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Povinnost platit mýtné na dálnicích, 
rychlostních silnicích a vybraných 
komunikacích 1. třídy se od 1. ledna 
2010 rozšiřuje na všechna vozidla, 
jejichž povolená hmotnost přesahuje 
3,5 tuny(určující je pouze hmotnost 
tažného automobilu). Půjde o 80 tisíc 
malých nákladních vozidel a dodávek, 
které slouží zejména drobným a střed-
ním podnikatelům. Kamiony s hmot-
ností nad 12 tun zaplatily za tři roky na 
mýtném 17 miliard korun.

Výška tarifu za ujetí jednoho kilometru se 

liší podle typu použité silnice, počtu náprav 

vozu a emisní kategorie, případně podle 

denní doby. Povinnou jednotku pro placení 

mýtného si provozovatelé vozidel pořizují na 

250 distribučních místech - nejčastěji čer-

pacích stanicích, nebo 15 kontaktních mís-

tech v krajských městech. Na místě zaplatí 

vratnou zálohu 1.550 Kč, a poté si nepře-

nositelnou elektronickou krabičku umístí na 

přední sklo.

Před pořízením jednotky by si měl řidič roz-

myslet, jestli chce platit mýto dopředu, nebo 

zaplatí až následně, například na fakturu. 

Distribuční místa slouží pro řidiče, kteří platí 

mýto dopředu. Při registraci potřebují osvěd-

čení o technickém průkazu, řidičský průkaz, 

doklad o emisní třídě a vyplněný registrační 

formulář. Kontaktní místa slouží uživatelům, 

kteří budou mýto platit následně. Ti potřebují 

k registraci živnostenský list/výpis z OR/prů-

kaz totožnosti, kopii technického průkazu, 

doklad o emisní třídě a vyplněnou Dohodu 

o podmínkách následného placení.

Více na portálu www.mytocz.cz, nebo 
na 24h. bezplatné infolince 800 698 629 
(800 MYTOCZ).                                   (red)

Řidiči dodávek, v lednu pozor!
Některá vozidla s hmotností nad 3,5 tuny 

jsou dosud vybavena dálničním kupónem  

z roku 2009, jehož platnost vyprší až  

v průběhu nebo na konci ledna. Aby nedo-

šlo k souběhu časového a výkonového 

zpoplatnění, vzniká těmto vozům povinnost 

platit mýto na dálnicích a rychlostních silni-

cích až po skončení platnosti jejich dálnič-

ního kupónu. Nejpozději od 1. února 2010 

musí mýtné platit všichni uživatelé silnic 

s auty nad 3,5 tuny hmotnosti. Doporučuje 

se, aby si řidiči ponechali druhý díl dálnič-

ního kupónu pro případnou reklamaci.

OD ZAČÁTKU ROKU 2010 SE MÝTNÉ V ČESKU 
ROZŠIŘUJE I NA DODÁVKY A MALÉ KAMIONY

SC-91393/2 

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)

SC-91061/12 

SC-100053/1 
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Co všechno �eká návšt�vníky 
Podkrušnohorského zooparku v roce 
jeho p�tat�icátého jubilea prozrazuje
�editelka areálu.

�idi�i se ho do�kají už brzy, 
jen co jeho instalaci dovolí po�así. 

Studium vysoké školy v míst� bydlišt� 
je výhodn�jší nejenom � nan�n�. 

Vysokoškolákem Vysokoškolákem 
v Chomutově? Proč nev Chomutově? Proč ne

Rozhovor: I. RabasováRozhovor: I. Rabasová

Magistrát navštívili Magistrát navštívili 
tři královétři králové

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

Sport strana 10
Doprava a ekologie strana 11
Školy a volný �as strana 12
Bezpe�nost strana 13

• Čtrnáctideník pro občany 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: Alona Bezdieniezhna (tel.: 725 124 616, tel./fax: 224 816 818, bezdieniezhna@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 Česká Unigrafi e, 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
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www.chomutov-mesto.cz – aktuální zpravodajství, 
archiv časopisů, ceníky a termíny inzerce
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manažer inzerce: Alona Bezdieniezhna
tel.: 725 124 616
e-mail: bezdieniezhna@ceskydomov.cz

Tradi�ní zastávka v tradi�ním �ase byla oko�en�na 
hrou na netradi�ní hudební nástroj – banjo.

Další parkovací Další parkovací 
automat Na Příkopechautomat Na Příkopech

77

Vážení spoluob�ané, 
p�ed pár dny jsme si 
my všichni s našimi 
blízkými p�áli navzá-
jem do nového roku 
hlavn� hodn� zdraví. 
To p�ání jsme vy�kli 
jist� tolikrát, že se až 

m�že zdát, že je to jen taková formální na-
u�ená v�ti�ka. Ale je pravda, že pokud nás 
trápí zdravotní potíže a nemoci, jde obvyk-
le všechno ostatní stranou. A teprve v ta-
kové chvíli si �asto uv�domíme, jak cenné 
a nenahraditelné je naše zdraví. K tomu, 
abychom se v p�ípad� nemoci nebo úra-
zu vylé�ili a mohli si znovu užívat št�stí 
v kruhu svých blízkých, p�ispívají velkou 
m�rou dobrovolní dárci krve. Jsou to lidé, 
o kterých v�tšinou ostatní ani netuší, že 
bez nároku na jakoukoliv odm�nu n�koli-
krát ro�n� darují svou krev prost� proto, 
že cht�jí takto nezištn� pomáhat ostatním, 
kte�í to pot�ebují. Jsou to lidé, kte�í pros-
t� myslí na druhé. �asto m�žeme �íst, že 
zdravotníci �i dokonce mediáln� známé 
osobnosti vybízejí lidi k tomu, aby se stali 
dobrovolnými dárci krve, protože t�chto 
lidí bohužel ubývá. O to víc si zaslouží naši 
úctu. Uv�domila jsem si to ve chvíli, kdy 
jsme projednávali návrhy našeho doprav-
ního podniku na zm�ny v cenách jízdné-
ho. V tu chvíli tyto zm�ny již odsouhlasila 
jirkovská radnice a my stáli p�ed rozhod-
nutím, zda potvrdit mimo jiné i to, že dob-
rovolní dárci krve, samoz�ejm� se to týká 
jen t�ch, kte�í využívají MHD, nebudou 
mít nap�íšt� na jízdné v autobusech a tro-
lejbusech slevu. Po pravd� musím �íct, že 
v první chvíli jsem tuto myšlenku odmí-
tala. Bohužel nás však sou�asná ekono-
mická krize nutí d�lat i takováto nep�íliš 
populární rozhodnutí. To však nezname-
ná, že bychom si dárc� krve p�estali vá-
žit! Tak jako v minulosti bych se ráda i do 
budoucna setkávala s držiteli Janského 
plakety, které vždy rádi a s úctou za je-
jich bohulibou �innost oceníme. Ze svých 
d�ív�jších setkání s nimi vím, že jsou to 
skromní lidé, kte�í netouží po popularit� 
a své dárcovství berou jako samoz�ejmou 
pomoc bližnímu. Za tento jejich p�ístup si 
jich nep�estanu nikdy vážit. A my všichni 
si jen m�žeme p�át, aby takových lidí mezi 
námi bylo co nejvíce. Nikdy totiž nevíme, 
kdy budeme my sami pot�ebovat darova-
nou krev. A možná bychom se my ostatní, 
pokud jsme zdraví, m�li také zamyslet 
nad tím, jestli bychom se nem�li stát dárci 
krve. Všem p�eji opravdu hodn� zdraví. 

Vaše Ivana �ápková
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M�sto Chomutov by m�lo i nadále pokra�ovat v nastoupeném 
trendu vyváženého p�ístupu k nep�izp�sobivým ob�an�m. 

Vedle sociálních program� má uplat	ovat i exekuce a další represivní 
opat�ení, která povedou k náprav�. Vyplývá to ze záv�r� sociologické 
studie, kterou nechalo m�sto vypracovat u renomované sociologické 
kancelá�e Daniel Hanzl. „Postup m�sta je ú�inný, prostituce klesla až 
o 80 procent, pohledávky se snížily o více než 1,5 milionu korun,“ ko-
mentuje výsledky postupu radnice primátorka Ivana �ápková.
Studie m�la za cíl zmapovat situaci v sociáln� vylou�ených lokalitách, 
vyhodnotit terénní sociální práci v t�chto lokalitách, zjistit názor ob-
�an� m�sta Chomutova na politickou reprezentaci m�sta, na její roz-
hodnutí, názory, nabízená �ešení, úsp�šnost rozhodnutí, projekt�, 
�ešení a zjistit spole�enské klima ve m�st� Chomutov, tedy sou�asné 

názory obyvatel na d�ní ve m�st�, jejich obavy, nad�je, aspirace, zjistit 
míru ochoty spolupracovat na �ešení situace. 
„Dostali jsme od m�sta jasn� de� nované zadání a jeho výsledky m�-
žeme podpo�it doklady o pr�zkumech. Nepracujeme s dojmy ani s po-
city. Použili jsme metody, které jsou v p�ípad� sb�ru dat nejú�inn�jší,“ 
dodal Hanzl.

TémaTéma

Motto
Čím víc někoho přesvědčujete o tom, 
že je diskriminovaný, 
tím víc si tak dotyčný bude připadat…

81,30 % dotázaných obyvatel Chomutova • 
starších 18 let souhlasí s kroky magistrátu 
proti neplati��m.
Každý druhý oslovený ob�an Chomuto-• 
va vyjád�il nespokojenost s mezilidskými 
vztahy.
Za nejzávažn�jší problém ve svém m�st� • 
považují dotázaní p�edevším problemati-
ku Rom�, kriminalitu, pracovní p�íležitos-
ti a nezam�stnanost.
2/3 dotázaných nepovažují Chomutov za • 
bezpe�né m�sto.
Nejnebezpe�n�jší chomutovské lokality • 
jsou ty, které pat�í mezi lokality sociáln� 
vylou�ené (ul. Píse�ná, Kada	ská, Dukel-
ská, Kamenná a Lipská).
Více než 90 % dotázaných by peníze • 
z m�stského rozpo�tu investovalo do zvý-
šení bezpe�nosti a potírání kriminality.
P�ípadný nesouhlas dotázaných s postu-• 
pem magistrátu v��i neplati��m je zd�-
vod	ován tím, že jde o p�íliš „m�kké“ �eše-
ní a ve svém návrhu by byli p�ísn�jší.

Tém�� 90 % respondent� vyjád�ilo souhlas • 
s výrokem „Chování tzv. neplati�� mi vadí, 
je pot�eba tento problém urychlen� �ešit“ 
a také s výrokem „V Chomutov� nikdo ne-
pracuje s problémovými obyvateli“.
P�í�iny sou�asného sociáln� negativního • 
stavu jsou podle osob žijících v sociáln� 
vylou�ených lokalitách p�edevším: hrací 
automaty, drogová závislost, návrat z vý-
konu trestu, lichva, prostituce a alkohol.
Základním �ešením své sociální situace, • 
které v sou�asnosti sociáln� vylou�ení nej-
�ast�ji používají, je p�edevším spolupráce 
s Magistrátem m�sta Chomutova.
Celková míra zadluženosti u sledovaných • 
domácností dosahuje tém�� 8,5 milionu 
K�. Nejvíce zadlužená domácnost má zá-
vazek ve výši 350 tisíc, nej�ast�ji se celková 
výše dluhu pohybuje okolo 100 tisíc.
Sociáln� vylou�ení ve výpov�dích �asto • 
p�iznávají, že nejsou ochotni své závaz-
ky v��i m�stu hradit dobrovoln�. Dluh si 
bu
 v�bec nep�iznávají, anebo jej berou 
jako poslední v žeb�í�ku hodnot. Situace je 
komplikovaná velkým zadlužením u míst-
ních lichvá�� a nebankovních institucí, 
které si splácení hlídají.    
Podle respondent� v Chomutov� chybí • 
v�tší míra sociálních služeb, služeb pro 
seniory, služeb pro pomoc Rom�m, služeb 
organizací zabývajících se osobami v soci-
ální krizi a nouzi, služeb pro vozí�ká�e. Za 
nedosta�ující je považována také dostup-
nost zdravotní pé�e.
Nejv�tší p�ekážkou p�i poskytování soci-• 
álních služeb v sou�asnosti je nedostatek 
� nancí.

Za zajímavé lze rozhodn� považovat zjišt�-• 
ní, že nejspokojen�jší lidé žijí na sídlišti Ka-
menná, které je jinak ve všech kategoriích 
hodnoceno jako nejhorší ve m�st�.
Sami oslovení Romové v mnoha p�ípadech • 
p�ipustili, že závažný problém p�edstavují 
oni sami a jejich chování.

Sociologická studie současného stavu ve městě Chomutov s ohledem na situaci v sociálně vyloučených 
lokalitách byla vypracována na základě sběru dat v období od července do září 2009.  Závěrečná zpráva 
má 190 stran a mezi nejzajímavější zjištění patří:

Na základě výsledků studie 
lze vedení města Chomutov 
jednoznačně doporučit:

Nadále pokra�ovat v nastoupeném • 
trendu �ešení situace s nep�izp�sobi-
vými ob�any, protože existuje široký 
souhlas obyvatel m�sta s t�mito po-
stupy. Pokra�ovat v exekucích a re-
presivních opat�eních. 
Iniciovat spolupráci mezi státními in-• 
stitucemi a m�stem p�edevším v oblas-
ti romské problematiky a problemati-
ky sociáln� nep�izp�sobivých ob�an�
Hledat � nan�ní zdroje p�edevším • 
na úrovní státu a EU (p�ímé dotace, 
granty)
Vytvá�et programy na podporu vzd�-• 
lanosti a uplatnitelnosti osob na trhu 
práce
Podporovat vznik nestátních organi-• 
zací p�sobících v oblasti sociální prá-
ce s osobami sociáln� vylou�enými �i 
nep�izp�sobivými.

A p�edevším 
Vytvá�et tlak na tyto organizace, aby • 
se sociáln� vylou�enými více praco-
valy.

Sociální vyloučení – mýty a skutečnost
Studie podporuje vedení Chomutova ve vyváženém přístupu k nepřizpůsobivým
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Na téma sociálních problém� s nep�izp�-
sobivými ob�any a neplati�i v Chomu-

tov� byly nezávisle na sob� vypracovány 2 
analýzy. V listopadu ministr Kocáb Vlád� �R 
p�edložil svou analý-
zu, jejíž vznik i zdro-
jová data by se daly 
ozna�it minimáln� 
za sporné a rozhodn� 
nerespektující reali-
tu. Tato analýza za�ala vznikat po únorových 
exekucích � nan�ní hotovosti po výplat� soci-
ální dávek. P�i zpracování zprávy pro ministra 
pro menšiny a lidská práva Michaela Kocába 
se radnice nikdo neptal na její p�ipomínky, ni-
kdo si nevyžádal podklady. „O zpráv� jsem se 
dozv�d�la, až když byla p�edána k p�ipomín-
kování ministr�m. Vyzvala jsem tedy vedoucí 
odbor� magistrátu, aby se ke zpráv� vyjád�ili. 
Své post�ehy zformulovali do 39 bod�, v nichž 
vysv�tlili, v �em se zpráva nezakládá na prav-
d�. Prosadila jsem, aby stanovisko radnice 
bylo sou�ástí vládní zprávy,“ �ekla primátorka 
Chomutova Ivana �ápková. 

 „Text Kocábovy analýzy je na první pohled 
zmate�nou sm�sí proklamací, dojm� a pocit�. 
Když p�ipo�teme zaujatost, politizaci, ten-
den�nost a další prvky, vypovídací hodnota 

Kocábovy analýzy je 
vlastn� nulová. V textu 
nechyb�ly pravopisné 
chyby a p�eklepy a ob-
jevovaly se v n�m zcela 
nelogicky i informace 

o zrušení bu	ky Strany zelených, p�estože to 
s problematikou sociálního vylou�ení nesou-
visí,“ vyhodnotil Kocábovu zprávu sociolog 
Daniel Hanzl. 
Ministr Kocáb výsledek studie, kterou pro jeho 
ministerstvo vypracovala spole�nost Socio-
press, p�edložil vlád� coby v�rohodnou a jasnou 
analýzu. „To ale z objektivního hlediska nelze ab-
solutn� brát v úvahu. Studie postrádá jakoukoli 
oporu v metodologii sociálních v�d a neposky-
tuje žádné použitelné výsledky ani záv�ry a už 
v�bec ne návrhy na �ešení,“ �ekl Daniel Hanzl. 
Ani on se neztotož	uje s Kocábovým konstato-
vání, že v Chomutov� je všechno špatn�. 

TémaTéma

Co vám p�i zpracování dat sebraných v Cho-
mutov� p�ipadalo nejzajímav�jší?
P�ekvapilo m� každopádn� vysoké procen-
to kladných odpov�dí u p�ímé otázky, zda 
obyvatelé Chomutova souhlasí s postupem 
radnice v��i neplati��m. Zajímavé je to 
vzhledem k negativní medializaci celé kauzy. 
Dál bych uvedl, že oproti b�žným zvyklos-
tem v podobn� lad�ných výzkumech se jako 
rozhodující okolnost vyskytlo místo trvalého 
bydlišt� v rámci Chomutova. V�tšinou mají 
hlavní vliv v�k, pohlaví �i vzd�lání, avšak 
v Chomutov�, zcela laicky �e�eno, bylo ovliv-
n�ní názoru respondent� zp�sobeno p�ede-
vším lokalitou žití.

Zajímavým výsledkem bylo jist� i zjišt�ní, že re-

spondenti ze sociáln� vylou�ených lokalit sami 
sebe ozna�ili „za problém“ Chomutova… 
To lze považovat za velmi pozitivní vzhledem 
k další práci s t�mito lidmi. Svoji stávající 
situaci nehodnotí pouze tak, že za ni m�že 
n�kdo jiný, ale také jako situaci, za kterou si 
mohou sami. Domnívám se, že takový ná-
zor je prvním krokem k dobré spolupráci a� 
s m�stem �i s jinou organizací p�i �ešení je-
jich tíživé životní situace. 

Je v sou�asné situaci Chomutov v tomto ohle-
du n�jak výjime�ný?
Obyvatelé Chomutova se p�i hodnocení situ-
ace ve m�st� v mnoha otázkách chovají úpl-
n� stejn� jako lidé v mnoha jiných m�stech. 
Podle lo	ského mediálního obrazu Chomu-

tova by se dalo �ekat, že lidé 
tomu mediálnímu pesimis-
mu podlehnou. Nepodlehli 
a to je d�ležitý signál. 

A n�jaký post�eh na záv�r? 
Je jisté, že vedení Chomu-
tova má nyní mnoho relevantních podn�t� 
k �ešení problém� m�sta. Samo, bez spolu-
práce s dalšími orgány a institucemi, to ale 
všechno bude zvládat jen velice t�žko. A já 
bohužel neznám žádné jiné m�sto, kde by 
zájem magistrátu a n�kterého ministerstva 
byl v tak p�ímém rozporu jako v tomto p�ípa-
d�. Jenom doufám, že se to brzy zm�ní a rok 
2010 bude v tomto ohledu pro obyvatele to-
hoto krásného m�sta velmi úsp�šný.

Pseudohumanisté a samozvaní 
odborníci na lidská práva myslí 

spíš na sebe a sociálně vyloučeným 
dělají medvědí službu…

Minirozhovor s Danielem Hanzlem

Kauza „neplatiči“

Lze konstatovat, že pokud by vedení 
města hledalo obecnou (občanskou) 
podporu pro svá rozhodnutí, na zá-
kladě výsledků průzkumu by ji be-
zesporu dostalo. Souhlas s řešením 
kauzy „neplatiči“ vyjádřilo 81,30 % 
oslovených chomutovských občanů. 
Nesouhlasilo pouze 8,90 %.

Aby mohl vzniknout pravdivý statistický 
obraz n�jaké situace, musí se její ú�ast-

níci vždy aktivn� podílet na jeho vzniku. Ze 
statistického hlediska jde o skupinu lidí, kte-
rá byla sestavena podle n�kolika kritérií. Jde 
nap�íklad o v�k, pohlaví, vzd�lání a v p�ípad� 
konkrétní studie v Chomutov� také o p�es-
nou lokalizaci bydlišt�. Respondent� musí 
být minimáln� n�kolik stovek, aby výsledky 
byly reprezentativní. Pr�zkum nemohou 
provád�t a vyhodnocovat nadšení amaté�i, 

nýbrž vyškolení odborníci. Sou�ástí Hanzlo-
va týmu byl tedy nap�íklad sociální pracovník 
dlouhodob� pracující s romským etnikem, 
psycholog i sociolog se zkušenostmi s prací 
v sociáln� vylou�ených lokalitách. 

Novou studii vytvořili sami aktéři

Chomutov předmětem zájmu sociologů
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                           Op�t dopl�ujeme náš tým … 
 
Nabízíme uplatn�ní i pro schopné absolventy st�edních a 
vysokých škol, kte�í mají chu� pracovat a r�st v oblasti 
obchodní �innosti.   
                                 Více o nás najdete na www.kebek.cz 

 
asistent/ka nákupu 
nabízíme práci s uplatn�ním NJ, budete objednávat 

zboží, povedete agendu obchodních p�ípad� nákupu a 
budete se podílet na obchodním kontaktu s dodavateli, 
požadujeme dobrou znalost práce na PC, pe�livost, 
samostatnost, pozitivní vztah a odolnost k rutinní práci 
   

 

referent/ka odd�lení logistických služeb 
nabízíme  p�edevším systémovou a analytickou práci 

v oblasti logistiky, budete úzce spolupracovat s odd�lením 
prodeje a �eká Vás i p�ímé jednání se zákazníky, 
požadujeme velice dobrou znalost práce na PC (Excel), �P 
sk.B, dobré komunika�ní a prezenta�ní schopnosti, 
samostatnost a vysokou míru osobní odpov�dnosti  
  
P�ihlášky do výb�rových �ízení a životopis zasílejte na 
adresu : KEBEK s.r.o. p. Pohlová L., Pražská 5382, 43001 
Chomutov, tel.474 631 168,    e-mail: pohlova@kebek.cz 
 

 

 

SC-100049/1 

Rádi Vás uvítáme u sportovních přenosů promítaných 
na projekci. Je zde možnost uspořádat večírky, sleziny, 

narozeninové párty atd.

Velice se na Vaší návštěvu těší příjemný personál. 

S
C
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inzerce

inzerce

ZÁBAVNÉ CENTRUM JITŘENKA
Vás zve do nově otevřené provozovny, 

kde na Vás čeká příjemné posezení. 

Bowlingu (180 Kč/hod)• 
Kulečníku• 

Šipek• 
Fotbálku• 
Minicasina• 

Nabízíme plné využití u: 

Otevřeno NONSTOP
Jiráskova ul., objekt Jitřenky, Chomutov, tel.: 775 909 546

Na Příkopech bude další 
parkovací automat

Od za�átku prosince bylo zpoplatn�no 
parkování také v ulici Na P�íkopech. 

„Ke stávajícímu jednomu výdejovému 
parkovacímu automatu brzy p�ibude ješt� 
jeden,“ oznámil tajemník magistrátu The-
odor Sojka.
Dodání a osazení nového p�ístroje na 
první pohled nep�edstavuje nic složitého. 
D�vod, pro� v ulici stále funguje zatím jen 
jeden automat, je zcela prozaický. „Sou-
�asné klimatické podmínky nedovolují 
vybudování betonového fundamentu pro 
automat. Jakmile poleví mrazy, pocho-
piteln� p�jde jen o otázku n�kolika málo 
dní,“ slíbil tajemník.

(dum) 

V roce 2009 se ze 178 „vybodovaných“ �idi-
�� nepoda�ilo doru�it výzvu k odevzdání 

�idi�ského pr�kazu na magistrát celkem osmi 
z nich. Rathouský ovšem upozor	uje, že úmysl-
ným nep�ebíráním ú�edních zásilek p�estupce 

nic nevy�eší. „Náš 
ú�ad spolupracuje 
s Policií �R a ta, po-
kud takového �idi�e 
zjistí p�i �ízení vozi-
dla, p�edá mu výzvu 
magistrátu obvykle 
p�ímo v terénu,“ 
�ekl Rathouský. 
T�žkou situaci pak 
podle n�j mají i ti, 
kdo se dopustí tako-

vých p�estupk�, kdy jsou projednáváni p�ímo 
na magistrátu. „Pokud by takový p�estupce ne-
p�ebíral poštu, náš správní orgán, v souladu se 
správním �ádem, striktn� uplat	uje takzvanou 
� kci náhradního doru�ení. Znamená to, že po 
patnácti dnech je naše rozhodnutí pravomoc-
né a vykonatelné. Nemluv� o tom, že u cizin-
c�, pop�ípad� u takzvaných ‚známých � rem‘ 
bere policie 
p�ímo na 
míst� kauci. 
V roce 2009 
k tomu u nás 
došlo opako-
van�,“ dodal 
Rathouský.
 (dum)

Oproti p�vodní vyhlášce z roku 2006 je v té 
nové konkrétn�jší vymezení ve�ejného 

prostranství a také zp�esn�ní n�kterých pojm� 
zvláštního užívání. U n�kterých sazeb došlo 
k jejich navýšení na zákonných 10 korun za 
metr �tvere�ní a den. „Ur�it� výhodná však je 
ona zmín�ná množstevní sleva,“ doplnil Ma-
reš.
Podle n�j je však logické, že podstata poplatku 
za zábor má p�edevším restriktivní d�vody. 
„M�sto tak chce zajistit, aby poplatník zábo-

rem neomezoval ostatní ob�any, kte�í ve�ejné 
prostranství využívají obecným zp�sobem, 
tedy nap�íklad v ch�zi a jízd�. Jedná se o ja-
kousi da	 za to, že n�kdo jinému znemožní 
užívání ve�ejného prostoru, který je jinak kaž-
dému p�ístupný bez omezení. Ve�ejným pro-
stranstvím jsou všechna nám�stí, ulice, tržiš-
t�, chodníky, ve�ejná zele	, parky a další voln� 
p�ístupné prostory, bez ohledu na vlastnictví 
tohoto prostoru,“ dodal Mareš.
 (dum) 

Novela vyhlášky zjednoduší zábor
Zábor veřejného prostranství zjednodušuje od 1. ledna novela městské vyhlášky, 
kterou v prosinci projednali zastupitelé. „Celoplošná legislativa nařizuje mimo 
jiné sjednocení sazeb poplatků, ale umožňuje i týdenní, měsíční a roční paušální 
částky. Ty některé druhy záboru veřejného prostranství při dlouhodobém užívání 
zvýhodňují,“ vysvětlil šéfekonom města Chomutov Jan Mareš.

Před body se utíká jen velmi těžko
Od zavedení bodového systému v roce 2006 eviduje Odbor dopravních a správních 
činností chomutovského magistrátu celkem 320 řidičů, kteří už nasbírali plný počet 12 
bodů. „Aktuálně se nedaří doručit celkem dvanácti z nich úřední oznámení, že pozbyli 
práva řídit motorová vozidla. Důvodem je, že mají úřední adresu pro doručování zási-
lek v sídle příslušného obecního úřadu,“ uvedl vedoucí odboru Bedřich Rathouský.
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M�sto vysokoškol-
ské pracovišt� na 

svém území z mnoha 
d�vod� podporuje, pro-
tože vzd�lanost pat�í 
mezi dlouhodobé prio-
rity jeho vedení. „Jsme 
pr�myslovou oblastí 
a mnoho zdejších � rem 
vyložen� postrádá vysokoškoláky kvali� ko-
vané v technických oborech. I proto m�sto 
pro pot�eby detašovaného fakultního pra-
covišt� zrekonstruovalo budovu v Mánesov� 
ulici. Rekonstrukce studijních prostor stála 
víc než dva miliony korun,“ �ekla Mikovcová. 
P�ipomn�la i motiva�ní programy pro stu-
denty, nap�íklad v podob� notebooku pro t�i 
úsp�šné absolventy prvního semestru. Zmí-
nila se i o dalších výhodách. „Zatímco v Pra-
ze sleduje p�ednášky až sto padesát lidí, tady 
m�že být p�ístup pedagog� naprosto indivi-
duální. Myšleno je pochopiteln� i na kvalitní 
ubytování pro studenty ze vzdálen�jších míst 
a nouze tu není ani o sportovní a kulturní vy-

žití,“ �ekla Mikovcová.
Výhody studia v Cho-
mutov� pro zájemce 
z Ústeckého kraje a p�e-
devším pro místní pak 
dokládá naprosto racio-
nálními �ísly. „Je jasné, 
že dojížd�ní do Prahy 
a ubytování na kolejích 

�i v privát� musí n�co stát. V p�ípad� studia 
v Chomutov� je pro severo�eské studenty do-
jezdová vzdálenost podstatn� menší a v�tši-
nou odpadá i pot�eba ubytování. Pro studen-
ty z Chomutovska je pak situace úpln� jasná. 
Spo�ítali jsme, že studium v Chomutov� 
oproti Praze p�edstavuje reálnou úsporu p�t-
advaceti tisíc korun ro�n�. A to už ur�it� stojí 
za úvahu. Místo teoretických informací ale 
jist� víc funguje osobní zkušenost. Nejbližší 
den otev�ených dve�í na detašovaném praco-
višti fakulty strojní v Chomutov� se koná 26. 
ledna a všechny zájemce na n�j srde�n� zvu,“ 
dodala Mikovcová.

(dum)

Nemocnice Chomutov 
zvyšuje komfort 
při přepravě pacientů 

Na 
sklon-

ku roku 
2009 zakou-
pila Krajská 
zdravotní, 
a. s. – Nemocnice Chomutov, o.z., dva nové 
sanitní vozy typu VW Transporter. „Do 
sou�asnosti jezdily posádky ve vozech stej-
né zna�ky, ale vy�azených od RZS anebo za-
koupených naposled v r. 2004,“ p�ipomn�l 
�editel nemocnice MUDr. Bc. Petr Hossner. 
Po�ízení nových voz� p�ivítali jak �idi�i, 
tak zdravotnické osádky vozidel. Jejich 
výhody však ocení i pacienti. „Ti ur�it� 
p�ivítají moderní design interiéru vozidel. 
Sanitky jsou navíc vybaveny klimatizací, 
a tak komfort p�epravy ocení všichni ze-
jména v teplých letních dnech. Pro nemoc-
nici znamená nákup nových sanitních voz� 
i nemalou úsporu, kterou p�inese snížení 
náklad� na údržbu vozového parku,“ �ekl 
Hossner. Doplnil, že po�ízení nových sa-
nitních voz� bylo realizováno za � nan�ní-
ho p�isp�ní Severo�eských dol�, a.s.  (dum)

Preventivní kontrolní akce Městské 
policie Chomutov se především ve 
druhé polovině loňského roku zaměřily 
na naplňování cílů projektu Záchranný 
kruh. „Kontroly byly zaměřeny nejen na 
veřejná prostranství, ale také na herny, 
restaurace a byty. Řešili jsme pochopi-
telně i podněty a stížnosti občanů,“ řekl 
zástupce velitele MP Petr Zálešák.

Ze statistických údaj� vyplývá, že jen od 
�íjna do konce roku byla provedena kon-

trola v 77 bytech, ve 39 p�ípadech strážníci 
provád�li také kontroly následné. Celkový 
po�et kontrol tedy �iní 116. „Ve 149 p�ípa-
dech byly kontrolní akce zam��eny na  re-
staurace, herny a bary. Výsledný po�et pak 
p�edstavuje úctyhodných 820 podnik�,“ vy-
po�ítal Zálešák.
Kontroly speciáln� v hernách byly cíleny také 
na osoby, které jsou pobirateli sociálních dá-
vek. Odbor sociálních v�cí a zdravotnictví 
pak na základ� takové kontroly v n�kolika de-
sítkách p�ípad� „hrá��m“ pozastavil výplatu 
dávek v hotovosti a nahradil ji poukázkami 
na odb�r základního zboží. 
Denn� se provád�jí hromadné kontroly, kdy 

všechny hlídky najednou jsou zhruba hodinu 
v lokalit� vytipované na základ� podn�tu ob-
�an�. „V lo	ském roce jsme takových kontrol 
ve�ejných prostranství uskute�nili celkem 
138 a pochopiteln� v nich pokra�ujeme,“ do-
dal Zálešák.
Projekt Záchranný kruh každopádn� splnil 
své cíle. Prost�ednictvím e-mailové adresy 
zachrannykruh@chomutov-mesto.cz, ale 
i dalšími cestami obdržel Magistrát m�sta 
Chomutova necelou stovku podn�t� od ob-
�an�. „V osmnácti p�ípadech to byly stížnos-
ti na rušení no�ního klidu, hlu�né chování 

nep�izp�sobivých ob�an�, hluk z restaurací 
a další nep�íjemnosti. Dalších osmnáct p�í-
pad� p�edstavovaly stížnosti z oblasti pro-
blém� v ob�anském soužití. Tím je myšleno 
bezohledné chování soused�, nepo�ádek 
v domech, obt�žování hlukem i zápachem, 
nadávky a vyhrožování. Dvacet p�ípad� bylo 
rovnou p�edáno Policii �R, protože se jed-
nalo o výrobu a distribuci drog. Ve �ty�ech 
p�ípadech pak šlo o neukázn�né a bezohled-
né majitele anebo neplati�e poplatk� za psy 
a v dalších �ty�ech to byl nepo�ádek ve m�s-
t�,“ vypo�ítala Marcela �ermáková z magis-
trátního odboru Interního auditu.
Doplnila, že mezi další ojedin�lé podn�ty pa-
t�í nap�íklad autovraky na parkovištích, ne-
po�ádek od bezdomovc�, �erné odb�ry elek-
t�iny, špatné parkování, prostituce �i prodej 
cigaret a alkoholu školák�m.
Obdržené vzkazy od ob�an� ovšem nebyly 
jen negativní. „P�išlo deset podn�t� vyja-
d�ujících podporu paní primátorce p�i �ešení 
problém� s nep�izp�sobivými ob�any a dluž-
níky a ve dvou p�ípadech i pod�kování za 
rychlé vy�ešení problém� v rámci Záchran-
ného kruhu,“ uzav�ela �ermáková.

(dum) 

Vysokoškolákem doma? 

Projekt Záchranný kruh přinesl hmatatelné výsledky

V Chomutově je taková věc možná. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta 
strojní, už pátý rok nabízí studentům ze severu Čech možnost studovat na deta-
šovaném pracovišti v Chomutově. „Jde o plnohodnotné studium pod vedením 
plnohodnotných pedagogů,“ podotkla vedoucí Odboru školství chomutovského 
magistrátu Dagmar Mikovcová.

Jedna z kontrol m�stské policie 
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Rozhovor

Ve funkci �editelky jste necelý rok a p�l, ale 
o všem, co se tu d�je, mluvíte možná víc než 
zasv�cen�…
Pracuji tu osmnáct let a to je pochopiteln� 
kus života. Organiza�ní a manažerské úkoly 
mi samoz�ejm� berou hodn� �asu, ale neza-
pomínám ani na p�vodní profesi zoologa.

Je logické, že práce v zooparku je hodn� odliš-
ná od jiných zam�stnání a víc než jiná povo-
lání vyžaduje osobní vztah a zaujetí pro tuto 
problematiku…
O tom asi není pot�eba diskutovat. Zoopark 
je živý organismus. Živý nejen kv�li našim 
zví�at�m. Funguje a žije. Stále �ast�ji se 
v duchu musím klan�t jeho zakladateli, panu 
Walteru Markelovi, s jakou intuicí dokázal 
dokonale vybrat umíst�ní areálu, jak p�es-
n� nastavil jeho koncepci. Všechno dob�e 
funguje i proto, že se tu nikdy nerealizovaly 
žádné megalomanské stavby, vše je jakoby 
rodinné, st�ízlivé. Z p�írodního hlediska dis-
ponuje areál velikou druhovou rozmanitostí  
porost�, není tu žádná jednotná monokultu-
ra. A vždycky, když vymýšlíme n�co nového,  
zjistíme, že jsme velmi blízko jeho p�vodním 
návrh�m a koncepci. �íkáme si, co by tomu 
�ekl. Samoz�ejm� se snažíme postupn� po-

kra�ovat v rozvoji areálu a �asto si �íkáme, že 
t�eba ruch ve skanzenu, projekty anebo akce, 
které jsme p�ipravili na letošek, to všechno se 
panu Markelovi jist� bude líbit.

P�ibližte �tená��m, na co všechno se návšt�v-
níci zooparku letos vlastn�  m�žou t�šit v sou-
vislosti s kulatými narozeninami.
Za�ali jsme tím, že jsme na za�átku ledna 
spustili novou verzi internetových stránek. 
V pr�b�hu celého roku t�ch akcí bude spous-
ta a v�tšinou jde o ty tradi�ní. Startoval odsud 
T�íkrálový pr�vod, v únoru se chystá Maso-
pustní pr�vod a veselice, v dubnu bude Veli-
kono�ní ned�le, pak obvyklý Den Zem�  a sa-
moz�ejm� stav�ní májky a pálení �arod�jnic. 
V sobotu 8. kv�tna pak prob�hnou samotné 
oslavy p�tat�icátého výro�í. To bude skute�n� 
hodn� velké a už te
 všechny naše p�íznivce  
srde�n� zvu. Chceme ale pozvat i všechny bý-
valé zam�stnance,  nemluv� o dalších akcích 
a sout�žích pro návšt�vníky. Nap�íklad všich-
ni letošní p�tat�icátníci budou mít v den svých 
narozenin vstup zdarma. Vyhlašujeme také 
fotosout�ž, návšt�vníci dál budou mít možnost 
hledat po parku t�icet p�t symbol� našeho vý-
ro�í. Sout�že pak budou vyhodnoceny a vít�-
zové vyhlášeni 2. 10. v rámci oslav Dne zví�at.

Ptát se na hospoda�ení takové p�ísp�vkové 
organizace v dob� ekonomické krize bude asi 
trochu nezdvo�ilé…
To snad ani ne. Musíme se každopádn� cho-
vat velice rozumn�. Ono nám nakonec nikdy 
nezbývalo nic jiného. Musím rozhodn� po-
d�kovat všem, kdo nás podporují, jmenovit� 
z�izovateli, tedy m�stu Chomutov, ale po-
chopiteln� i partner�m, jako jsou nap�íklad 
Severo�eské doly, a.s. Obrovskou podporu 
p�edstavují adoptivní rodi�e našich zví�at, 
ale nejv�tší sílu cítíme z neubývajícího zá-
jmu návšt�vník�. Ti totiž chodí po�ád, krize 
nekrize. Loni jsme dosáhli historicky druhé 
nejvyšší ro�ní návšt�vnosti a to o n��em 
sv�d�í. V roce 2009 p�išlo o dvacet tisíc lidí 
víc než v roce 2008. To je fantastické. A my 
se snažíme lidem tuhle podporu oplácet no-
vými a novými nápady a nabídkami. Zatím-
co v p�edchozím období jsme se zam��ili víc 
na vybavení a zkvalitn�ní výb�h� a prostor� 
pro zví�ata, te
 se budeme zase víc v�novat 
práv� komfortu pro návšt�vníky.  Filozo� e 
bude zam��ená hlavn� na mládež. Pobyt 
a aktivní odpo�inek v našem zooparku je 
totiž ur�it� smyslupln�jší než vysedávání 
u po�íta�e. Chceme nabízet po�ád n�co no-
vého. Dob�e se osv�d�ily p�ím�stské tábory 
pro d�ti. Hned te
 v únoru v rámci jarních 
prázdnin jeden chystáme. Vztah d�tí k živé 
p�írod�, praktická pé�e o mlá
ata, to všech-
no má obrovský smysl. D�ti z panelák� tu 
poprvé v život� vidí živého králíka, kon�, 
kozu…

Co vás ješt� �eká v roce 2010?
Práce, práce a práce. Nebudu a nechci ná-
všt�vník�m slibovat nové exotické p�ír�stky. 
Pro nás je d�ležité udržovat zoopark v jed-
notné � lozo� i. Musíme reagovat na p�iro-
zené p�írodní procesy. �eká nás postupná 
obnova zdejší zelen�, která zestárla. Chceme 
dál zkvalit	ovat genetickou skladbu zdejších 
zví�at. Chceme udržovat rozmanitost v ob-
lasti fauny i � óry. Pracovat na maximální 
spokojenosti zví�at i návšt�vník�. Není toho 
málo. Chci jen poprosit všechny p�íznivce, 
aby nám v tom drželi palce a aby se pr�b�žn� 
chodili koukat, jak se nám to da�í.

Iveta Rabasová: 
35 let Podkrušnohorského zooparku Chomutov
Podkrušnohorský zoopark v Chomutově letos slaví pětatřicátiny. Je to věk, který u člověka znamená, že jde zpravidla o osobu, 
která je zcela zralá, má své zvyky, svá pravidla a dobře ví, co chce. O instituci v takovém věku se dá mluvit podobně. Příspěvková 
organizace města Chomutov stabilně funguje a přináší radost i poučení doslova statisícům lidí ročně. Ředitelka zooparku Iveta 
Rabasová u příležitosti zahájení jubilejního roku nechce rozhodně jakkoli přehánět a uplynulé období se snaží hodnotit střízlivě. 
S hrdostí ale zmiňuje všechny plány, které jsou připraveny právě pro letošní rok, který je pro život této organizace tak důležitý.
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Kultura

Inzerce 
v Chomutovských 

novinách 
Alona 

Bezdieniezhna
Telefon:

725 124 616

           
 

Seminá� pro ve�ejnost 
k programu „Zelená úsporám“ 

26. ledna 2010 od 15:30 hod 
OHK Chomutov, Cihlá�ská 4132, 430 03 
Potvrzení ú�asti na tel: 474 628 288             
nebo info@ohkcv.cz. Seminá� je zdarma. S
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inzerce

T�i panovníky, mezi kterými nechyb�l ani 
„�erný vzadu“, pak s jejich družinou v 

budov� radnice p�ivítala primátorka Ivana 
�ápková a vyslechla si n�kolik obvyklých pís-
ní, které ovšem dva z král� doprovázeli ne-
tradi�n� na banja. „Velice d�kuji za návšt�vu 
a p�eju št�stí p�i dalším putování,“ �ekla pak 
primátorka a nabídla všem malé ob�erstvení. 

„Ješt� než budete pokra�ovat v dlouhé pou-
ti, ráda bych také p�isp�la do vaší kasi�ky,“ 
dodala �ápková a do p�enosné pokladni�ky 
p�idala peníze. 
Králové s doprovodem pak ješt� jednou za-
zpívali p�ed vchodem do budovy radnice, je-
jíž dve�e nezapomn�li ozna�it obvyklým K + 
M + B a letopo�tem 2010. (dum)

D�ti se na p�edstavení po-
ctiv� p�ipravovaly, jezdily 

na zkoušky do Mostu, ve vol-
ném �ase dvakrát týdn� zkou-
šely. „Se scéná�em i  nastudo-
váním nám velmi pomáhal náš 
herecký patron, pan František 
Nedbal z  M�stského divadla 
v Most�,“ �ekla t�ídní u�itelka. „Musím d�-
tem vyseknout poklonu za nasazení, které p�i 
zkouškách p�edvedly,“ nechal se slyšet mos-
tecký herec.
Když pak p�išla informace o tom, že festival 

nebude, došlo našt�stí k rychlé 
dohod� s SKKS, aby odvedená 
práce nep�išla nazmar. „M�li 
pro nás pochopení, poskytli  
krásné kulturní prost�edí vel-
kého sálu a dokonce pro nás 
vytiskli i nevšední pozvánky 
a plakáty. Naše premiéra se ko-

nala 9. prosince a povedla se. D�kujeme všem, 
kdo nás podpo�ili,“ dodala Kiselá. 
D�ti si po premié�e okusily slast potlesku pub-
lika ješt� i na chomutovském nám�stí 1. máje 
na Váno�ních trzích. (dum)

Žena okem fotografa

Až do 28. ledna potrvá v Ga-
lerii Lurago výstava Milo-

še Žihly s názvem Žena okem 
fotografa. „Ženské akty jsou 
jist� atraktivní, ale p�i jejich 

tvorb� nejde rozhodn� jen o t�lesnou krásu. 
Vždycky se snažím dostat do nich mnohem 
víc,“ �ekl u p�íležitosti slavnostní vernisáže 
litvínovský profesionální fotograf.
P�es p�t desítek fotogra� í nabízí nejr�zn�jší 
pohledy na ženskou krásu a Miloš Žihla o 
nich mluví jako o pr��ezu tvorbou za posled-
ních n�kolik let. „Není jednoduché vybrat 
objekty a není jednoduché získat vzájemnou 
d�v�ru. Ta je totiž nejd�ležit�jší. Dostávám 
�asto otázku, zda je pravda, že mezi fotogra-
fem a modelkou musí vždy vzniknout n�jaký 
hodn� blízký vztah, jako to bývá ve � lmech. 
Kdybych odpov�d�l po pravd�, nikdo by mi 
nev��il, a tak rad�ji tuhle otázku nechávám 
bez odpov�di,“ usmívá se Žihla. 
Dodává, že se ve své práci nezabývá pouze 
ženskou krásou a záb�r má mnohem širší. 
Mezi ter�e jeho objektivu se �adí i krajina, 
p�íroda, zátiší i nejr�zn�jší výtvarné objek-
ty. „Zajímavou výzvou jsou pro m� ovšem 
i zakázky z oboru pr�myslu, dopravy i sta-
vebnictví. Rozhodn� musím p�ipomenout 
práci pro Ústav archeologické památkové 
pé�e severozápadních �ech. Exponáty, 
archeologické nálezy, šperky, keramika, 
nástroje, to všechno má nejenom výtvarný 
náboj, ale ve druhém plánu z toho všeho 
�iší i ta historická hodnota. To m� fascinu-
je. A když se vrátím k dív�ím akt�m, taky v 
tomhle p�ípad� se vždycky snažím, aby na 
t�ch fotogra� ích nebyly vid�t jen t�lesné 
k�ivky, ale i cosi jako vnit�ní krása. Všech-
ny zájemce na chomutovskou výstavu sr-
de�n� zvu,“ uzavírá Miloš Žihla. (dum)  

Tři králové navštívili magistrát
V tradičním čase na náměstí 1. máje zazvonila kopyta tří koní, na kterých přijeli tři 
králové se svou obvyklou družinou. Kostýmovaný průvod tvořila kromě doprovo-
du i drobotina na ponících a v pouti z Podkrušnohorského zooparku skrz město 
nemohla chybět ani zastávka na starobylé radnici.

Deváťáci hrají antické divadlo
Žáci 9. A ze Základní školy v Hornické ulici v Chomutově během loňského roku nastudo-
vali antickou komedii o střetu ženského a mužského světa s názvem Nejkrásnější válka. 
„Nastudovali jsme ji původně pro listopadový Tyjátrfest v mosteckém městském divadle, 
jenže ten byl nakonec pro nízkou účast souborů zrušený,“ řekla třídní učitelka Pavla Kiselá.
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Ajurvédský obchod, 
občerstvení

Přednáška o Ajurvédě 
23. 1. 2010 od 9.00 do 14.00 hodin.

Lektor: Ad Raj Kumar (Srí Lanka) 
cena: 1 250 Kč

ul. Vršovců 1132, CHOMUTOV
tel.: 731 029 313

„Nakrmte své t�lo, mysl i duši."

SC-100069/1
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Sport

Po�adatelem turnaje byla Chomutovská 
liga malého fotbalu a obhajovat lo	ské 

prvenství p�išli hrá�i LoKo. Rozlosování do 
�ty� skupin po t�ech mužstev p�ineslo celou 
�adu napínavých duel� i ho�kost porážek, 
které znamenaly vy�azení z dalších boj�. 
O vyrovnanosti mužstev ovšem sv�d�í, že 
mnoho zápas� musely rozhodovat až záv�-
re�né penalty. 
Finále turnaje pak p�ineslo pohledný a dra-
matický zápas, jen bohužel chudý na góly. 
Jedinou branku zápasu totiž vst�elil nejlepší 
st�elec turnaje Petr Tichý mladší. LoKo ob-
hájilo lo	ské prvenství a je s p�ti vít�zstvími 
nejúsp�šn�jším mužstvem turnaje.  Ceny nej-

lepším mužstv�m i jednotlivc�m p�edal otec 
Jaroslava Svobody.
Dodejme, že nejlepším branká�em byl vyhlá-
šen Igor Sabadoš z Rádia Relax  a nejlepším 
hrá�em David Haviar z LoKo. Celý turnaj 
organiza�n� vedl Ji�í Kupec a Martin Jackl 
a �ídili jej rozhod�í Ji�í Pišt�lka, Radek Pod-
manický a Vladimír Valenta. Komentoval 
jej Ladislav Drobný mladší a u �asomíry po-
máhal Ji�í Kupec mladší. „Všem pat�í velké 
pod�kování stejn� jako partner�m a sponzo-
r�m turnaje za jejich podporu. Bez ní bychom 
tuto sportovn� hodnotnou akci dohromady 
rozhodn� nedali,“ �ekl na záv�r jeden z orga-
nizátor� Ji�í Kupec. (dum)

O Davida Hrušku jsme se zajímali již v lo	-
ské sezon�, tehdy však byl pro extraligo-

vou Slavii Praha nepostradatelným hrá�em. 
Jsme rádi, že se p�estup poda�ilo uskute�nit, 
protože st�elecké kvality Davida jsou nezpo-
chybnitelné,“ poznamenal marketingový ma-
nažer klubu David Dinda.
Pohled do tabulky posledních utkání prozra-
zuje, že KLH Chomutov funguje naplno. Už 
zmín�ný Havlí�k�v Brod si na konci prosince 
odvezl porážku 6:1. Hned po Novém roce byla 
Dukla doma p�est�ílena 4:3, pak Chomutovští 

znovu na svém led� porazili Olomouc 3:2. V 
náro�ném severo�eském derby v Ústí m�li p�e-
ci jenom Lvi navrch a výsledek zn�l 6:5 pro do-
mácí. V následujících dnech jsou na programu 
první ligy Benátky, Beroun, Chrudim a op�t 
Havlí�k�v Brod. To už bude chomutovským 
trenér�m k dispozici i zatím poslední velká po-
sila, branká� Jan Chábera. Ten v letošní sezon� 
plnil roli jedni�ky v pražské Spart� a po p�estu-
pu na sever �ech bude chtít pomoci Severo�e-
ch�m v cest� za vysn�ným postupem.

(dum)  

Volejbalový klub Ervěnice
pořádá v rámci projektu 

Zdravý život, život s míčem 
nábor dětí ročníků 1999–2001 

do sportovní přípravky.

Nabízíme
Všesportovní průpravu pod vedením • 
kvalifi kovaných odborníků
Účast na sportovních turnajích • 
a soutěžích
Smysluplné využití volného času pro • 
děti
Příjemné tvůrčí prostředí• 
V letních měsících využití našeho • 
venkovního areálu

Informace na čísle 737 861 273 
nebo na e-mailu: 

vkervenice@seznam.cz

Zimní liga opět napínavá

Asociace školních sportovních klub� 
okresu Chomutov po�ádala od lo	-

ského �íjna do letošního ledna Zimní ligu 
sálové kopané žák� základních škol. 
Deset škol z Chomutova, Jirkova a B�ez-
na bylo rozd�leno do dvou skupin a v nich 
ú�astníci odehráli celkem dvacet utkání. 
„Zápasy byly velmi vyrovnané a hrá�i 
všech tým� p�edvedli pro diváky skv�lou 
podívanou. Mužstva se utkala systémem 
každý s každým a nejlépe se da�ilo muž-
stvu  naší základní školy, která získala šest 
bod� a stala se vít�zem sout�že,“ radoval 
se Pavel Nobst, u�itel ze ZŠ Kada	ská. 
Jen o horší vzájemný zápas skon�ila na 
druhém míst�  ZŠ Píse�ná. T�etí místo ob-
sadila ZŠ Heyrovského a �tvrté místo také 
o horší vzájemný zápas ZŠ Na P�íkopech. 
ZŠ Kada	ská reprezentovali Milan Ba�o-
vi�, Jakub Novák, Tomáš Janošík, Tomáš 
Kunart, Libor Píša, Petr Dvo�ák, Dominik 
Hlinovský, Tomáš Fiala a Kamil Horvát.

(dum)

Novou posilou je kanonýr Hruška
Z pražské Slavie na led KLH Chomutov zamířil v posledních dnech David Hruška. 
Král střelců loňské extraligy, kanonýr se zkušenostmi z domácího i zahraničního 
ledu nyní pomáhá prvoligovému chomutovskému týmu a hned v prvním zápase 
proti Rebelům z Havlíčkova Brodu zaznamenal pět kanadských bodů. 

Vít�zné mužstvo Zimní ligy

Memoriál Jaroslava Svobody

„

Celkem dvanáct mužstev se ve spořické sportovní hale účastnilo jedenáctého ročníku 
turnaje ve futsalu, který se pořádá pod tradičním názvem Memoriál Jaroslava Svobody. 

Ze zápasu mezi týmy EXE unltd. a V�SA Erv�nice
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Pár minut
sluníčka

pro Váš příjemnější den.

Hálkova 226, Chomutov
(200 m od nám. Ruskou ul. - pod Casinem)
Denně 12:00 - 20:00

Nejmodernější solární studio

AKCE měsíce:  mezi 14-16h opalování za půlku!

Doprava a ekologie

inzerce
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Vývařovna QuarantaVývařovna Quaranta

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

Rozvoz 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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Celkové škody na vozidlech dosáhly �ást-
ky 48 milion� a 778 tisíc korun, p�i�emž 

v roce 2008 byla celková škoda 64 milión� 
a 501 tisíc korun. Z uvedených nehod vyvázlo 
242 osob se zran�ním lehkým, t�žce zran�no 
bylo 34 osob. „Zaznamenali jsme bohužel 
i p�ípady, kdy na silnicích vyhasly lidské životy. 
T�ch bylo loni celkem 9, v roce 2008 zem�elo 
na následky zran�ní 13 lidí. Z d�vod� požívání 
alkoholických nápoj� p�ed jízdou bylo zadrže-
no 96 nezodpov�dných �idi��, p�i�emž o rok 
d�íve jich bylo 108,“ doplnila Pivková. 
Na pokutách  vybrali policisté v uplynulém 
roce  �ástku ve výši 598.400 korun. Jako nej-
�ast�jší p�í�ina nehod byl stanoven zp�sob 
jízdy, který zp�sobil 494 havárií. Na druhém 
míst� se umístila nep�im��ená rychlost. „Ta 
byla d�vodem 270 nehod a t�etí pomyslnou 
p�í�ku obsadilo nedání p�ednosti v jízd�, to 
bylo 209 nehod. Jedenáct nehod zp�sobilo 

špatné p�edjížd�ní a p�i dvou nehodách byla 
zjišt�na technická závada na vozidle. Krom� 
�idi�� zavinili st�ety i chodci. To bylo ve dva-
ceti p�ípadech. Ve statistikách pak � guruje 
i 52 nehod, kde byl p�í�inou st�et s lesní zv�-
�í,“ uzav�ela vý�et Marie Pivková.

(dum) 

Fakt, že tato zima je více tuhá než ta p�ed 
rokem, nem�že zpochybnit snad nikdo. 

Sv�d�í o tom také vyšší náklady na zimní údrž-
bu m�stských komunikací, které evidují Tech-
nické služby m�sta Chomutova. „Ve srovnání 

s rokem 2008 jsme v posledním 
lo	ském kvartálu spot�ebovali 
o 67 a p�l procenta posypových 
hmot víc. Ve � nan�ním vyjád�ení 
to p�edstavuje nár�st o tém�� sto 
tisíc korun,“ uvedl �editel Tech-
nických služeb Zbyn�k Koblížek.
V roce 2008 se za �íjen, listopad 
a prosinec na území m�sta vy-
sypalo 145 tun soli, 147 tun drtí 
a písk� a vyst�íkalo 4,1 tuny so-
lanky, loni šlo o víc než dvojná-
sobné množství. „Na konci roku 
2008 nás zimní údržba stála 346 

a p�l tisíce korun, kdežto loni už to bylo p�es 
446 tisíc. A zima pochopiteln� ješt� nekon�í. 
My ovšem v naší práci pokra�ujeme, schvá-
lený plán zimní údržby je prost� závazný,“ 
dodal Koblížek. (dum) 

Jaká byla nehodovost v roce 2009?
Loňské statistické údaje o dopravní nehodovosti na Chomutovsku dopadly sice ve 
srovnání s rokem 2008 lépe, ale čísla jsou stále alarmující. „Během roku 2009 vy-
jížděly policejní hlídky k 1062 nahlášeným kolizím, v roce 2008 bylo nehod 1765,“ 
zahájila výčet policejní mluvčí Marie Pivková. 

Jedna z kuriózn�jších listopadových nehod na 
�ernovické ulici.

Tuhá zima stojí samozřejmě víc peněz

Pozvánka
na

„Slavnostní předání 
cisternové automobilové stříkačky 

Sboru dobrovolných hasičů 
Statutárního města Chomutova“

Kdy: středa 27. 1. 2010, 11:00

Kde: náměstí 1. máje, Chomutov
Slavnostní předání vozu

Prezentace vozu a základní výbavy vozu
Prevence obecné kriminality pro děti

Martin Klouda jde do 
funkce s odhodláním

Na prosincovém zasedá-
ní Zastupitelstva m�sta 

Chomutova došlo k obm�n� 
na postu nám�stka primá-
torky. Marii Štáfkovou, kte-
rá funkci opustila ze zdravotních d�vod�, 
nahradil Martin Klouda (�SSD). „Práce je 
mnoho a sko�il jsem do ní rovnýma noha-
ma. Pevn� v��ím, že ze sta dn� hájení bude 
zachována podstatná �ást,“ �íká Klouda.
Po své stranické kolegyni Štáfkové p�ebral 
agendu komunálního hospodá�ství a sociál-
ních služeb. „Tahle oblast se víc, než jiné, p�í-
mo dotýká každodenního života lidí ve m�s-
t�. Denn� se totiž setkávají s problematikou 
úklidu m�sta, svozu odpadu, v sou�asnosti 
se zimní údržbou komunikací, ale také se 
službami v sociální a bytové oblasti. Ve funk-
ci jsem kalendá�n� n�co p�es m�síc a stále se 
se vším seznamuji. Ale všem svým úkol�m, 
práv� proto, že jsou tak blízko lidem, se chci 
v�novat s maximální odpov�dností,“ �íká ná-
m�stek. U p�íležitosti za�átku roku 2010 pak 
ješt� dodává: „Cht�l bych všem obyvatel�m 
Chomutova pop�át hodn� št�stí a zdraví, 
které všichni budeme pot�ebovat. Víc klidu 
a pohody a spoustu spln�ných p�ání v osob-
ním i pracovním život�. P�eji všem, aby tento 
rok byl lepší, než ten minulý,“ uzavírá Martin 
Klouda.  (dum)
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studium-pomaturitni.cz
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VÝKUP BYTŮ ZA HOTOVÉ
Tel.: 474 628 904

S
C
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Do programu se zapojilo i 11 základních 
a 2 st�ední školy chomutovského regio-

nu. Celkem se ho zú�astnilo 690 osob. Náplní 
programu pro  školy byly p�ednášky o zdra-
vé výživ�, PEER program Štíhlá, ale mrtvá 
zabývající se problematikou poruch p�íjmu 
potravy nebo dotazníkové šet�ení o stravova-
cích zvyklostech. Žáci také m�li možnost si 
ov��it, jaký je jejich vztah k jídlu, v Orienta�-
ním testu poruch p�íjmu potravy. Na St�ední 
zdravotnické škole byla od zá�í do prosince 
2009 instalovaná výstava dokumentárních 
fotogra� í brn�nského autora Lukáše Horké-
ho Mentální anorexie a bulimie – dv� hlubo-

ké propasti. Mezi další aktivity 
pat�ily t�eba i besedy o škodli-
vosti reklamy a falešném ideálu 
krásy.
Dotazníkové šet�ení mezi víc 
než t�emi stovkami žák� a stu-
dent� z Chomutovska potvrdi-
lo, že jejich návyky nevybo�ují 
z republikového pr�m�ru. „Vý-
sledky se nijak neliší od obec-
ného trendu. Výživa d�tí má 
v �eské republice opravdu velké 
rezervy. Stravovací zvyklosti 
d�tí zásadn� ovliv	ují stravo-

vací návyky v rodin�. Proto je velmi d�ležité 
jít svým d�tem p�íkladem a dodržovat zásady 
zdravého životního stylu,“ �ekla koordinátor-
ka projektu Mgr. Anna Milerová. 
Projekt se setkal s velkým zájmem žák� i pe-
dagog�. �editelka St�ední zdravotnické školy 
Chomutov PaedDr. So	a Valušková záv�rem 
dodala: „Jsem velice pot�šena, že práv� ten-
to projekt se poda�ilo naší škole zrealizovat. 
Chceme se i nadále zabývat problémy mla-
dých lidí, jejichž duše plá�e a �ešení hledají ve 
form� nevhodného stravování a nesprávného 
pohledu na sebe.“

(dum)

Podkrušnohorský zoopark zazname-
nal v uplynulém roce druhou nejvyšší 

návšt�vnost v historii. „Loni k nám p�išlo 
239.483 návšt�vník�. P�esto, že pomyslná 

�tvrtmilionová hranice nebyla p�ekonána, 
dvacetitisícový  meziro�ní nár�st je velkým 
úsp�chem,“ sd�lila vedoucí propagace zo-
oparku Martina Pelcová.

V�tší �ást návšt�vník� prošla vstupními 
branami v hlavní sezon� od dubna do zá�í. 
Šlo hlavn� o rodiny s d�tmi, seniory a žáky 
místních i vzdálených základních škol. Ti se 
v historicky nejvyšším po�tu zú�ast	ovali 
výukových program� a zážitkových dn�.
V��íme, že i letos bude zoopark vyhledáva-
ným turistickým cílem a návšt�vníci si  kro-
m� p�íjemných zážitk� odnesou mnoho no-
vých poznatk� o zví�atech a ekologii. Velká 
p�íležitost nastane už b�hem jarních prázd-
nin, kdy od 15. do 19. února po�ádáme první 
z letošních p�ím�stských tábor� pro d�ti od 6 
do 11 let. Více informací  najdou zájemci na 
našem webu www.zoopark.cz,“ dodala Pel-
cová. (dum)

Štíhlost Twiggy už není v módě
Střední zdravotnická škola Chomutov za fi nanční podpory Ústeckého kraje loni 
zrealizovala preventivní program s názvem Zdravě jíst, zdravě žít zaměřený na  
prevenci poruch příjmu potravy a podporu zdravého životního stylu. Nešlo pouze 
o trendy nepříliš zdravých, zato oblíbených fast-foodů, ale pochopitelně i o zná-
mou mentální anorexii a bulimii především u mladých děvčat.

Studentky SZŠ b�hem besedy

Podkrušnohorský zoopark navštívilo o 20 000 lidí více

Labestra startuje

Unie rodi�� �R p�i St�ední zdravot-
nické škole Chomutov, Gymnázium 

Chomutov a Chomutovské soukromé gym-
názium se od února zapojují do prvního 
ro�níku nové osv�tové a informa�ní kam-
pan� Labestra – Láska beze strachu. 
„Mamí, dneska u nás byly n�jaké studentky 
a vypráv�ly nám o antikoncepci - spoustu 
v�cí jsem neved�l!“ S podobným výk�i-
kem svého potomka se m�žete setkat také 
– z�ejm� ho ve t�íd� navštívili Netopee�i 
– vrstevni�tí vzd�lavatelé Spole�nosti pro 
plánování rodiny a sexuální výchovu. An-
tikoncepce je oborem, který letí dop�edu 
mílovými kroky. Hlavním dnem kampan� 
bude pátek p�ed svatým Valentýnem. Hlav-
ním partnerem prvního ro�níku Labestry 
je Akacia, která zajistila vydání osv�tových 
materiál�. Spole�nost pro plánování rodi-
ny a sexuální výchovu se bude do budoucna 
snažit o vyhlášení Valentýna – 14. února - 
�eským dnem sexuálního a reproduk�ní-
ho zdraví. více informací najdete na www.
planovanirodiny.cz. (red)
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DRAŽBA 2. 3. 2010 v Litoměřicích
Byt 3+1/L v Chomutově – ul. Školní pěšina

Nejnižší podání: 350.000,- Kč
Tržní odhad: 700.000,- Kč; Min.příhoz: 5.000,- Kč

KP - real CZ Litoměřice; www.kp-real.cz, 777 269 906
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Statutární město Chomutov

zve obyvatele lokality Horní Ves
na územně zaměřené

setkání s občany,
které se bude konat

dne 28. 1. 2010

od 16 do 17 hodin
 v Základní škole Ak. Heyrovského 

za přítomnosti
zástupců vedení města, městské policie, 
technických služeb, dopravního podniku 

a příslušných odborů magistrátu

Program: 
Problémy a potřeby 
lokality Horní Ves

(ulice Elišky Krásnohorské, Sadová, Zdravot-
nická, Hraničářská, Blanická, Slezská, Slád-
kova, Kosmova, Sukova, Třebízského, Lipská, 
Kmochova, Železniční, Úzká, Kostelní, Mýtná, 
Bezručova, Svahová, Lužická, Děvínská, Sei-
fertova, Akademika Heyrovského, Zengerova, 
Gerstnerova, Jiráskova, Havlíčkova, Roháčova, 
Václavská, Kostnická, Hornická, Husova, Erbe-
nova, Šafaříkova, Lidická, Rooseveltova, Bla-
tenská, Cihlářská, Marie Pujmanové, Vrchlické-
ho, Londýnská, Moravská, Jeseniova, Jezerní)

Strážníci zachraňují v 
mrazech bezdomovce

Sou�asné mrazy rozhodn� ned�lají ra-
dost bezdomovc�m. P�ed pár dny p�ijal 

velitel sm�ny telefonické oznámení týkající 
se nemocné osoby v osobním vozidle na 
parkovišti v ulici Libušina. Na místo vysla-
ní strážníci zjistili, že jistý muž zde doslova 
„p�imrznul“ a nem�že se hýbat. Dle jeho 
slov p�espal ve vozidle a te
 necítí nohy. P�i-
jela tedy pro n�j záchranná služba. T�sn� 
p�ed Silvestrem pak hlídka m�stské policie 
nalezla v Dostojevského ulici v tráv� spící 
ženu. Ta byla p�ikryta jen papírovými kra-
bicemi. Strážníci ji probudili a pak vysv�t-
lili, že pokud zde z�stane, umrzne. 22letá 
Chomutova�ka se nechala po chvilce p�e-
sv�d�it. Vstala a pak odešla neznámo kam.

Více informací 
najdete na: 

www.ceskydomov.cz/chomutov

T�sn� po p�lnoci na za-
�átku ledna zahlédlo 

bystré oko kamerového 
systému v ulici D�ínovská 
vrávorajícího muže, který 
nasedl do osobního vozi-
dla. Motohlídka byla na 
míst� hodn� rychle. 50letý 
Slovák uvedl, že se pohádal s manželkou, a šel 
se tedy rad�ji uklidnit do svého vozu. Nastar-
tovaný je prý proto, aby mu nebyla zima. Du-
šoval se, že v tomto opileckém stavu v žádném 

p�ípad� nevyjede. Když 
strážníci odjeli, odešel se 
ješt� ob�erstvit do neda-
leké restaurace, aby se asi 
po hodin� vrátil. O kame-
�e však nem�l ani tušení. 
To by totiž z�ejm� nevyjel 
do chomutovských ulic. 

Strážníci i státní policisté byli o jeho pohybu 
informováni a k opilému �idi�i navedeni. Jeho 
pou� tak skon�ila na B�ezenecké. P�R si ho 
pak p�evzala k dalšímu šet�ení.

Opilce za volantem odhalily kamery

Strážníci museli na konci prosince zasa-
hovat i v pom�rn� kuriózní situaci, kdy 

se na rušné Palackého ulici neprohán�la jen 
motorová vozidla, ale také pravd�podobn� 
dezorientovaná labu�. Protože byla ohrožena 
bezpe�nost provozu, museli strážníci ptáka 
odchytit. To se našt�stí poda�ilo, ale nebylo 
to zrovna jednoduché. Labu� nebyla našt�stí 
nijak zran�na a po konzultaci s odborníkem 
byla op�t vypušt�na do p�írody. Prozatímním 
domovem se jí stala nádrž Banda a její okolí.

Strážníci zadrželi 
dva mladíky 
s nožem v ruce
Už okolo páté hodiny ranní p�ijal velitel 

sm�ny telefonické oznámení, že na za-
stávce v ulici Palackého se cosi d�je. Moto-
hlídka zjistila, že dva dvacetiletí mladíci na-
padli ostrahu obchodního domu Central. P�i 
poty�ce pak odhodili napadenému �epici do 
�eky Chomutovky. Jeden z nich navíc vytáhl 
n�ž. Oba výte�níky strážníci bleskurychle 
zadrželi a p�edali je p�ivolané hlídce P�R. 
Své jednání budou vysv�tlovat u p�estupkové 
komise. 

Labuť si místo 
rybníku vyhlédla 
rušnou ulici

Víkend se stal šťastným pro důchodce z Ji-
ráskovy ulice. Před několika dny mu totiž 
při venčení zmizel jeho milovaný psík.

Oznamovatelka veliteli sm�ny telefo-
nicky sd�lila, že u p�ivad��e v ulici 17. 

listopadu je cosi zahrabané ve sn�hu a hýbe 
se to. Na místo tedy okamžit� vyjela moto-
hlídka, která uvedený prostor pro�esávala. 
Kousek od protékající vody uvid�la sn�hovou 
hroudu, ze které koukaly jen nohy. Protože 

šlo o velmi kluzké místo, nebylo snadné se 
ke sn�hové kouli dostat. Když se to poda�ilo, 
zjistili strážníci, že zde umíral zcela promrz-
lý, celý se t�esoucí malý pes. Po jeho osvo-
bození ho hlídka zabalila do deky a dala mu 
n�co k sn�dku. Díky eviden�ní známce se 
pak poda�ilo zjistit majitele. Když mu ho za 
pár chvil strážníci p�edávali, sotva by n�kdo 
popsal pocity št�stí na obou stranách. Slovy 
dík� majitel psíka samoz�ejm� nešet�il.

Strážníci zachránili ztraceného psa
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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

Text inzerátu 

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

�

Bydlení
Pronajmu byt 3+1 v Chomutově, ul. Kyjická. Dlouho-
době od března 2010. Tel. 603 588 441.

Vyměním obecní byt 1+1 v Praze 5 za obecní byt 
v Chomutově nebo okolí. Tel. 602 622 168.

Prodám byt v osob. vlastnictví 4+1+L ve Školní pěši-
ně. Byt část. rekonstruován, nová linka, myčka, nájem 
4 300 Kč. Dům nově zateplen, nová okna, dveře. Sou-
časně nabízím k bytu garáž, cca 200 m od bytu. Dů-
vod: stěhování. Tel. 720 518 546 nebo 723 135 337.

Pronajmu byt v CV na Zahradní. Byt je částečně zre-
konstruovaný, zařízený. Tel. 777 569 883.

Prodám byt 1+1 v osobním vlastnictví, ul. Matěje 
Kopeckého. Pěkný, udržovaný byt, nové zařizovací 
předměty, volný ihned, cena 395 000 Kč. Foto možno 
poslat e-mailem. Tel. 777 110 499.

Prodám byt 2+1 v os. vl. v CV u gymnázia. Balkon, 
slušný vchod, hezké prostředí. Tel. 724 338 932.

Prodám byt 4+1 v os. vl., 1. patro, v Horní Vsi, po celko-
vé rekonstrukci. Nejvyšší nabídka. Tel. 728 527 606.

Pronajmu byty v Chomutově, dlouhodobě, seriózně, 
smlouva, trvalé bydliště. Majitel. Tel. 606 923 620.

Hledáme dům se zahradou v Chomutově i okolí. Do 
3 000 000 Kč. Tel. 724 657 421.

Koupíme byt 3+1 i 4+1 v osobním vlastnictví v Cho-
mutově. Tel. 728 255 237.

Nabízím dlouhodobý pronájem bytu 4+1 v Chomuto-
vě – Horní Vsi s možností pozdějšího odkoupení do 
vašeho osobního vlastnictví. Tel. 736 768 221.

Pronajmu byt 2+1 v Chomutově – Písečná. Dům je 
zateplen, nová plastová okna. Blízko škola, poliklinika 
a zastávky bus a vlak. Příjemné bydlení. Cena nájmu 
6 100 Kč/měs. bez energií. Kauce 7 000 Kč. Volný od 
1. 2. 2010. Tel. 777 660 020.

Prodám byt 2+1 v os. vl. bez balkonu, 2. patro, 
CV – Horní Ves. Cena 550 000 Kč. RK nevolat. Tel. 
721 677 527.

Prodej
Prodám rohovou sedací soupravu, barva hnědo-
béžová, mikroplyš, dobře se udržuje, úložný prostor, 
rozkládací. Stáří 6 let, rozměr 200 x 240 cm. Cena 
3 000 Kč. Tel. 774 180 860.

Ostatní
Kdo pronajme nebo levně prodá vhodný prostor pro 
opuštěné kočky? Tel. 737 087 781.

Hledám majitele mourované a bílomourované ko-
čičky – velmi přítulné, mazlivé, asi 1 rok staré. Tel. 
737 087 781. 

Pronajmu garáž v centru, ul. Heydukova. Rozměry 6 
x 3 x 2,25 m, vrata 2,4 x 2 m. Cena 1 000 Kč/měsíc, 
ihned volná. Tel. 774 107 832.

Pronajmu garáž v ul. Na Průhoně, rozměry 6 x 4 m. 
Tel. 731 049 276.

Městské divadlo

28. 1. 19.00  V�rní abonenti 
Komedie Antonína Procházky

Kulisárna

26. 1. 19.00   Ivo Jahelka Písni�ky zpod taláru

Kulturní dům Zahradní

27. 1. 15.00  Ve�erní�ek, aneb tan�íme s Malou 
muzikou

31. 1. 15.00 Slon Bimbo v Tramtárii 
Ned�lní pohádka pro d�ti i rodi�e  Liduš�ino diva-
dlo Praha

Výstavy

GALERIE ŠPEJCHAR   (nám�stí 1. máje)  
JI�Í ŠORM obrazy, sochy
Výstava potrvá do 23. ledna 2010

GALERIE LURAGO
MILOŠ ŽIHLA Žena okem fotografa
Výstava potrvá do 28. ledna 2010

Výstavní sí� knihovny SKKS
JI�Í KOPECKÝ Nepál – Lidé z hor
Výstava potrvá do 5. 2. 2010

Kino Oko

21. 1. 17.00   4 m�síce, 3 týdny a 2 dny 
22. 1. 19.00  M�j život v ruinách
23. 1. 16.30 Krakonoš a strašidla

23. 1. 18.00  Zoufalci
24. 1. 19.00 Zoufalci
25. a 26. 1. 18.00  Avatar

27. 1. 19.00  Zahraj to znovu Same 
28. 1. 17.00  Arthur a Maltazardova pomsta
28. 1. 19.00  Muž na lan�
29. 1. 17.00  Arthur a Maltazardova pomsta
29. 1. 19.00  Zemský ráj to na pohled
30. 1. 16.30  Kamarád krte�ek
30. 1. 18.00  Zemský ráj to na pohled
31. 1. 19.00  Zemský ráj to na pohled

Městská sportovní hala

23. 1. So Volejbal–ženy 10.00–15.00
 Florbal – FBC DDM Kada	 9.00–18.30
24. 1. Ne Basketbal–minižákyn� 10.00–13.30
 Futsal – CHLMF 8.00–21.00
29. 1. Pá Volejbal–muži od 19.00
30. 1. So Volejbal–ženy 10.00–15.00
 Futsal – CHLMF 8.00–14.30
 Volejbal–muži od 18.00
31. 1. Ne Florbal – FBC DDM Kada	 8.30–15.00
 Futsal - CHLMF 15.00–21.30

Zimní stadion

Hokejová utkání za�átek v 17.30:
23. 1. So KLH Chomutov–HC Chrudim
30. 1. So KLH Chomutov–HC Dukla Jihlava

Um�lá ledová plocha na nám�stí 1. máje

Provozní doba do 26. 1. 2010
Po–Pá 13.00–19.00; So–Ne 10.00–19.00

Basketbal Levharti Chomutov

20. 1. | 17.30 Levharti x Proton Zlín
22. 1. | 19.00 Levharti  x Lokomotiva Plze	
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Fejeton

Zajímavosti

Taky vám n�kdy p�ipadá, že je všechno 
vzh�ru nohama? Nebo že všechno ko-

lem vás je tak n�jak nak�ivo? Že snad jedete 
v protism�ru, protože všichni ostatní jedou 
proti vám? No, ob�as se to asi stane každému 
a v naší zemi se tomu snad i p�estáváme divit. 
Ale p�eci jen se najdou lidé, kte�í se jen tak ne-
cht�jí smí�it s pokroucenou realitou a rozhod-
nou se proti ní alespo� n�co ud�lat. Tak když 
se vloni rozho�ela nesmyslná kampa� ministra 
pro lidská práva proti chomutovské primátorce 
jen proto, že se snažila vymoci dodržování zá-
kon� v našem m�st�, sto šedesát tisíc lidí z celé 
zem� podepsalo petici na její podporu. Byla to 
jen �ást z t�ch, kte�í nechápav� kroutili hlava-
mi nad tím, co se v naší zemi d�je. Stát se ústy 
svého ministra postavil za lidi, kte�í dlouho-
dob� porušují zákony, vysmívají se všem, kte�í 

poctiv� chodí do práce a ješt� jim znep�íjem-
�ují život svým chováním v míst� bydlišt�. Stát 
nám dal najevo, že my ostatní sice možná taky 
máme n�jaká ta lidská práva, ale ta nejsou tak 
d�ležitá, protože te	 je t�eba hájit práva t�ch 
nebohých nep�izp�sobivých. Aby snad probo-
ha nemuseli platit své závazky a mohli se dál 
v klidu po
 akovat po m�st�, krást, va�it drogy 
a užívat si sociálních dávek z našich daní. Po-
city nás všech, kte�í jsme u ministra Kocába 
nenašli zastání, vyjád�il svým netradi�ním a 
vtipným dárkem primátorce pan Bruno Bob-
�ák. „Od pana Bob�áka jsem dostala hodi-
ny, které mají ciferník vzh�ru nohama a ješt� 
posunutý a jejichž ru�i�ky jdou pozpátku,“ 
�ekla nám primátorka �ápková. Jak s tímto 
dárkem primátorka naloží, ješt� úpln� p�esn� 
neví. „Možná bych je mohla nechat pov�sit do 

jednací místnosti zastupitelstva, aby je m�li 
všichni zastupitelé b�hem jednání na o�ích. To 
aby je t�eba nenapadlo �init rozhodnutí, která 
by z našeho m�sta d�lala Kocourkov,“ sm�je se 
primátorka.

pama

Vzhůru nohama, nakřivo a v protisměru

V kancelá�i nám�stka primátorky Marti-
na Kloudy se krom� fará�e Hegera sešli 

i �editel chomutovské pobo�ky Charity Ji�í 
Ko�an a pracovník farnosti Josef Filip. S�í-
tání nebylo jednoduché, krom� papírových 
bankovek se sešlo pochopiteln� i mnoho min-
cí. Nejvíce bylo zlatavých dvacetikorun. Ke 
každé z pokladni�ek byl vypracován proto-
kol se záznamem po�tu jednotlivých platidel 
a celkovou vybranou sumou. Pak už p�išlo na 
�adu se�tení celkových �ástek z osmi proto-

kol� a výsledek na tvá�i p�ítomných vyloudil 
skute�n� š�astný úsm�v. 
„Celková vybraná �ástka �iní 33 772 koruny 
a to je v dnešní složité dob� opravdu nádher-
né. Díky Bohu, že m�sto Chomutov a lidé 
v n�m žijí touto tradicí. Na to, že je to pom�r-
n� ateistické m�sto i region, jde o fantastický 
po�in, který prost�ednictvím Charity �eské 
republiky ur�it� pom�že pot�ebným,“ �ekl 
Alois Heger.

(dum)

Tříkrálová sbírka vynesla přes třicet tisíc korun
Málokdo si mohl nevšimnout velkých i malých koledníků, kteří na začátku ledna 
v přestrojení za tři krále zpívali a vybírali peněžní dary do plastových kasiček s lo-
gem Charity ČR. „Jako obvykle jsme všech osm pokladniček přinesli na chomutov-
ský magistrát, provedli jsme jejich ofi ciální otevření a hlavně jsme sečetli celkovou 
vybranou sumu. Ta nás letos opravdu příjemně překvapila,“ řekl farář Alois Heger.

Josef Filip, Ji�í Ko�an, Martin Klouda a Alois Heger p�i s�ítání výnosu T�íkrálové sbírky



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

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