s úpln� stejnými problémy jako 
všude jinde v republice i na sv�t�. N�kte-

ré komplikace jsou dány t�eba nedokonalou a nedomyšlenou legislativou. 
Víc problém� ale dokáže zp�sobit �lov�k. Ú�edník, je jedno, zda z m�stské 
�i státní instituce, k vám m�že p�istupovat s pochopením, anebo striktn� 
ú�edn�. Pokud se vytratí selský rozum, je to katastrofa. Je to o lidech. 
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Se zavedením bodového systému nastal 
pro chybující �idi�e problém, jak jed-

noduše zjiš�ovat stav svého konta. V Cho-
mutov� už dávno není nutné absolvovat 
osobní cestu na ú�ad, ale sta�í na mobil-
ním telefonu na�ukat n�kolik údaj� a údaj 
o po�tu bod� je �idi�i doru�en obratem. 
Kouzelný kód se píše ve tvaru CV BODY 
POZ p�íjmení žadatele �íslo �idi�ského 
pr�kazu a celá zpráva se odešle na �íslo 
9020925. „Krátká textová zpráva s úda-
jem o stavu bodového konta následuje 
prakticky okamžit� a cena dotazu �iní 25 
korun,“ up�esnil Rathouský. 
Zmínil se i o dalším p�ínosu ojedin�lé 
e-služby, která pro ob�any-�idi�e p�edsta-
vuje rozhodn� veliký komfort a kterou vy-
užívá denn� kolem deseti lidí. „Obecn� tak 
p�ispíváme i k vyšší bezpe�nosti silni�ního 
provozu. Provinilec, který se nezajímá o své 
konto, nem�ní ani své chování. Pokud �idi-
��m dáme možnost dálkového zp�ístupn�-
ní po�tu bod� bez nutnosti chodit na p�e-
pážku, je vyšší pravd�podobnost, že toho 
využijí. �idi�, který ví, že už n�jaké body 
nasbíral, své chování v silni�ním provozu 
zpravidla rychle m�ní, aby jeho konto dál 
nerostlo,“ dodal Rathouský.

V rámci prezentace aktuálního p�ehledu 
u�ebních a studijních obor�, které jsou k 

dispozici v regionu Chomutovska, nechyb�l 
snad žádný ze zásadních obor� lidské �in-
nosti. Školáci, kte�í zpravidla se svými rodi�i, 
anebo u�iteli výstavu navštívili, nevid�li ale jen 
nudnou ukázku s vý�tem podrobností o dané 
škole. Každé ze zastoupených vzd�lávacích 
za�ízení se ve své expozici snažilo zaujmout 
formou i obsahem. 
„Tentokrát jsme zaznamenali �etn�jší ú�ast 
prezentujících, ale p�edevším zájemc� o in-
formace pro volbu povolání. Potvrdilo se, že 
poradenství v�etn� individuálních konzulta-
cí jsou v této oblasti velkým p�ínosem,“ dopl-
nila Dagmar Mikovcová.
K vid�ní nap�íklad byly barmanské show OA, 
SOŠG a SOU Chomutov, ukázky práce budou-
cích kade�ník� a kosmeti�ek SOŠ služeb a SOU 
Kada�, módní p�ehlídka zdravotnických od�v� 
St�ední zdravotnické školy v Chomutov�, ukáz-

ky z praxe SŠES Chomutov a vyhlášení mezi-
národní sout�že Spectrum, ukázka pe�ovatel-
ské služby a první pomoci OA, SOŠG a SOU 
Chomutov, ukázky z práce �ezník� a cukrá��, 
které byly i k zakoupení ve stánkách p�ed ha-
lou, ukázky z tvorby vaza�ek kv�tin SOŠ služeb 
a SOU Kada�, módní p�ehlídka SOU technic-
kého v Lounech a nechyb�lo ani hudební vy-
stoupení Gymnázia Kada�.
P�ítomní zájemci se ovšem mohli svézt i na 
automobilovém simulátoru anebo si vyzkou-
šet po�íta�ové �ízení traktoru. 

Nemocnice Chomutov je jedním z p�ti odšt�p-
ných za�ízení Krajské zdravotní, a. s., a svou 

ekonomickou bilancí p�edstavuje jednu z nejv�t-
ších firem ve m�st�. „A to co se tý�e ro�ního obratu 
i po�tu zam�stnanc�,“ uvedl �editel Hossner. Fluk-
tuaci personálu nevidí v žádném p�ípad� jako fa-
tální. „V nemocnici, stejn� jako kdekoli jinde, pro-
bíhá kontinuáln� ur�itá obm�na lidí. Nedostatek 
personálu je jedním z pal�ivých problém� nikoliv 
pouze chomutovské nemocnice, ale celého �eské-
ho zdravotnictví. Chci všechny ubezpe�it, že i p�es 
sou�asný handicap se Krajské zdravotní, a.s., da�í 

udržovat takové personální stavy, aby odpovídaly 
spektru poskytovaných služeb a pot�ebám paci-
ent�,“ �ekl �editel. D�vod je podle n�j jednoduchý. 
Mladí léka�i �asto cht�jí po studiích z�stávat ve fa-
kultních nemocnicích v míst� studií. Tam se ale jen 
málokdy dostanou ke skute�n� specializovaným 
�innostem a za nep�íliš d�stojných podmínek t�e-
ba n�kolik let �ekají na p�íležitost. Ani privátní pra-
xe už podle n�ho není tak zajímavá jako d�ív. „My 
naproti tomu m�žeme léka��m rovnou nabídnout 
práci na akreditovaných pracovištích, tedy mož-
nost dalšího vzd�lávání pod  metodickým vedením 
zkušených odborník�. Díky vst�ícné spolupráci 
Statutárního m�sta Chomutov dokážeme zájemci 
opat�it i byt. Dramatizování náborového p�ísp�v-

ku v médiích je trochu nefér, protože jde o b�žný 
motiva�ní prvek a navíc je smluvn� ošet�en pod-
mínkou setrvání v pracovním pom�ru po dobu 
t�í let,“ vysv�tlil Hossner. Dodal, že slou�ení p�ti 
severo�eských nemocnic pod k�ídla Krajské zdra-
votní, a.s., se ukazuje jako výhodné práv� ve slo-
žit�jších situacích. „Nejde jen o to, že spole�nými 
nákupy spot�ebního materiálu, pom�cek, techni-
ky a dalšího zboží ve velkém se šet�í. To chápe kaž-
dý obchodník. Práv� koordinace postup� z centra 
pomáhá kompletn� pokrýt rozsah poskytované 
zdravotní pé�e personálními i technickými kapa-
citami ve všech p�ti spravovaných nemocnicích, 
a v zájmu spole�nosti tedy není omezovat rozsah 
poskytované zdravotní pé�e. A jen záv�rem jako 
odpov�
 na katastrofické zprávy o úbytku dokto-
r� je tu jeden p�íklad z mnoha: od letošního ledna 
do �íjna odešlo z pracovního pom�ru v Nemocnici 
Chomutov 12 léka��. Za stejné období podepsalo 
nové smlouvy 20 jiných. V listopadu nastupuje na 
gynekologicko-porodnické odd�lení atestovaný 
léka� z pražské kliniky a do konce roku 2009 jed-
náme o nástupu do nemocnice s dalšími t�emi lé-
ka�i na plný úvazek. Trend je tedy jasný,“ uzav�el 
Petr Hossner.

Trestné body SMSkou 
fungují skvěle

Kam dál? To řešili deváťáci 
na veletrhu Vzdělávání 2010

Tradiční, už osmý ročník veletrhu Vzdělávání opět proběhl v prostorách městské 

sportovní haly. Letos jej podpořily Hospodářská a sociální rada Chomutovska, 

Ústecký kraj, města Chomutov, Jirkov a Klášterec nad Ohří. Akce proběhla pod zá-

štitou hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové. „Prezentace celkem šestadvaceti 

středních škol a učilišť  představuje pro končící školáky určitě bohatou nabídku 

a my aktivitu vzdělávacích zařízení velice vítáme,“ řekla vedoucí odboru školství 

chomutovského magistrátu bc. Dagmar Mikovcová.

Poplašné zprávy neplatí, nemocnice funguje normálně
V posledních týdnech se jakoby roztrhnul 

pytel s informacemi o nebezpečí pro pa-

cienty chomutovské nemocnice. Jednou 

to bylo uzavření zdejší porodnice, jindy 

zase fatální nedostatek lékařů, a tedy 

omezení zdejší zdravotní péče. „Náboro-

vé příspěvky novým zaměstnancům jsou 

zcela běžným motivačním prvkem i všude 

jinde. A porodnici nezavíráme, naopak 

naše služby rozšiřujeme i o gynekologic-

ko-porodnickou ambulanci ve Vejprtech,“ 

usmívá se spekulacím ředitel Nemocnice 

Chomutov MUDr. Bc. Petr Hossner.

Moderní gynekologicko-porodnické odd�lení 
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Aukce zabavených 
předmětů se blíží

Jak už jsme 
psali v p�ed-

chozích vydáních 
Chomutovských 
novin, sklady 
exeku�n� zabavených v�cí už jsou skoro 
plné, a magistrát proto p�istupuje k první 
aukci t�chto p�edm�t�. „K dispozici je 130 
kus� p�evážn� elektroniky a šperk�, jejichž 
prodejem formou aukce se budeme snažit 
získat prost�edky na umo�ení dluh� za ne-
uhrazené pokuty a  poplatky,“ uvedl vedou-
cí odboru ekonomiky Ing. Jan Mareš.
Dražba je vyhlášena na 15. prosince 2009 
a konat se bude od 13 hodin v Zasedací 
místnosti �íslo 101 v budov� Magistrátu 
m�sta Chomutov ve Zborovské ulici. „Ješ-
t� p�edtím bude od 10 hodin dopoledne 
probíhat dvouhodinová prohlídka nabíze-
ných p�edm�t� a hodinu p�ed zahájením 
samotné aukce se dražitelé budou moci 
registrovat jako ú�astníci. Bez registrace 
nebude ú�ast v aukci možná,“ �ekl Mareš.
Pro zajímavost uvedl, že mezi nabízenými 
p�edm�ty jsou nap�íklad televizory, DVD 
p�ehráva�e, set top boxy pro p�íjem digi-
tálního televizního vysílání, ale i celá �ada 
mobilních telefon� a další elektroniky. 

V programu p�ísp�v-
k� jednotlivých 

ú�astník� sympozia 
byla velice zajímavá té-
mata od vojska a napo-
leonských válek  p�es 
historické a architekto-
nické souvislosti v prv-
cích starobylých budov 
v Chomutov� i okolních 
m�stech, zajímavé objevy ve vztazích zdejší 
šlechty až po místní archeologické nálezy. 
„Podobná kolokvia odborník� na r�zná od-
v�tví historie jsou úžasn� p�ínosná, protože 
pomáhají dávat do souvislostí nejr�zn�jší 
události. Nap�íklad hodn� zajímavý byl p�í-
sp�vek o renesan�ním portálu chomutovské 
radnice. Kolegyn� Gubíková ze zdejšího mu-
zea totiž zkoumala n�které jeho architekto-
nické prvky a porovnáváním s podobnými 
a stejn� historicky datovanými artefakty ve 
m�stech nejen v okolí, ale i nap�íklad v sas-
kém Annabergu, došla k objevným záv�r�m 

ohledn� autora tohoto 
socha�ského skvostu,“ 
vysv�tlil Rak. Dodal, 
že souhrnným mate-
riálem bude sborník, 
který vyjde za rok.
Velké ohlasy sklidil i 
referát archeologa Mi-
lana Sýkory, který do-
konce p�ítomné doká-

zal pobavit. V diskusi nad jedním z dobových 
obraz� z husitských válek se totiž rozvinula 
debata o p�vodní podob� základ� budovy 
radnice. „P�j�te mi bagr a seže�te povolení 
paní primátorky a já to prozkoumám,“ reago-
val lakonicky.
„Comotovia 2009 je za námi a s kolegy jsme se 
shodli, že už se t�šíme na rok 2011. Naše kolo-
kvia po�ádáme ob jeden rok a napadlo nás, že 
za dva roky bude 420. výro�í povstání chomu-
tovských m�š�an� proti jezuit�m v roce 1591. 
To je ur�it� hodn� zajímavá kapitola z historie 
m�sta,“ slíbil záv�rem Petr Rak. 

Historici při sympoziu Comotovia 
objevovali nové souvislosti

Za účasti význačných severočeských historiků a archeologů proběhla v zasedací 

síni starobylé chomutovské radnice další konference s názvem Comotovia. „Po-

dobná pracovní setkání odborníků probíhají i v jiných městech a z toho našeho už 

se stala tradice. Moc děkujeme Statutárnímu městu Chomutov za podporu,“ řekl 

koordinátor sympozia PaedDr. et Mgr. Petr Rak.

Oproti dosavadní form� setkání s ob�a-
ny, kam chodilo v poslední dob� málo 

obyvatel, o�ekává vedení m�sta, že získá více 
informací pro rozhodování o investi�ních 
akcích nebo �innosti m�stských organizací. 
„Protože budeme diskutovat o problémech 
z nejbližšího okolí lidí, o�ekávám, že se do nás 
ob�ané pustí zostra s novými podn�ty, nápa-
dy �i p�ipomínkami,“ �ekla primátorka �áp-
ková. Nové brie� ngy, jak se setkání s ob�any 
p�ezdívá, budou p�ínosn�jší i pro obyvatele, 
protože se bude diskutovat pouze o záležitos-
tech, které dob�e znají ze svého bydlišt�. 
Novou podobu brie� ngu radnice zavádí také 
s ohledem na nový projekt s názvem Kvalita ži-
vota, který by m�l zm�nit zp�sob �ízení m�sta 
a ob�an�m p�inést zlepšení kvality jejich života. 

Dosud se problémy ve m�st� �ešily centráln�, 
nyní se budou �ešit s ohledem na danou lokalitu, 
která má své speci� cké podmínky. M�sto bylo 
rozd�leno na dev�t �ástí. Stejné rozd�lení m�sta 
používá Police 	eské republiky a m�stská poli-
cie. „To umožní m�stu s ob�ma policiemi lépe 
�ešit dodržování ve�ejného po�ádku, bezpe�-
nost a kriminalitu,“ 
dodává �ápková.   
První nové setkání 
s ob�any se usku-
te�ní 26. 11. v 16 
hodin na Základní 
škole Zahradní. Je 
ur�eno pro obyva-
tele sídliš� Zahrad-
ní a Píse�ná.  

Radnice si půjde vyslechnout problémy 

lidí do míst, kde žijí
Vedení chomutovské radnice změní formu setkání s občany, které již několik let pro-

bíhá stejným způsobem. Nově chce vedení města přijít blíže k občanům a řešit s nimi 

konkrétní problémy z jejich nejbližšího okolí. Setkání s občany se proto uskuteční vždy 

v jiné části města. „Potřebujeme znát konkrétní problémy z konkrétních částí města 

a o těch s lidmi z očí do očí debatovat,“ řekla primátorka Ivana Řápková. Hlavní změna 

spočívá v tom, že dříve lidé chodili s problémy na radnici, nyní se vydá úřad za nimi.

Statutární město Chomutov 
 

zve obyvatele sídlišť Zahradní, Písečná 
 
 

na územně zaměřené 
 

Setkání s občany   
 

které se bude konat 

dne 26. 11. 2009 

 od 16 hodin v Základní škole Zahradní 5265 
 

za přítomnos� 
zástupců vedení města, městské policie, technických služeb, 

dopravního podniku a příslušných odborů magistrátu 
 

program:  
 Problémy a potřeby lokality 

Zahradní, Písečná 
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Rozhovor

Tomáši, konstruovat a pilotovat formulové 
speciály je pravd�podobn� snem každého klu-
ka. Byl to i tv�j sen?
Závod�ní vyplynulo samo hlavn� z rodinné tra-
dice. Konstruování monopost� pak p�išlo spíš 
z nutnosti. Na koupení monopostu ze zahrani�í 
tehdy b�žný smrtelník nem�l a my jsme se ne-
báli jít do neznáma. Na druhou stranu technic-
ká speci� kace formule je p�ísn� daná p�edpisy 
a nic moc nového se vymyslet nedá. Platí tu ale 
víc než kde jinde, že obrovskou roli hraje detail-
ní práce. Nikdo by nev��il, jaké rozdíly v jízd-
ních vlastnostech dokáže zp�sobit jiný úhel 
aerodynamického k�idélka, milimetrový roz-
díl ve sbíhavosti nebo odklonu kola, desetinka 
v hušt�ní pneumatiky anebo jinak nastavené 
parametry odpružení tlumi��. Fandové dneska 
znají z televize a zasv�cených komentá�� hlav-
n� nablýskanou konstruk�ní mašinerii formule 
jedna. My jsme pochopiteln� jinde. 

To je pravda. P�i setkání v boxech na okru-
hu rozhodn� nemíváš pestrobarevné košile 
s reklamami, zlaté prsteny ani hodinky. Nej-
�ast�ji je t� vid�t v �erno-oranžové kombinéze 
mechanika a s rukama �ernýma od šmíru.
Když si tu formuli sám postavíš a m�l jsi 
v ruce každý šroubek, logicky pak dokonale 
znáš celý ten technický organismus a všech-
ny fyzikální souvislosti si umíš mnohem lépe 
p�edstavit. To je všechno. Pak to auto testuješ 
a sám cítíš, kde je ješt� pot�eba ud�lat n�ja-
kou zm�nu v nastavení, aby jízdní vlastnosti 
co nejlépe odpovídaly tomu, co pot�ebuješ. 
Nejlepší je, když pak vezmeš klí� a ty dva mi-
limetry na odklonu si se�ídíš osobn�. 

Jak jste p�išli na nápad dát do formule motor 
z motocyklu?
Byli jsme s tím první tady v 	eské republice. 
Ve sv�t� se to v seriálech menších formu-

lí d�lá už déle. Šlo jen o uvoln�ní p�edpis�. 
Dokud se Divize 3 jela jako formule Škoda 
a továrna tu kategorii podporovala, nikoho 
nenapadlo p�emýšlet o zm�n�. Když se p�ed-
pisy zjednodušily pouze na limit kubatury do 
1400 kubík�, už jsme neváhali.

Motor z motorky je ale jinak konstruován 
a jinak �ešen s ohledem na p�evody. To p�eci 
muselo být hodn� t�žké, než jste vymysleli p�i-
zp�sobení pro monopost.
Pánové z Japonska se vy�ádili. Ten motor s p�e-
vodovkou, startérem i alternátorem zabírá 
zhruba p�l kubického metru. Kdo n�kdy vid�l 
vymontovaný samotný motor z fabie a ví, že má 
skoro kubík, pochopí, kde je rozdíl. P�enos síly 
na kola je �ešen �et�zem. A nejde o malou sílu. 
Sériový motor Kawasaki má úctyhodný výkon 
195 koní a maximum na 11 tisících otá�ek za 
minutu. K tomu je tu plynulý pr�b�h výkonu 
a to�ivého momentu v hodnot� 153 newton-
metr� už od šesti a p�l tisíce otá�ek…

Tomáši, zadrž. Tohle si málokdo umí p�ed-
stavit, pokud není opravdu zarytým fandou. 
Spíš �ekni, jak rychle tahle formule umí jet?
V polské Poznani, kde je hodn� rychlý okruh, 
jezdí tahle formule bez problém� 230 kilo-
metr� v hodin�. Od toho se taky odvíjí na-
p�íklad n�které úkoly pro zimní p�estávku. 
V sou�asnosti nap�íklad konstruk�n� �ešíme 
ú�inn�jší systém chlazení oleje a taky zm�nu 
zav�šení p�edních kol, jiné uchycení ramen, 
pracujeme na aerodynamice, na jiném tvaru 
špice vozu.

To už ale zavání tou „vyšší dív�í“, která p�i-
pomíná so� stikované postupy a technologie 
z formule jedna.
Kdepak, po�ád jsme p�i zemi. Tohle lad�ní je 
až t�ešinkou na dortu, stejn� jako detailní stu-
dium telemetrických dat, tedy jakýchsi zázna-
m� „�erných sk�ín�k“ formule. Zimní repase 
techniky p�edstavuje jen a jen d�inu. Každé 
auto se rozebere do šroubku a všechno se d�-

kladn� prov��uje, �istí. Kontrolují se všechny 
�epy a klouby, v po�ádku musí být i elektroin-
stalace, �idla a �ídící jednotky. Jen kompletní 
repase kol a �išt�ní pneumatik zabere neuv�-
�itelné množství �asu. Myslím, že zimní p�e-
stávka bude nakonec na to všechno krátká.

Vra	me se ješt� k letošní okruhové sezon�. Na 
tratích jsi se ješt� objevil, ale už jen málo. V�-
šíš volant na h�ebík?
V�bec ne, ale závody jsem letos odjel jen �ty-
�i poslední. Když se n��emu chceš v�novat 
po�ádn�, což je v našem p�ípad� p�íprava 
špi�kového auta pro prioritního jezdce týmu 
Zby�ka Passera, musíš tomu dát všechno. 
Zbyn�k šampionát s p�ehledem a s p�edsti-
hem vyhrál. Já se za volant s chutí vrátil i pro-
to, abych si ov��il n�které zp�soby nastavo-
vání podvozk� a chování auta v závislosti na 
zm�nách. 

A jak hodnotíš výkon pokra�ovatele rodinné 
tradice, patnáctiletého syna Tomáše?
Ve své premiérové sezon� na velkém okruhu 
v kategorii formulí s motory Škoda skon�il 
t�etí a to je ur�it� výborný výkon. Mám z n�j 
radost. Ale nesmím mu to moc dávat najevo. 
Motosport ho zajímá odmala, za�al na moto-
ká�e, a hned jak to šlo, ud�lal si nejnižší t�ídu 
okruhové licence. Te
 je pro n�j nejd�ležit�jší 
u�ení. V n�m mu neodpustím nic. 

Jaká bude pro stáj Chabr Motosport sezona 
2010?
Bude to d�ina jako vždycky. �ešíme, zda mo-
tor z motorky nedáme ješt� do jedné formule. 
Máme celkem �ty�i a ve dvou jsou ješt� agre-
gáty z fabie. Bude záležet na konkurenci. Jest-
li naší cestou p�jdou i soupe�i, budeme muset 
reagovat. Za pár dní pojedeme vystavit naše 
auta na tradi�ní výstavu Rychlá kola do Lysé 
nad Labem, �ekají nás ješt� n�jaké promoak-
ce, ale hlavn� spousta práce. No a pak sleze 
sníh, p�ijde jaro a s ním první závody v Brn� 
a všechno za�ne nanovo. Už se t�ším.

Tomáš Chabr, závodník a konstruktér

Zimní přestávka bude nakonec krátká
Tomáš Chabr je Chomutovák tělem i duší a svou dlouholetou činností v oblasti mo-

tosportu se stal také nejúspěšnějším reprezentantem svého města v tomto atraktiv-

ním odvětví. Svůj první titul mistra republiky v Divizi 3 ve třídě Národní formule do 

1400 ccm získal už v roce 1997. Pak jich následovalo ještě dalších pět a ten poslední 

zaznamenal v roce 2008. Vítězství v letošní sezoně s formulí týmu Chabr Motosport 

ukořistil pilot Zbyněk Passer. Tomáš Chabr junior, patnáctiletý syn šestinásobného 

šampiona, skončil letošní sezonu celkově jako třetí. Významný věhlas a uznání si 

však Tomáš Chabr senior od začátku nového tisíciletí začal získávat i jako kon-

struktér formulových vozů. Jeho monoposty Tomis s typovým označením 99-01 až 

99-04 dávaly soupeřům pořádně zabrat hned od svého nasazení a ve všech čtyřech 

postupných modifi kacích dovážely své piloty na nejvyšší stupínky.
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EURO OKNO

za cenu oken
z 5komorového
profilu Aluplast
obdržíte okna
z 6komorového
profilu z nerecyklátu
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VCHODOVÉ DVEØE Z HLINÍKU

1300

Plastová okna a dveøe
®

zvýhodnìná cena na okna za státní dotace ZELENÁ ÚSPORÁM 
2- naše okna s koeficientem U=1,2 W/m K splòují pøísné podmínky 

pro udìlení dotací 
- spoleènost je v seznamu odborných dodavatelù programu ZELENÁ ÚSPORÁM

ZELENÁ ÚSPORÁM

ZELENÁ ÚSPORÁM

tel.: 800 170 700
www.adaz.cz

CHOMUTOV, LOUNY, MOST
Èernovická 5523, 430 03 Chomutov
(areál HUŽ, vedle hypermarketu Globus)
tel.: 474 621 058, 474 333 734, 739 691 818
e-mail: adaz1@adaz.cz

SC-90832/3 

Spolu znamená ne sami

Pedagogicko-psychologická poradna 
Ústeckého kraje (PPP) a Za�ízení pro 

další vzd�lávání pedagogických pracovník� 
Chomutov ve spolupráci se St�ediskem kul-
turních a knihovnických služeb (SKKS) zvou 
zájemce na vernisáž výstavy s názvem Spolu.
Jde o výstavu výtvarných a slohových prací 
žák� chomutovských základních škol, které 
jsou zapojeny do stejnojmenného projek-
tu. Ten je spolu� nancován i Statutárním 
m�stem Chomutov. „Je to projekt zacílený 
na primární prevenci rizikového chování. 
D�tské výtvarné i literární práce slouží jako 
bohatý materiál a zdroj poznání,“ �ekla k vý-
stav� vedoucí PPP Chomutov mgr. Karolina 
Homolová. Výstava ve vestibulu knihovny 
SKKS potrvá až do konce roku 2009. (dum) 

Vernisáž zahájily 
tóny p�veckého 

sdružení Vox Can-
tabilis a primátorka 
Chomutova Ivana 
�ápková pak ocenila 
p�edevším to, že Ladi-
slav Ste�ko i p�es r�z-

né životní peripetie a st�hování z�stal cho-
mutovským patriotem. Kurátorka zdejších 
výstav Marie Hipská p�ipomn�la, že Ste�ko 
je um�lecky i lidsky konzistentní osobností, 
a vzhledem k um�lcov� životnímu jubileu mu 

pop�ála ješt� minimáln� dalších t�icet let. 
„A když jsme v p�edváno�ním �ase, dovoluji 
si upozornit, že výstava je prodejní. Když se 
podíváte na p�íznivé ceny zde vystavených 
obrázk�, musíte uznat, že Ladislav Ste�ko se 
nám stal i jakýmsi zdejším Ježíškem,“ �ekla 
s úsm�vem Hipská.
Malí� a gra� k se pak stal ter�em n�kolika p�í-
tomných noviná�� a ochotn� odpovídal nejen 
na dotazy lidí s mikrofony, ale i nadšených 
návšt�vník� vernisáže. Jeho díla budou v Art 
Galerii vystavena až do 12. prosince. 

(dum)

Oblastní muzeum 
v Chomutov� po�á-

dá tradi�ní váno�ní vý-
stavu betlém�, zvonk� 
a zvone�k�, která bude 
probíhat  od 21. listopa-
du 2009 do 9. ledna 2010 
v muzejních prostorách 
na chomutovské radnici. 
Výstava bude zahájena 21. listopadu ve 13 hodin v kostele sv. 
Kate�iny na nám�stí 1. máje v Chomutov�. Vedle tradi�ního hu-
debního vystoupení Loutny �eské se letos na vernisáži divák�m 
p�edstaví bubenický soubor Oklep se skladbami nastudovaný-
mi speciáln� pro tuto p�íležitost.
Váno�ní výstava p�edstaví jako každoro�n� množství pozoru-
hodných betlém�. Hlavním lákadlem letošního roku bude krom� 
pravideln� p�edstavovaného mechanického betlému pana Fialy 
jeho druhý pohyblivý betlém, který byl v pr�b�hu tohoto roku 
autorem rozší�en o množství novým � gurek a scén. Další více 
než dv� desítky betlém� jsou na výstavu zap�j�eny  z Krkonoš-
ského muzea v Jilemnici a z T�ebechovického muzea betlém�.
Letos je pro diváky ovšem p�ipravena ješt� jedna výstava, jejíž 
téma je s atmosférou Vánoc úzce spjato. V malém sále muzea 
bude vystaveno více než padesát zvon�, zvonk�, zvone�k� a rol-
ni�ek, které jsme zap�j�ili z Národního muzea v Praze – z kam-
panologické expozice na zámku ve Vrchotových Janovicích, 
z Um�leckopr�myslového muzea v Praze a ze St�edo�eského 
muzea v Roztokách u Prahy.
Stejn� jako v lo�ském roce je váno�ní výstava rozší�ena i do 
prostor kostela sv. Kate�iny, kam svými výtvory p�isp�li žáci 
chomutovských škol. Diváci se i letos mohou t�šit na pravidelné 
sobotní koncerty, které jim zp�íjemní p�edváno�ní �as. Vždy v  
sobotu od 10 hodin je zveme k návšt�v� koncert� Žateckého p�í-
ležitostního sboru, D�tského p�veckého sboru Hlásek, Vokáln� 
instrumentálního sboru chomutovského gymnázia a 19. pro-
since do kostela sv. Kate�iny na koncert Vlastislava Matouška 
a jeho rodinného souboru Schola Specialis Familiae.

inzerce

Steňkovy obrazy a grafi ka na radnici
Chomutovský malíř Ladislav Steňko vystavuje od 9. listopadu až do 12. prosince výběr 

ze svých děl posledních let v Art Galerii v budově historické radnice na chomutovském 

náměstí 1. máje. „Jsem realista a vždy jsem jím byl. Z mých obrázků to snad je vidět. 

Trendy moderního umění mě vždycky míjely,“ nechal se před vernisáží slyšet umělec.

Vánoce už klepou na dveře
Absolutní novinkou letošního roku bude be-
ne� �ní aukce, která prob�hne v den zahájení 
váno�ní výstavy. 21. listopadu od 15 hodin 
bude v muzejních prostorách radnice zahá-
jena Zvonková bene� �ní aukce, jejíž výt�žek 
bude v�nován chomutovské Asociaci Pro 
HANDICAP (www.aphandicap.cz).
Role licitátor� a pr�vodc� aukcí laskav� 
p�ijali profesionální herci, paní Miluše 
Bittnerová, známá ze seriálu Ordinace 
v r�žové zahrad�, a herec a hudebník pan 
Petr Bat�k.
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Sport

Kam za sportem?
M�stská sportovní hala
20. 11. Pá
Basketbal  – muži B  19.00–20.30
21. 11. So
Volejbal  – ženy 10.00–15.00
CHLMF    8.00–18.30
27. 11. Pá
Basketbal  – muži B  19.00–20.30
28. 11. So
Volejbal  – ženy 10.00–15.00
CHLMF    8.00–14.30
Basketbal – muži A  16.00–17.30
Házená  – muži  18.00–19.30
29. 11. Ne
Basketbal  – muži A 10.30–12.00
CHLMF  13.00–19.30

Zimní stadion
Lední hokej
18. 11. St 17.30 Chomutov–Beroun
23. 11. Po 17.30 Chomutov–Tábor
28. 11. So 17.30 Chomutov–Znojmo

Pravidelné 
ve�ejné 
bruslení:
	tvrtek  
16.00–
17.00
Ned�le 
9.30–
10.30 

Josef Valenta se umístil na 200 m znak šes-
tý, na 100 m znak devátý a na 100 m polo-

hov� v osobním rekordu desátý, Libor Du-
cho� na 100 m volný zp�sob devátý, v t�žké 
disciplín� 100 m motýl dohmátl na krásném 
pátém míst�, na 200 m volný zp�sob sedmý 
a na 100 m polohov� desátý, poslední t�i dis-
ciplíny ve velkých osobních rekordech. Kris-
tián Kolumber dokonce t�ikrát vystoupil na 
stupn� vít�z�. V disciplín� 100 a 200 m prsa 
nenašel p�emožitele a s p�ehledem zvít�zil 
a na 100 m polohov� p�ed sebe pustil jen dva 
starší soupe�e, a získal tak bronz. Na 100 m 
motýl dohmátl t�sn� za t�etím borcem na ne-
populárním �tvrtém míst�. Jako t�ešni�ku na 
dortu k medailím a t�em osobním rekord�m 
p�idal ješt� dva oddílové rekordy v prsa�-
ských disciplínách. 

„Naši borci nás velmi mile p�ekvapili. Jeli 
tam na zkušenou a všem ukázali, že se nebojí 
ani o rok starších soupe��. Z dvanácti start� 
se jedenáctkrát umístili mezi první desítkou 
a vyplavali si plno osobních rekord�,“ rado-
valy se trenérky Neumannová a Šilhanová.

(red)

Dvakrát zlatý Kristián Kolumber

Josef Toman se celý život snažil o nejp�iroze-
n�jší lidské v�ci. Pracoval, pomáhal, pokud 

bylo pot�eba, organizoval a „funkciona�il“, jak 
sám popsal svá první b�hání s archy a pozván-
kami na sch�ze Sokola, která absolvoval jako 
malý kluk v rodných Východních 	echách. 
Jako vystudovaný u�itel pak zamí�il na Teplicko 

a po roce 1948 a také po perzeku�-
ních zásazích skon�il v Chomutov�. 
To už byl vysoce postaveným sokol-
ským funkcioná�em, a by� se o žup� 
Krušnohorské – Kuka�ov� nesm�lo 
ani hlesnout, to, co m�l v srdci, nikdo 
mu nikdy nemohl vzít. Po roce 1989 
nastala nová etapa a Josef Toman byl 
znovu ve svém živlu. Obnovení jed-
noty v Chomutov� i Kuka�ovy Kruš-
nohorské župy, to byla i jeho práce. 
Byl nejstarším �lenem, v Chomutov� 
�estným starostou, v žup� �lenem 
p�edsednictva. M�l plány a svou 

vitalitu vysv�tloval hlavn� tím, že �lov�k musí 
z�stat mladý hlavn� v hlav�.
Byl skv�lým organizátorem, �e�níkem, u�i-
telem, ale hlavn� �lov�kem. M�l veliké srdce. 
A silné. Ale ani to sebesiln�jší nevydrží nav�-
ky. P�ed t�emi roky dotlouklo.

Vzpome�te na n�j s námi...

Borci TJ Slavia Chomutov absolvovali závody v Litvínově, kam odjeli desetiletí 

a starší. Tři nejlepší devítiletí, Libor Duchoň, Kristián Kolumber a Josef Valenta, 

zamířili do Motorletu Praha. 

D�ti z chomutovských mate�ských škol 
absolvovaly návšt�vu vyššího stupn� 

a vydaly se do základní školy v ulici Na P�íko-
pech. V rámci programu Ko�i�ka Školi�ka, 
který tu pro d�ti tradi�n� p�ipravují, si zacvi-
�ily v t�locvi�n�. P�edvedly svou obratnost 

a schopnosti a na záv�r každého cvi�ení �e-
kal d�ti fotbalový zápas, který pískal skute�-
ný trenér. Pozoroval malé talenty, které by na 
P�íkopech rádi v p�íštím školním roce uvítali 
mezi sebou.

(dum)

Lov nejmenších talentů na Příkopech

Josef Toman – v těchto dnech by oslavil stovku
Před pěti roky psal v Chomutovských novinách Stanislav Král o úctyhodných pět-

adevadesátinách čestného starosty Sokola Chomutov a z jeho vyprávění byla nad 

slunce jasnější fascinace vitálním mužem, učitelem, fi lozofem, sportovcem.

Cyklostezka Bezručovým 
údolím je delší o 1 120 m 

Vyznava�i cyklistiky, in-line bruslení, ale 
i turistiky se po ní od nyn�jška dostanou 

až ke Druhému mlýnu.  „Bezru�ovo údolí je 
magnetem pro turisty i populární p�ím�stskou 
rekrea�ní zónou pro obyvatele Chomutova, 
kte�í si zde mohou zajezdit na kole �i in-line 
bruslích,“ �ekla primátorka Ivana �ápková.
Už loni byly mezi Prvním a Druhým mlýnem 
postaveny mostky p�es �í�ku Chomutovku 
a letos od srpna do �íjna na to navázala vý-
stavba vlastní t�i metry široké cyklostezky 
s živi�ným povrchem. V rámci této etapy byl 
proveden nap�íklad p�eklad kabel�, položeny 
drenáže a gabionové op�rky, které zpev�ují 
p�ilehlé svahy a zabra�ují jejich p�ípadnému 
sjížd�ní. Z celkové proinvestované �ástky 
5 819 tisíc korun získalo m�sto Chomutov 
ze Státního fondu dopravní infrastruktury 
3 637 tisíc, tedy tém�� dv� t�etiny náklad�. 
P�íští rok plánuje m�sto cyklostezku protáh-
nout až do míst, kde d�íve stával T�etí mlýn.

(red)
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Doprava Pozvánka

inzerce

SC-90896/5 SC-91200/1

� M�níte okna a dve�e?
� Zateplujete?
� Obm��ujete zp�sob vytáp�ní?
� Chcete na to získat peníze od státu?

ZDARMA Vám poradíme, jak získat dotaci. Nabízíme konzultace
a p�ípravu žádosti o dotaci. Více informací o kontaktních místech

a plánovaných seminá�ích na www.dotace-uk.cz
Projekt je realizován s � nan�ní podporou Ústeckého kraje

Poradenství jak úsp�šn� získat 
dotaci z programu 

„Zelená úsporám“
SEMINÁ� 24. listopadu 2009 od 16:00 hod

OHK Chomutov, Cihlá�ská 4132, info@ohkcv.cz

P�ipomn�l, že razantní modernizace vozo-
vého parku za poslední t�i roky p�edstavuje 

obm�nu �ty�iceti zastaralých linkových autobu-
s� novou technikou, obm��ují se i vozy m�stské 
hromadné dopravy, m�stem jezdí deset nových 
nízkopodlažních autobus�, z nichž dva jsou klou-
bové. Pr�b�žn� probíhají generální opravy trolej-
bus� a brzy do vozovny podniku p�ibude i zcela 
nový kloubový trolejbus. „P�ed n�kolika dny se 
nám po generálce vrátil už t�etí z trolejbus�, 
další je práv� na oprav� a ješt� jeden do kon-
ce roku stihneme,“ vypo�ítal Melni�uk.
Kampa� Cestujte s námi zahrnuje slosova-
telnou sout�ž o �asové kupony, dny cestování 
zdarma, r�zné formy setkávání s cestujícími, 
akce s ukázkami vozové techniky a další zají-
mavosti. „Tou nejbližší bude slavnostní otev�e-
ní nové p�epravní kancelá�e na autobusovém 
nádraží v Jirkov� 24. listopadu od 14 hodin. 
Sou�ástí akce budou exkurze v zákulisí, ukáz-

ky techniky, diskuse s cestujícími, ale ur�it� 
zaujmeme i nabídkou možnosti koupit si 
zde �ipovou kartu se slevou deset procent. 

A abych nezapomn�l, tentýž den prob�hne 
i první ze dn� cestování zdarma. Na lince �íslo 
1 bude od 12 do 18 hodin jezdit nový kloubový 
autobus SOLARIS URBINO 18 a na lince 33 
to bude ve stejném �ase nov� zgenerálkovaný 
kloubový trolejbus. Všechny další konkrétní in-
formace najdou zájemci na našem webu www.
dpchj.cz,“ uzav�el Melni�uk.

Dopravní podnik nabízí soutěže, 
zajímavosti a výhody

S heslem Cestujte s námi se Dopravní podnik Chomutova a Jirkova, a.s., obrací na cestují-

cí s novou kampaní, která má místního dopravce přiblížit co nejvíc k lidem. „Za poslední 

tři roky už jsme udělali spoustu pozitivních kroků, máme z nich radost a o tu se chceme s 

lidmi podělit právě formou slev, výhod, soutěží a zajímavostí. To všechno v programu, ze 

kterého si jistě vybere každý,“ řekl generální ředitel DPCHJ, a.s., Jiří Melničuk.

Vykládání nov� generálkovaného trolejbusu

Konference Komunitního 
plánování sociálních služeb 

Statutárního města Chomutova
Datum konání:
1. 12. 2009 zahájení v 9:00 hod. 
prezence ú�astník� od 8:30 hod.

Místo konání: 
Domov pro seniory Píse�ná 5062, 
Chomutov - spole�enská místnost
 
Na programu budou témata: 

Zhodnocení �innosti pracovních sku-• 
pin za období 2008–2009
Krátkodobý plán rozvoje soc. služeb • 
Statutárního m�sta Chomutova pro 
roky 2009–2011 
Pravidla ne� nan�ní podpory m�sta • 
Chomutova 
Informace Úseku projekt� Magistrátu • 
m�sta Chomutova
Chomutovský  deník – seriál prezentací • 
sociálních služeb 
Prezentace poskytovatel� soc. služeb v • 
roce 2010 
Problematika strategického plánování • 
– Mgr. Alena Tölgová
Zákon �. 108/2006 Sb., o sociálních • 
službách – Lenka Straková

Organiza�ní informace:
P�ihlášku k ú�asti zasílejte na e-mail: pe-
chacova@musscv.cz nebo ú�ast nahlaste 
telefonicky na tel.: 474 623 261, 728 218 
637, Kate�ina Pechá�ová, a to nejpozd�ji 
do 25. 11. 2009.
P�ihlášky k prezentaci za�ízení �i služby zasí-
lejte na e-mail: pechacova@musscv.cz, uzá-
v�rka p�ihlášek k prezentaci je 25. 11. 2009

Na vaši ú�ast se t�ší
Mgr. Alena Tölgová, manažerka projektu

Do stávajících zpoplatněných zón při-

byla ulice Na Příkopech, a nově vznikla 

zóna v části sídliště Kamenná. 

Ulice Na P�íkopech p�ešla z majetku Ús-
teckého kraje do majetku m�sta. A pro-

tože leží uprost�ed zpoplatn�né zóny, byla 
logicky do systému zpoplatn�ní také za�aze-
na. V této oblasti tak zbývá zpoplatnit pouze 
ulici Školní a ulici Spo�ickou, které nejsou v 
majetku m�sta. Cena za parkování v ulici Na 

P�íkopech bude p�i placení v automatu 5 K� 
za 30 min, 10 K� za hodinu, 20 K� za druhou 
a 30 K� za t�etí a další hodinu. Rezidentní 
karty se budou vydávat v hodnot� 150 K� m�-
síc nebo 1000 K� ro�n�.   
Zpoplatn�ní krátkého úseku v ulici Kamen-
ná mezi �ísly popisnými 5106 až 5119 m�sto 
zavedlo na základ� p�ání obyvatel, kte�í zde 
bydlí. Do systému parkování je za�azeno 38 
parkovacích míst. Zde se budou vydávat pou-
ze rezidentní karty v hodnot� 1000 K� ro�n�. 

Ulice Na Příkopech a Kamenná jsou zpoplatněny
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Školy a volný čas

inzerce

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

S
C
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SC-91212/1 tel.: 732 445 149

J.T.           REKONSTRUKCE BYTŮ

ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE
Jsem odborník. Pracuji kvalitně a levně (nejsem fi rma)

Firma REIS ROBOTICS ČR – strojírenství spol. s r.o.

se sídlem v Černovicích u Chomutova

Přijme:  Mistra dílny obrábění   

Požadujeme • znalost klasického obrábění i CNC obrábění 
• praxi v obdobné funkci • znalost NJ je výhodou 

 Obráběče kovů – Horizontáře

Požadujeme • min. praxi 1 rok při obsluze horizontální 
vyvrtávačky • znalost ŘS Heidenhein je předností

Nabízíme:  Samostatnou práci s nejvyspělejšími techno-
logiemi, jistotu stability dceřinné společnosti ze SRN 
s vysokou technickou úrovní, odpovídající výdělek.

Strukturovaný životopis prosíme zaslat 

na e-mail: info@reisrobotics.cz, informace: 474 638 514
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Asijským dn�m, které byly v�novány vý-

uce o zemích Orientu, p�edcházela m�-
sí�ní p�íprava. „V den D se pak d�ti navlékly 
do tradi�ních od�v� šesti r�zných zemí Asie 
a vydaly se na cestu do �ajovny Alibaba,“ lí�i-
la Nováková. Podle ní pro d�ti šlo o den plný 
zážitk�, tvorby a prezentací. Krom� výroby 
origami a práce s mapou Asie byla p�iprave-
na i p�ednáška o �ajích spojená s ochutnáv-
kou. „Cestu �aje p�ipravil sám majitel �ajov-
ny Tomáš Novák a jeho kolega Ond�ej David. 
Jejich zajímavé povídání a cenné informace 
by d�ti ve škole jist� nezískaly. Po typicky 
asijském ob�d� následoval blok p�ednášek 
kolegyn� Marcely Demkové na téma islám, 
Irák, Sýrie a Libanon. Kdo by byl kompetent-
n�jší p�ednášet na toto téma než osoba, která 
sama n�jakou dobu v t�chto zemích pobýva-
la,“ dodala Nováková. Dalšími prezentacemi 
o zemích z této oblasti, jako je Japonsko, 	ína 

�i Vietnam, pak p�isp�ly samy d�ti. Ke slovu 
tedy p�išel i tradi�ní od�v, p�edm�ty, hudba 
a divadelní ztvárn�ní známých událostí.
Asijské dny nebyly první podobnou akcí. Prv-
ním krokem byl nap�íklad projekt Mexické 
dny v Pepe Lopez. Další téma, které žáky ze 
Školní ulice �eká, bude Latinská Amerika, 
tedy Kolumbie, Venezuela a Peru. (dum)

Asijské dny s příchutí čaje, 
aneb jak se dnes učí prožitkem

Součástí cyklu projektových dnů zaměřených na Globální a multikulturní výchovu 

žáků Základní školy ve Školní ulici byly nedávné Asijské dny. „Osobním prožitkem 

a interaktivně zprostředkovanými informacemi děti získávají mnohem víc než běž-

nou výukou z učebnic ve třídě,“ podotkla učitelka Martina Nováková.

D�ti se nebály ztvárnit r	zné podoby Asie 

www.ceskydomov.cz

SC-91138/2 

Na návštěvě v saských 
mateřských školách  

Pracují mate�ské školy v sousedním Sasku 
stejn� jako �eská p�edškolní za�ízení? 

V �em se liší? V �em se naopak shodují? To 
je hrubá nápl� t�íletého projektu Odmali�ka 
– Von klein auf. 	esko-n�mecká spoluprá-
ce p�edškolních za�ízení. „	esko-n�mecká 
setkání mate�ských škol v p�íhrani�í p�ed-
stavují pro d�ti jedine�nou šanci navázat již 
v raném v�ku p�átelství s vrstevníky z druhé 
strany hranice a získat první znalosti jazyka 
sousední zem�,“ dodává pracovnice projektu 
a organizátorka akce Kate�ina Jonášová.
U�itelky z mate�ských škol z Krušnoho�í ab-
solvovaly v listopadu informa�ní cestu, aby 
blíže poznaly všední den v tamních školkách. 
Hospitace pedagog� v mate�ských školách 
na druhé stran� hranice po�ádá Koordina�ní 
centrum �esko-n�meckých vým�n mládeže 
Tandem. Akce se ú�astnilo 17 u�itelek z �es-
kých a 6 u�itelek z n�meckých mate�ských 
škol z okres� Chomutov, Most, Karlovy Vary 
a bývalých saských okres� Aue-Schwarzen-
berg, Annaberg, Mittlerer Erzgebirgskreis 
a Freiberg.  (dum)

Jak jsme již v minulém �ísle našich novin avi-
zovali, Chomutovské soukromé gymnázium 

v p�íštím školním roce rozší�í svou nabídku 
o zcela nový obor studia, a to o pedagogické lyce-
um. Tento obor p�ipravuje své absolventy nejen 
na zam�stnání st�edních pedagogických pra-
covník�, ale p�edevším ke studiu na humanit-
ních a pedagogických vysokých školách. �editel 
gymnázia Pavel Cibulka k tomu �íká: „Pedago-
gické lyceum je obor pro všechny chlapce a d�v-
�ata, kte�í jsou zam��eni na humanitní p�edm�ty 
a které zajímají takové obory, jako je pedagogika, 
psychologie, dramatická výchova, spole�enské 

v�dy nebo estetická výchova. Takových d�tí je 
mnoho a až dosud pro n� na Chomutovsku ne-
byla vytvo�ena zajímavá studijní nabídka. Proto 
v��íme, že si ke studiu pedagogického lycea na 
naší škole najdou cestu.“ Pedagogické lyceum je 
obor, který je vlastn� jakousi kombinací gymná-
zia s odbornou školou. Proto je vhodný zejména 
pro ty, kte�í hodlají v budoucnu pokra�ovat ve 
vzd�lání na vyšších a vysokých školách. Jak jsme 
se také dozv�d�li, studenti tohoto oboru budou 
v každém ro�níku absolvovat i praxi, takže si 
budou moci vytvo�it obrázek o r�zných druzích 
pedagogické práce a ov��it si své schopnosti se 

v budoucnu nelehké profesi pedagoga v�novat. 
„Jak vyplývá z údaj� statistik� i krajského ú�a-
du, pedagogické obory pat�í k t�m, kde do p�ti 
let bude nedostatek pracovník�. Naší snahou 
je tomu p�edcházet a sou�asn� nabízet mladým 
lidem takový studijní obor, který jim v budoucnu 
p�inese zajímavé možnosti zam�stnání,“ uvádí 
k tomu pedagog školy a radní Pavel K. Markvart. 
Jak škola �íká, pokud bude mít kdokoliv zájem 
se o novém oboru dozv�d�t n�co dalšího, m�že 
soukromé gymnázium kdykoliv navštívit nebo 
se podívat na jeho internetové stránky www.
gymnaziumcv.cz. 

Pedagogické lyceum na soukromém gymnáziu již příští rok
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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• 
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Řešení bydlení – hypotéky, úvěry, příprava peněz 
na rekonstrukci bytu či RD

Pojištění osob 
životní • úrazové • cestovní

Pojištění majetku
domácností • bytů • RD • chat

Finanční konzultant
Hlavová Ilona
Mobil: 723 748 580

Stavební spoření se státní dotací
Penzijní připojištění se stání dotací 
Investice
Programy na využití daňových úlev 
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BEZPLATNÉ FINANČÍ 
A MAJETKOVÉ PORADENSTVÍ

inzerce

inzerce

B�hem b�žné hlídkové �innosti v Kyjic-
ké ulici si strážníci všimli pla�ící mladé 

ženy. Na dotaz, zda nepot�ebuje pomoci, od-
pov�d�la, že jí s jejím problémem zcela jist� 
neporadí. Pozd�ji p�iznala, že si zabouchla 
dve�e od bytu a klí�e jsou uvnit�. I s takovým 
problémem si ale m�stští policisté v�dí rady, 
a p�ivolali tedy hasi�e. Ti b�hem chvilky byt 

speciální technikou otev�eli. 29letá Chomu-
tova�ka se už s úsm�vem mohla vrátit dom� 
a nešet�ila slovy dík�. Nebyl to nakonec je-
diný podobný p�ípad. P�ednedávnem se na 
služebnu m�stské policie dostavila žena pou-
ze v no�ní košili s tím samým problémem. 
I v tomto p�ípad� dokázali strážníci opat�it 
� rmu, která byt v pohod� otev�ela.

V hluboké noci, p�esn�ji p�ed druhou ho-
dinou ranní, si p�ipsali strážníci velký 

úsp�ch. Procházeli totiž ulicí Bezru�ova, 
když p�ímo p�i �inu chytili sprejera. Ten stál 
na betonovém železni�ním p�ejezdu a r�z-
nými nápisy hyzdil cizí majetek. Pracoval 
v klidu, protože m�l s sebou komplice, který 
hlídal. Pravd�podobn� se ale svému úkolu 
nev�noval s pot�ebnou pozorností. Stráž-
níci m�li naopak ostražitosti i d�vtipu mno-
hem víc, nepozorovan� se p�iblížili a oba 
„pouli�ní um�lce“ zna�n� zasko�ili, když 
zahájili „zatýkací manévr“. Spreje�i se ne-
zmohli na slovo a jen lapali po dechu. 21letý 
mladík i jeho o rok mladší pomocník okusili 
služební pouta i projíž
ku služebním vozi-

dlem. No�ní cesta Chomutovem pak m�la 
kone�nou na služebn� P	R. Zde si oba vý-
te�níky i s pracovním materiálem p�evzali 
státní policisté.

Sprejeři se nezmohli na odpor Strážníci-záchranáři

V telefonu na dispe�inku se jednoho 
odpoledne ozvalo vzrušené až hektic-

ké oznámení, že v jednom byt� v ulici Ví-
t�zslava Nezvala jde z�ejm� o život. Zpoza 
dve�í se prý ozývá chr�ení, ale na zvon�ní 
nikdo nereaguje. Na místo tedy nepro-
dlen� vyjeli strážníci, aby zjistili skute�-
ný stav v�ci. Oznámení se zakládalo na 
pravd�, a hlídka tedy musela bezchybn� 
a hlavn� rychle reagovat. Chroptící muž 
byl za dve�mi skute�n� slyšet, ale nerea-
goval na žádost o otev�ení dve�í. Strážní-
k�m se poda�ilo vyšplhat na balkon a vlézt 
dovnit�. V byt� u dve�í nalezli na zemi le-
žet nemocného muže v záchvatu. Vzáp�tí 
p�ijela p�edem informovaná záchranná 
služba, která si 73letého seniora vzala do 
pé�e. Strážníci poté ješt� kontaktovali 
jeho dceru, která byla velice vd��ná a za-
mí�ila za tatínkem do nemocnice. 

Jako obvykle se i letos v období blížících se 
Vánoc probouzejí k vyšší aktivit� zlod�ji 

a zlod�jí�ci všech kategorií. Markety se plní 
a pobertové v�t�í zvýšenou šanci na úsp�ch. 

O�i na stopkách tak mají i pracovníci bezpe�-
nostních agentur. V sou�asné dob� tak�ka 
denn� vyjíždí strážníci ke krádežím zejména 
do velkých market� všech obchodních �et�z-
c� zastoupených ve m�st�. Straky se snaží 
ukrýt pod svá k�ídla vše, co je k pití �i jídlu. 
Nepohrnou však ani drogistickým zbožím. 
V síti uvázl nap�íklad 30letý muž, který si 
vyrazil do Penny marketu v Bezru�ov� uli-
ci. Bez zaplacení pronesl pokladnou práv� 
drogistické zboží za dv� stovky. Poté skon�il 
v pé�i místní ostrahy, která zavolala strážní-
ky. Nejenom, že si kv�li dv�ma stokorunám 
u�ízl po�ádnou ostudu, ale ke své nelibosti 
uleh�il své pen�žence o mnohem víc pen�z.

Před Vánocemi se krade víc než jindy

Strážníci pomohli plačící mladé ženě

Statutární město 
Chomutov 
vyhlašuje výzvu č. 3 

k podání žádosti o poskytnutí finanční pod-
pory 5. 2b) Regenerace bytových domů 

v rámci Integrovaného plánu rozvoje města 
Chomutova Sídliště, místo pro život.

Bližší podrobnosti k výzvě najdete 
na webových stránkách 

www.chomutov-projekty.eu 
v novinkách 

Vyhlášení výzvy: 
 16. 11. 2009
Ukon�ení p�íjmu žádostí:
  15. 3. 2010 do 17:00 
Celkový � nan�ní objem dotace pro tuto 
výzvu (ERDF+SR):
 16 690 572,- K�
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Servis

inzerce

Bydlení
Prodám rod. dům ve Spořicích, nová střecha, garáž, 
oprava. RK nevolat. Tel. 604 756 501, volat po 16. hod.

Prodám garsoniéru v experimentu, v OV, s balkonem. 
RK nevolat. Tel. 777 297 662.

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 byt v OV 2+1 s balkonem, ul. Václavská v CV. 
Pěkné bydlení, klidný vchod. Cena 550 000 Kč, při 
rychlém jednání sleva. Tel. 604 762 404.

Prodám byt 2+1 plus garáž. Lokalita Chomutov – Nové 
Spořice. Tel. 603 341 832.

Vyměním (prodám) byt 2+1+B, os. vl., Březenecká 4460 
v Chomutově, za 1+1+B v os. vl. Tel. 723 243 248.

Pronajmu byty v Chomutově, dlouhodobě, smlouva, 
kauce, trv. bydl. Tel. 606 923 620.

Prodám dr. byt 3+1+L, 6. patro, Chomutov, Zahradní. 
Plast. okna, nová koupelna, zatepl. dům. Moc hezký byt 
nad školou, les. Cena 590 000 Kč. Tel. 728 551 819.

Hledám dům v Chomutově a okolí do 6 mil. Kč. Tel. 
724 657 425.

Prodám byt 3+1+balkon v os. vl. na Vinohradech. 
Nová kuch. linka, bez. dveře, zasklený balkon, plast. 
okna, zateplení, 4. patro, CV. Tel. 604 647 549.

Prodám byt v os. vl. 2+1 v CV, Jiráskova. Cihlo-
vý dům, 1. patro, blízko centra. Cena dohodou. Tel. 
737 689 301.

Koupím byt v os. vl. 2+1 s balkonem v panelovém 
domě v CV, klidná lokalita, do 400 000 Kč, platba ho-
tově. Tel. 737 689 301.

Podnikatelka koupí rodinný domek v Chomutově a 
okolí. Tel. 724 657 421.

Mladý pár hledá byt 3+1 nebo 4+1 v osobním vlast-
nictví v Chomutově. Tel. 728 255 237.

Prodej
Prodám vlašské ořechy – papíráky celé a vlašské 
ořechy vyloupané na cukroví. Kvalitní, velmi chutné, 
levně. Tel. 605 806 665. 

Prodám komb. sporák – cena 950 Kč, růžovou dětskou 
kovovou postýlku – cena 500 Kč. Tel. 604 687 491. 

Prodám zimní pneu 4x komplet. 175/70 R14. Díry 
4x100. Vhodné pro Opel, zn. Firestone. Cena 2 200 
Kč. Tel. 723 571 593.

Prodám šlapací šicí stroj Minerva, vhodný též jako 
dekorace. Tel. 731 904 965.

Prodám kameru Quartz, promítačku Meolux2 – 
Meopta a promítací plátno. Cena dohodou. Tel. 
731 015 287. 

Prodám kompresor na kolečkách, 380 V, banda na 
vzduch 50 l. Cena dohodou, levně. Tel. 605 161 727.

Prodám plastové okno pětikomorové, 2 roky sta-
ré, šířka 136 cm, výška 145 cm, cena dohodou. Tel. 
721 958 905.

Ostatní
Nabízím doučování z ČJ a literatury pro ZŠ i SŠ. Tel. 
777 202 288.

Pronajmu nebytový prostor naproti areálu Flóra, 
Chomutov. Vhodný k jakékoliv činnosti, 45 m2, volný 
ihned. Tel. 777 110 499. 

Pronajmu garáž na sídlišti Kamenná, dlouhodobě. 
Tel. 731 049 276.

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: .......................

�

Výstavy

26. 11. 2009–2. 2. 2010 Pohádkové vánoce - 
výstava d�tských prací s programem 

OM jezuitské gymnázium

29. 11.–31. 12. Výtvarníci k adventu – zahájení 
výstavy 29. 11. v 18:00 h

SKKS kostel sv. Ignáce

30. 11.–22. 12. Obrazy – Marie Svobodová – 
vernisáž výstavy 30. 11. v 17:00 h

SKKS – Galerie Lurago

Divadelní představení

25. 11. 2009 19:00 hodin 
Jeskynní žena - divadelní p�edstavení komedie. 
Hraje Anna Polívková.

23. a 30. 11. 2009 18:00 a 20:00 hodin 
Kurzy spole�enského tance a spole�enské 
výchovy pod vedením Dagmar Knížetové

SKZ s.r.o. divadlo

18. 11. 2009 17:00 hodin 
Ve�erní�ek aneb tan�íme s malou muzikou – pro 
st�ední a starší generaci

SKZ s.r.o. - Kulturní d	m Zahradní

21. 11. 2009 
Romantický klavír paní Michaely Dlouhé

Restaurace Bravo nad Billou

21. 11. 2009 20:00 hodin 
Tancova�ka v sametovém – tradi�ní tancova�ka 
pro rodi�e, zam�stnance a bývalé žáky ZŠ Na 
P�íkopech a ZŠ Ak. Heyrovského (ZŠ Havlí�ko-
va), hrají Slávaband a De� nitivní Ententýk

SKZ s.r.o. divadlo

24. 11. 2009 19:00 hodin 
Mystery of dance – slovenský tane�ní soubor 
Merlin se svojí novou tane�ní show.

SKZ s.r.o. divadlo

25. 11. 2009 9:00 a 10:00 hodin 
Adventní koncerty pro d�ti MŠ

ZUŠ – sál školy

27. 11. 2009 18:00 hodin 
Eva a Vašek

SKZ s.r.o. - Kulturní d	m Zahradní

29. 11. 2009 18:00 hodin
1. Adventní koncert – Hlahol – doprovází 
Komorní orchestr m�sta Chomutova

SKKS kostel sv. Ignáce

Kino

18. 11. 2009 Nedodržený slib 
19. 11. 2009 Tahle zem� není pro starý

20. 11. 2009 Harry Potter a princ dvojí krve
21. 11. 2009 16:00 hodin Dvanáct m�sí�k� - 
pásmo pohádek pro malé d�ti
21. a 22. 11. 2009 Kn�žna Libuše
25. 11. 2009 Ženy mého muže
26. a 27. 11. 2009 Chceš m�, chci t�
28.11. 2009 16:00 hodin Vánoce u zví�átek – 
pásmo pohádek pro malé d�ti

28. a 29. 11. 2009 Náhradníci 

Jiné zajímavosti

29. 11. 2009 14:00 hodin Otev�ení betléma v 
Chomutovském zooparku – statek s domácími 
zví�aty, výroba adventních v�nc�, váno�ní 
koledy
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Fotoreportáž

Velice zajímavým po�inem je výstava Zaniklý sv�t, která p�ipomíná osudy p�vodních �eských a moravských Rom� a Sint�. „D�kujeme 
všem, kdo k uspo�ádání této výstavy p�isp�li, a zvláštní pod�kování pat�í chomutovskému magistrátu a paní primátorce Ivan� �ápkové, 

která nad výstavou p�evzala záštitu,“ �ekl b�hem úvodního projevu 	en�k R�ži�ka z Výboru pro odškodn�ní romského holocaustu. Fotogra� e 
p�ipomínají jednak portréty dnes už skoro bezejmenných Rom� a Sint�, ale významn� se v�nují i prvku fašistického cíleného vyhlazování toho-
to etnika. Nechybí ani reprodukce autentických d�tských kreseb z koncentra�ních tábor� v Letech u Písku a z Osv�timi.

O výstav� Ladislava Ste�ka se zmi�ujeme na kulturní stránce tohoto vydání Chomutovských novin, a tak jen krátce p�ipome�me srde�nou 
a p�átelskou atmosféru, která p�i vernisáži jeho obraz� a gra� ky panovala. Fotogra� e ji potvrzují více než výmluvn�...

Zajímavé výstavy v budově starobylé radnice



Pizza 
100 MARGHERITA ................. 99,- 
101 PROSCIUTTO ................... 99,- 
102 PROSC. e FUNGHI ........... 109,- 
103 AL FUNGHI ...................... 109,- 
104 HAWAI ............................ 109,- 
105 AL TONNO ...................... 119,- 
106 DIAVOLA ......................... 119,- 
107 SALAMI ........................... 119,- 
108 VEGETARIANA ................ 119,- 
109 MEXICANA ...................... 119,- 
110 CORRADO ....................... 119,- 
111 NAPOLETANA ................. 119,- 
112 SPINACI ........................... 119,- 
113 CIPOLA ............................ 119,- 
114 UOVO .............................. 119,- 
115 MIO GUSTO .................... 129,- 
116 POLLO ............................. 129,- 
117 POLLO MEXICANA .......... 129,- 
118 QUATTRO STAGIONI ....... 149,- 
119 QUATTRO FORMAGGI .... 129,- 
120 QUARANTA ..................... 129,- 
121 AL PROSCIUTTO CRUDA . 129,- 
122 Hermelínová ................... 129,- 
123 Brokolicová ..................... 119,- 
124  FRUTTI di MARE .............. 169,- 
125 CALZONE......................... 119,- 
126 BIG BOSS ......................... 129,- 
127 S kuřecím m. a nivou ...... 129,. 
128 Smetanová s kuřecím m . 129,- 
129 Česneková s kuřecím m .. 129,- 
132 Fajn rádio Agara ............. 129,- 
133 ROTELLA ......................... 129,- 
134 CARBONARA ................... 129,- 
135 BIANCO ........................... 129,- 
136 LA CREMA ....................... 129,- 
137 PICANTE .......................... 129,- 
138 BOLOGNESE .................... 129,- 
139 BUON GIORNO ............... 129,- 
140 PATATE ........................... 129,- 
141 CALZONE PICANTE .......... 129,- 
142 SICILIA ............................. 129,- 
143 BIG BOSS II ...................... 199,- 
144 SPECIÁL pizza na přání .... 169,- 
145 MAMA MIA ..................... 129,- 
146 SALAME e FUNGHI .......... 109,-  
147 PROSCIUTTO e SALAME . 109,- 
148 RUSTICA .......................... 129,- 
149 MALPASO ....................... 129,- 
150 QUATTRO FORMAGGI  II 129,- 

151 PAVELLO .......................... 129,- 
152 CAMERINO ...................... 129,- 
153 LA DESIRE ........................ 129,- 
154 BAMBINI .......................... 109,- 
155 SICILIANO ........................ 129,- 
156 CATANIA .......................... 159,- 
157 RIBERIA ............................ 129,- 
158 CARIDI ............................. 129,- 
159 APENINO ......................... 129,- 
160 TREVISO ........................... 129,- 
161 PATATE II ......................... 129,- 
162 LAGUNA .......................... 129,- 

Těstoviny 
200 300g Spaghe� alla Carbonara 99,- 
201 300g Spaghe� alla Bolognese 99,- 
202 300g Spaghe� Polllo ............ 109,- 
203 300g Penne prosc. e Funghi .... 99,- 
204 300g Penne Pollo .................. 109,- 
205 300g Penne al Tonno ............... 99,- 
206 300g Tagliatelle Cardinale ....... 99,- 
207 300g Tagliatelle Guaranta .... 119,- 
208 300g Tag. alla Pechinese ....... 129,- 
209 250g Tor	ellini alla Boscaiola .. 99,- 
210 250g Tortellini Formagio ......... 99,- 
211 250g Tortellini Aglio ................. 99,- 
212 250g Tortellini Bolognese ........ 99,- 
213 250g Tortellini Picante .......... 199,- 
214 250g Gnocchi al Formaggi ....... 99,- 
215 250g Gnocchi e Spinaci ............ 99,- 
216 250g Gnocchi Piccan� ............. 99,- 
217 250g Gno. alla Soren�ni ....... 109,- 
218 250g Gnocchi Pollo ............... 119,- 
219 250g Gno. Fru� di Mare ...... 149,- 
220 300g Lasagne al Forno .......... 109,- 
221 300g Lasagne Spinaci ............ 109,-  
222 250g Riso	o con Funghi ....... 109,- 
223 250g Riso	o e Pollo .............. 119,- 
 

Bramborové speciality 
224 300g Pikantní pečené brambory se  
  slaninou a sýrem, 
  česnekový dresing ....... 89,- 
225 300g Pečené bram. MEXICO . 109,- 
226 300g Peč. bram. QUARANTA 109,- 
227 300g Hermelínové pečené  
  brambory 
  s kuřecím masem ......... 119,- 
228 300g Peč. bram. BIG BOSS .... 119,- 
229 300g Pečené bram. LAGUNA 149,- 

230 300g Pečené brambory  
  VEGETARIANA I ............. 99,- 
231 300g Pečené brambory  
  VEGETARIANA II ............ 99,- 

Saláty 
14 400g Salát QUARANTA .......... 99,- 
15 300g Kuřecí salát ................... 89,- 
16 300g Hermelínový salát ......... 79,- 
17 300g Šopský salát .................. 79,- 
18 300g Rajčata s mozzarellou ... 79,- 
19 300g Salát z mořských plodů . 139,- 
20 300g Těstovinový salát .......... 89,- 
21 300g Těstovinový s ořechy 
  a sýrem ......................... 89,- 

Bezmasá jídla 
290 150g Smažený sýr, t.o.  ......... 79,- 
291 150g Smažený uzený sýr,t.o .. 89,- 
292 100g Smažený hermelín,t.o... 89,- 
293 150g Sýrová variace, t.o. ....... 109,- 
294 100g Smažené Olomoucké syrečky,  
  tatarská omáčka ........... 89,- 
295 200g Zapečená brokolice 
  se sýrem ....................... 89,- 
296 200g Květákové hlavičky na  
  olivách .......................... 89,- 
297 200g Zapečené fazole se  
  zeleninou a sýrem ........ 89,- 
298 400g Zapečený hermelín “MEXICO“ 
  obloha ........................... 129,- 
 
261 200g Vepř.řízek MADETA ...... 109,- 
263 200g Vepř.řízek NAARDEN .... 109,- 
265 200g Vepř. SOTÉ .................... 109,- 
268 200g Pražský FLAMENDR ...... 109,- 
246 200g Kuř.prsa se šunkou,žampiony 
  a sýrem ......................... 109,- 
248 200g Kuř.prsa v pikantním těs109,- 
251 200g Kuř.nudličky po čínsku .. 109,- 
247 200g Kuř.řízek CALIMERO ..... 119,- 
252 200g Kuř. KUNG PAO ............. 109,- 
255 200g Kuř.prsa s nivou ............ 109,- 
 
Přílohy 
300 Hranolky .................................. 25,- 
301 Americké brambory ................ 29,- 
302 Krokety .................................... 29,- 
303 Pečené brambory se slaninou 39,- 
304 Vařené brambory .................... 25,- 
305 Bramboráčky 4ks .................... 32,- 

Volejte a objednávejte Volejte a objednávejte 
tel.č. 773 91 91 91, 773 92 92 92, 728 72 72 72tel.č. 773 91 91 91, 773 92 92 92, 728 72 72 72

Pizza
MARGHERITA 99

151 PAVELLO ..........................129,- 
152 CAMERINO ......................129,- 

230 300g Pečené brambory 
VEGETARIANA I............. 99,-

Pizzeria QuarantaPizzeria Quaranta
!!! Rozvozy po Chomutově a Jirkově ZDARMA !!!!!! Rozvozy po Chomutově a Jirkově ZDARMA !!!
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