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Srdečně Vás zveme do dvoupatrové pizzerie v ulici Příční 28 
v centru Chomutova (mezi nám. 1. Máje a ul. Revoluční). 

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

Kapacitu 99 míst (dle výběru kuřácké i nekuřácké prostředí)• 
Možnost pořádání oslav, rautů, svateb a dalších • 
 společenských událostí• 
Každý všední den nabízíme snídaně od 8.00 do 10.00 h • 
Polední MENU za 65,- Kč – každé desáté ZDARMA• 
Rozvozy jídel a pizz v Chomutově a Jirkově ZDARMA• 
Objednávejte: 728 72 72 72 nebo 773 92 92 92• 

Vystřihni tento celý inzerát, vezmi ho s sebou 
do naší pizzerie a dostaneš slevu 10 % z účtu. 

Pro prvních 500 zákazníků lahev vína ZDARMA !!!

Každý všední den otevřeno
od 8.00–23.00 hod

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

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

(prosíme, upozornit obsluhu před placením účtu,slevy se neslučují a neplatí pro nabídky v akci)
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Rozhovor s Irenou Kopeckou o nabídce 
školních vzd�lávacích program� Mate�ské 
školy Chomutov.

Na rekonstrukci šlo p�es 6 milion� z m�stské-
ho fondu dopravní infrastruktury.

I letos budou radou m�sta vyhlášeny granty Komi-
se pro výchovu a vzd�lávání a Komise pro podporu 
ob�anských aktivit. 

Rada města vyhlásilaRada města vyhlásila
grantygranty

Rozhovor: I. KopeckáRozhovor: I. Kopecká

Nová cisterna pro hasiče Nová cisterna pro hasiče 
– fotoreportáž– fotoreportáž

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

1515

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

Dobrovolní hasi�i mají zcela novou cisternu. 
Slavnostnímu p�edání cisternové automobilové 
st�íka�ky se v�nujeme ve fotoreportáži. 

Parčík a ulice Mjr. Šulce Parčík a ulice Mjr. Šulce 
v nové podoběv nové podobě

77

Vážení spoluobčané, 
minulý �tvrtek jsme 
uspo�ádali další ze 
setkání s ob�any, ten-
tokrát z lokality Horní 
Ves. Jak jsme dop�edu 
p�edpokládali, jedním 
z hlavních témat dis-
kuse byla problemati-

ka parkování v této �ásti m�sta. Ale ješt� 
více snad tamní obyvatele trápí zm�ny 
v m�stské hromadné doprav�, které byly 
nedávno zavedeny a které se týkají linek 
�íslo p�t a šest. 
Linka �íslo p�t byla totiž zcela zrušena 
a u linky �íslo šest byla upravena trasa. 
Pracovník dopravního podniku, který byl 
na jednání p�ítomen, vysv�tlil ob�an�m, 
že podle pr�zkumu, který nedávno do-
pravní podnik ud�lal, byla linka �íslo p�t 
málo vytížená a �asto s ní jezdilo jen pár 
lidí. Tento pr�zkum se d�lal v r�zné dny 
v r�zných obdobích roku, takže p�inesl 
objektivní informace. Jak se ale ukázalo 
p�ímo p�i jednání s ob�any, kterých se 
tyto zm�ny bezprost�edn� týkají, problém 
je trochu složit�jší. 
Pracovníci dopravního podniku totiž ne-
vzali v úvahu jeden podstatný faktor, že 
totiž sídlišt� v lokalit� Horní Ves vznikala 
již v šedesátých letech, takže není divu, že 
zde v sou�asnosti žije mnohem více senio-
r� než v jiných �ástech m�sta. Tito lidé po-
t�ebují, aby pro n� byla m�stská hromadná 
doprava dostupná a zejména p�i cestování 
do nemocnice a na polikliniku je pro n� 
d�ležité, aby nemuseli v centru m�sta p�e-
stupovat nebo jít na zastávku autobusu 
n�kolik set metr�. Místním lidem se také 
p�íliš nelíbí, že autobusová linka �íslo t�i, 
která jezdí z centra ke škole v ulici Akade-
mika Heyrovského, vyjíždí z m�sta tak, že 
jsou d�ti ve škole bu� zbyte�n� brzy, nebo 
zase skoro pozd�. 
Všechny tyto p�ipomínky ukazují, jak 
d�ležité je nespoléhat se pouze na pr�-
zkumy, ale o p�ipravovaných zm�nách 
v m�stské hromadné doprav� diskutovat 
p�ímo s lidmi, jichž se mají dotknout. 
I proto jsem iniciovala mimo�ádné setká-
ní ob�an� se zástupci dopravního podni-
ku práv� k problematice m�stské dopravy 
a o termínu tohoto setkání vás budeme 
v�as informovat. Je totiž d�ležité, aby 
lidé, kte�í jsou na hromadnou dopravu 
v našem m�st� zvyklí a pot�ebují ji každý 
den, byli se službami dopravního podni-
ku spokojeni. 

Hezký den vám p�eje 

Vaše Ivana �ápková



4CHOMUTOVSKÉ N
O

V
IN

Yčtrnáctideník statutárního města Chomutova

TémaTéma

CO JE KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Krizové �ízení jsou postupy orgánu ve�ejné 
správy (podnikatelského subjektu nebo jiné 
organizace) v p�ípad� krizové situace. Krizo-
vé plány k ochran� ve�ejného zájmu zpraco-
vávají orgány ve�ejné správy. Plány krizové 
p�ipravenosti zpracovávají v rámci své p�-
sobnosti a v návaznosti na územní krizový 
plán, a to k ochran� ve�ejného zájmu.
„Na krizové �ízení nelze pohlížet jako na �in-
nost, která je aktuální jen �as od �asu, když 
zrovna dojde ke vzniku n�jaké mimo�ádné 
události. Pro zajišt�ní kvalitního a dob�e 
fungujícího bezpe�nostního systému daného 
správního území je nutno  pojmout krizové 
�ízení jako sou�ást každodenní práce nejen 
pracovník� odbor� a odd�lení krizového �í-
zení, ale také všech lidí v ur�itém regionu,“ 
�íká na toto téma Stanislav Hájek z Odboru 
kancelá�e tajemníka Magistrátu m�sta Cho-
mutova.
„Kdybychom to m�li zevšeobecnit, ke každé-
mu možnému krizovému ohrožení lidí a je-
jich zdraví i majetku existuje propracovaný 
plán, který zahrnuje jednotlivé kroky �ešení 
a jejich koordinaci. Pochopiteln� to není nic 
jednoduchého, pokud vezmeme v úvahu, že 
vše musí být v souladu s pat�i�nými zákony 
a samoz�ejm� i v sou�innosti s odpovídající-

mi krizovými plány vyšších územních celk�, 
tedy kraje a centrálního krizového štábu,“ 
dodává. 

VŠE MUSÍ FUNGOVAT A NAVAZOVAT

Modelová situace s p�evrácenou cisternou, 
zran�nými, únikem pohonných hmot a navíc 
postupem chemické látky sm�rem do centra 
m�sta je podle Stanislava Hájka skute�n� 
hodn� dramatická. „V takovém p�ípad� by 
všechny základní složky IZS musely doplnit 
ješt� n�které další. Je jasné, že Zdravotnic-
ká záchranná služba by na míst� fungovala 
u akutn� zran�ných, a vylou�eno by nebylo 
ani nasazení Letecké záchranné služby, po-
kud by nastal dopravní kolaps a šlo by o t�ž-
ší zran�ní. Další zdravotnické složky by se 
ovšem musely v�novat všem, kte�í by nestihli 
v�as utéci p�ed ší�ící se chemikálií. Zasahují-
cí jednotky HZS by se snažily vodními clona-
mi postup �pavku zastavit a jiní specialisté by 
na míst� havárie pracovali na zamezení dal-
šího úniku z prasklé cisterny. Policie �eské 
republiky by pochopiteln� musela p�ijmout 
po�ádková opat�ení v �ízení dopravy a za�ít 
odklán�t auta na objízdné trasy. Další po-
�ádkovou funkci by v tom samém �ase museli 
plnit i strážníci m�stské policie a dokonce by 
bylo možné vyhlášení ur�itých mimo�ádných 

opat�ení ze strany krizového štábu m�sta. 
Bylo by nezbytné co nejrychleji lidem sd�lit, 
že nemají vycházet z domu a musí zav�ít okna. 
Probíhalo by ješt� mnoho dalších paralelních 
�inností, a teprve až by bylo jisté, že nejv�t-
ší nebezpe�í je zažehnáno, na �adu by p�išlo 
odklízení vrak�, �išt�ní vozovky od vyteklé 
nafty, vyšet�ování p�í�in nehody  a postupné 
obnovení dopravy,“ vypo�ítává Hájek.     

BEZ SPOLUPRÁCE 
A DISCIPLÍNY NEFUNGUJE NIC

Je logické, že podobná situace by p�ilákala 
mnoho lidí, kte�í by cht�li vid�t „senzaci“ 
z co nejmenší vzdálenosti. „A tam je velký 
problém, protože v takových chvílích je dis-
ciplína lidí naprosto nezbytná. Neuv�domu-
jí si, že když nebudou respektovat omezení 
a na�ízení po�ádkových složek, m�žou ohro-
zit nejen záchranné práce, ale p�edevším 
sami sebe. Nezapomenu, když ho�ely bývalé 
mrazírny. Lidé se k požáru tla�ili i p�es po-
licejní kordony, jen aby lépe vid�li. Logiku 
v takovém p�ípad� naopak má dostat se od 
místa havárie co nejdál, a to pochopiteln� 
pokud možno na záv�trnou stranu. Tehdy 
u bývalých mrazíren lidé dobrovoln� dý-
chali skute�n� nebezpe�né zplodiny. Tady, 
v modelové situaci s cisternou, by zv�davce 
nejspíš hned zabily �pavkové výpary. Jedním 
z prvo�adých opat�ení je každopádn� v�as 
varovat obyvatelstvo p�ed hrozícím nebezpe-
�ím. Varování je provád�no prost�ednictvím 
sít� poplachových sirén, které jsou umíst�ny 
na území správního obvodu m�sta. Je také 
dobré v�d�t, co který signál p�esn� znamená. 
V našem p�ípad� by šlo o všeobecnou výstra-
hu, tedy kolísavý tón sirény po dobu 140 se-
kund, který m�že zaznít t�ikrát za sebou ve 
zhruba t�íminutových intervalech. Krom� 
toho by se o vyrozum�ní obyvatelstva staraly 
také vozy s tlampa�i, z nichž by lidé dostávali 
další informace o situaci. Nikdo z nás  si nic 
podobného nep�eje, ale v rámci prevence je 
systematická p�íprava na podobné stavy ne-
zbytná,“ vysv�tluje Stanislav Hájek.  

Krizové situace nechodí po horách...

Stanislav Hájek

Představme si modelovou situaci, která jistě není příjemná, ale ve své jednoduchosti je až hro-
zivě reálná. S tím, že centrem Chomutova vede frekventovaný čtyřproudý průtah, nelze nic dělat 
a je nutné brát tuto skutečnost jako holý fakt. Pokud se ale sejde několik nepříznivých faktorů, 
může nastat například toto:

Tahač s cisternovým návěsem plným amoniaku, jedoucí ve směru na Německo, bude mít v táhlé za-
táčce pod čerpací stanicí Shell defekt. Selžou všechny bezpečnostní prvky a výsledkem bude cisterna 
ležící na boku napříč oběma jízdními pruhy. Plášť cisterny je poškozen, amoniak uniká. Z proražené 
nádrže tahače teče nafta. Do ležící cisterny ještě vzápětí nabourá další nákladní automobil, a protože je 
zima, na náledí do skrumáže vletí ještě další tři osobní automobily. Jedovatý čpavek se rychle šíří, řidič 
cisterny je zraněn vážně, v osobních autech jsou tři lehká zranění. Další přijíždějící řidiči už naštěstí 
stíhají zpomalit, všichni zapínají výstražnou funkci směrových světel, aby varovali ty, kteří přijíždějí za 
nimi. Čpavkový mrak se rychle šíří směrem do centra města, vyteklé nafty na vozovce přibývá. Tah 
směrem do Německa je beznadějně ucpán a kolona sahá už pomalu k Jirkovu. Kdosi pohotově vytáčí 
číslo 112 a mašinerie Integrovaného záchranného systému (IZS) se dává rychle do pohybu...

V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože 
přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují vel-
ké škody na majetku a životním prostředí. Mohou vzniknout škodlivým působením 
sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Tako-
vými událostmi mohou být třeba povodeň, orkán, technologická havárie s únikem 
nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin. Téma 
Chomutovských novin se tentokrát věnuje právě situacím, které rozhodně není rad-
no přivolávat, ale když přijdou, je dobré vědět, jak jim čelit. Najdete zde i některé 
obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když 
se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí 
v důsledku vzniku mimořádné události. Nejsou a nemohou být vyčerpávající, proto-
že průběh každé události vyžaduje jiný způsob našeho chování a jednání.

Co kdyby se opravdu něco podobného stalo?
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Kdy volat
Linky tís�ového volání slouží k ohlášení situací, kdy dochází 
k reálnému ohrožení život�, zdraví, životního prost�edí nebo 
majetku a kdy je nutný okamžitý zásah složek Integrovaného zá-
chranného systému.

Zavolejte na tísňovou linku, pokud:
•  vznikne požár budov, vozidel, lesa nebo jiných objekt�; vidíte 

plameny nebo kou� vycházející  z oken, z lesa apod. , 
•  je t�eba vyprostit uv�zn�né osoby z havarovaného vozidla, zpod 

trosek budov nebo spadlých strom�, 
•  jste sv�dkem závažné dopravní nehody se zran�ním nebo usmr-

cením osob, 
•  naleznete podez�elé zavazadlo nebo p�edm�t p�ipomínající vý-

bušné nástražné systémy, 
• naleznete osobu ležící na zemi v bezv�domí, 
• nejste schopni zastavit krvácení, 
• se n�kdo dusí nebo nem�že dýchat, 
• n�kdo utrp�l poran�ní elektrickým proudem, 
•  p�i práci se stroji došlo k závažnému poran�ní nebo amputaci 

kon�etiny, 
• jste sv�dkem pokusu o sebevraždu, 
• jste sv�dkem rva�ky, výtržnosti nebo násilného jednání, 
• došlo ke krádeži pen�ženky nebo zavazadla, p�epadení �i loupeži, 
•  došlo ke krádeži vozidla, vloupání do vozidla nebo vloupání do 

nemovitosti, 
• n�kdo se snaží poškodit nebo zni�it váš majetek, 
•  chcete policii oznámit n�jaké poznatky k trestné �innosti nebo 

informaci k hledaným nebo poh�ešovaným osobám. 

POZOR! – výše uvedený vý�et není vy�erpávající. Pokud se do-
stanete do tís�ové situace, která není uvedena, neváhejte zavolat 
na linku tís�ového volání!

Jak volat
V p�ípad�, že je t�eba asistence více složek (nap�. u složité do-
pravní nehody) nebo si nejste jisti, kterou složku kontaktovat, 
volejte jednotné evropské �íslo tís�ového volání 112.

Rady pro volání na tísňovou linku:
• Zachovejte klid. 
•  Najd�te si bezpe�né místo, odkud m�žete telefonovat na linku 

tís�ového volání. 
• Vy�kejte p�ihlášení operátora. 
•  Stru�n� a jasn� popište situaci, ve které se nacházíte. Zejména 

uve�te: 
 o vaše jméno a p�íjmení,
 o �íslo telefonu, ze kterého voláte,
 o co se stalo, 
 o kdy se událost stala nebo zda se práv� d�je, 
 o kolik osob pot�ebuje pomoc, 
•  Uve�te, kde je pomoc vyžadována – pokud možno úplnou adresu. 

Pokud je to pot�eba, popište nejvhodn�jší cestu k tomuto místu. 
• Nezav�šujte, dokud vás k tomu operátor nevyzve. 
•  Ponechejte si telefonní linku volnou pro možnou další komuni-

kaci. Operátor vás m�že kontaktovat za ú�elem zjišt�ní dalších 
informací nebo poskytnutí dalších rad.

Kde se dozvědět více?
Chcete vědět, jak správně reagovat na signály systému varování a vyrozumění obyvatelstva? Zajímá vás krizový a havarijní plán vašeho města? Nevíte, co dělat 
v případě anonymního oznámení anebo obdržení podezřelé zásilky? Zajímá vás seznam úkrytů a úkrytových prostorů? Jak se chovat při povodni? Co dělat, když je 
vyhlášena evakuace?  Kompletní souhrn informačních materiálů najdete na webu města na adrese www.chomutov-mesto.cz v sekci Magistrát města Chomutova, 
Odbor kancelář tajemníka, záložka Dokumenty.

Tvoří jej základní a ostatní složky IZS.
V rámci provád�ní záchranných a likvida�ních prací jsou p�ipraveny poskytnout bez-
prost�ední pomoc obyvatelstvu postiženému mimo�ádnou událostí a zajistit provede-
ní záchranných a likvida�ních prací.   

150 Hasičský záchranný sbor ČR 
155 Zdravotnická záchranná služba 
158 Policie ČR 
156 Obecní (městská) policie 
112  Jednotné evropské číslo 

tísňového volání

Přístup k těmto telefonním číslům je 
zcela bezplatný z pevných telefonních 
linek, mobilních telefonů i z veřejných 
telefonních automatů. Na tísňové linky 
se lze dovolat i z mobilních telefonů 
bez SIM karty.

Pro případ ohrožení
Důležitá telefonní čísla 
tísňového volání:

Co je Integrovaný záchranný systém (IZS)

Základními složkami IZS jsou: 
-  Hasi�ský záchranný sbor �eské repub-

liky (HZS �R),
-  jednotky požární ochrany za�azené do 

plošného pokrytí,
- Zdravotnická záchranná služba,
- Policie �eské republiky.

Ostatními složkami IZS jsou:
-  vy�len�né síly a prost�edky ozbrojených 

sil,
-  ostatní ozbrojené bezpe�nostní sbory 

(nap�. obecní [m�stská] policie, bezpe�-
nostní služby),

-  orgány ochrany ve�ejného zdraví (nap�. 
orgány hygieny),

-  havarijní, pohotovostní, odborné a jiné 
služby (nap�. plynárenská, vodní, elek-
triká�ská, �eská pošta, Bá�ská zá-
chranná služba, Horská služba, Letecká 
záchranná služba),

- za�ízení civilní ochrany,
-  neziskové organizace a sdružení ob�a-

n�, která lze využít k záchranným a li-
kvida�ním pracím (nap�. �eský �ervený 
k�íž, Svaz záchranných brigád kynolo-
g� �R, Svaz civilní obrany �R, Sdruže-
ní hasi�� �ech, Moravy a Slezska).
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Pokud by Chomutov získal 	 nan�ní pro-
st�edky na 	 nancování sociálních služeb 

(až 25 mil. pro jedno m�sto), p�ípadn� další 
peníze na rekonstrukce a výstavbu infra-
struktury pro služby, využil by je p�edevším 
pro vybudování nízkoprahových za�ízení pro 
d�ti a mládež ve vylou�ených lokalitách Pí-
se�ná, Kamenná a Dukelská. Za�ízení by se 
zam��ila na vzd�lávání, volno�asové aktivity 
a prevenci proti drogám, gamblerství, alkoho-
lu, kou�ení, vandalismu. Dále na vybudování 
romského komunitního centra a azylového 
bydlení pro více�lenné rodiny se zam��ením 
na �ešení aktuální bytové otázky a vytvo�ení 
sociálních návyk� standardního bydlení. 

Vzhledem k vysoké trestné �innosti ve m�st� 
by m�la spolupráce s agenturou p�inést pre-
ventivní programy zam��ené na snížení po-

�tu speci	 ckých trestných �in�. „Programy 
by m�ly omezit po�ty krádeží �i p�epadávání 
obyvatel a ješt� víc snížit výskyt pouli�ní pro-
stituce,“ dodává 
ápková.  Radnice doufá, že 
spolupráce p�inese zvýšení  podpory nástroj� 
aktivní politiky zam�stnanosti, jako jsou ve-
�ejn� prosp�šné práce, spole�ensky ú�elová 
pracovní místa i získávání pracovních návyk�.
Chomutov již d�íve dal jasn� najevo, že uvítá 
každou spolupráci, která p�inese konkrétní 
výsledky a bude užite�ná pro obyvatele m�sta. 
„Pokud by však m�ly být prost�edky rozm�l-
n�ny do studií, analýz a nepot�ebných projek-
t�, jak tomu bylo doposud, budeme spolupráci 
kritizovat,“ dodala primátorka. (red)

K zápisu přišlo 518 
budoucích prvňáčků

Do prvních t�íd chomutovských zá-
kladních škol se ve druhé p�lce ledna 

zapsalo 518 d�tí. „Letos p�išlo k zápisu 
o 21 d�tí více oproti zápis�m, které pro-
b�hly v lo�ském roce, kdy bylo zapsáno 
497 d�tí,“ �ekla vedoucí Odboru školství 
Dagmar Mikovcová.
K zápisu se rozhodn� nedostavily všechny 
d�ti, které se m�ly dle seznam� tvo�ených 
z evidence obyvatel p�ijít zapsat. „Povin-
nost p�ihlásit dít� k povinné školní do-
cházce však podle školského zákona kon�í 
až 15. února, proto mají v této lh�t� zá-
konní zástupci ješt� možnost do základní 
školy p�ijít a své dít� k povinné školní do-
cházce zapsat. Máme evidováno, že tako-
vých p�ípad� je 202,“ dodala Mikovcová. 
 (red)

Ze zápisu na Základní škole Kada�ská

Chomutov podal žádost o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
Statutární město Chomutov podalo žádost o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách. Nyní 
čeká na vyhodnocení, zda bude vybráno mezi 10 měst, kde začne agentura od dubna 2010 pracovat. Ke spolupráci se město 
přihlásilo s ohledem na možnost získat od agentury značné fi nanční prostředky na konkrétní projekty sociálního začleňová-
ní, především na rozšíření terénní práce. „Všechny vynaložené fi nanční prostředky musí mít přímý vliv na život lidí v sociálně 
vyloučených lokalitách, neměly by být použity na nesmyslné analýzy a studie,“ říká primátorka Ivana Řápková.  

Sídlo bezdomovc� ve sklep� vybydleného domu   

Hned zpo�átku si obyvatelé této lokality 
st�žovali dopravnímu podniku na zru-

šení linky �. 5 a další problémy v doprav�. 
„Jelikož se jedná o závažnou problematiku, je 
nutné, aby dopravní podnik svolal samostatné 
setkání o m�stské hromadné doprav�,“ �ekla 
primátorka 
ápková s tím, že je nutné hle-
dat �ešení konkrétních p�ipomínek obyvatel 
z Horní Vsi. Setkání se zú�astní odborníci na 
dopravu a p�edstavitelé statutárního �i kont-
rolního orgánu DPCHJ. Termín setkání bude 
zve�ejn�n na www stránkách DPCHJ. 
Dalším velkým tématem bylo parkování, které 
ob�any velice trápí. Vzhledem k tomu, jak bylo 
sídlišt� Horní Ves p�ed mnoha desítkami let 
postaveno, není zde mnoho míst, kde by se dala 
budovat parkovišt�. Jedním z �ešení je zjedno-
sm�rn�ní n�kterých ulic, �ímž vzniknou p�iro-
zen� parkovací místa. U Merkuru se p�ipravuje 
projekt na parkovišt� o 50 místech. V letošním 
roce je v harmonogramu investi�ních akcí 
naplánováno zpracování projektových doku-
mentací pro další parkovišt�, která by se m�la 
realizovat v p�íštím roce, samoz�ejm� s ohle-
dem na dostatek 	 nan�ních prost�edk�. Ú�ast-
níci brie	 ngu upozornili na parkování u ú�adu 
práce v Cihlá�ské ulici, kam by se m�l p�est�-
hovat odbor státní sociální podpory, a situace 
s parkováním se tu tedy ješt� zhorší. 
ešením 
by bylo, kdyby si ú�ad práce vybudoval vlastní 
parkovišt� ve svém  areálu. M�sto bude o tomto 
�ešení s ú�adem práce jednat. Problematické 

je také parkování v ulici Akademika Heyrov-
ského, kde nedisciplinovaní �idi�i komplikují 
dopravu. Na to se více zam��í m�stská policie. 
Obyvatelé Lipské ulice poukázali na špatné 
umíst�ní p�echod� u k�ižovatky s ulicí Elišky 
Krásnohorské. „Tento podn�t p�edáme 
edi-
telství silnic a dálnic, které silnici spravuje,“ 
sd�lil Petr Chytra, vedoucí odboru rozvoje, in-
vestic a majetku m�sta. 
M�stskou policii obyvatelé upozornili na dou-
pata narkoman� v par�íku u Chomutovky 
v Bezru�ov� ulici. Strážníci budou �ešit také 
mládež popíjející alkohol u softbalového h�iš-
t�. „Je nutné, aby lidé okamžit� zavolali na �íslo 
156, pop�ípad� na 158, aby policie mohla rych-
le zareagovat,“ upozornil diskutující Vít Šulc, 
�editel m�stské policie. Je t�eba si uv�domit, že 
strážníci nemohou být najednou všude.
Samostatnou kapitolou brie	 ngu byl úklid 
a �istota v této �tvrti. Ob�ané si st�žovali na 
úklid sn�hu, p�ipomn�li také uklízení listí. 
„Stížnosti na úklid lze zatelefonovat p�ímo 
na telefonní �íslo 731 411 775 dispe�inku 
TSMCH, který zajistí nápravu,“ sd�lil ná-
m�stek �editele TSMCH Miroslav Šulta. 
„Všechny podn�ty za�adíme do projektu Kva-
lita života a stanou se sou�ástí rozhodování 
o chodu m�sta,“ sd�lila primátorka. Dosud 
m�sto �ešilo problémy ve m�st� centráln�, 
zavedením projektu Kvalita života se budou 
�ešit s ohledem na danou lokalitu, která má 
své speci	 cké podmínky.

Setkání s občany z Horní Vsi
V rámci projektu Kvalita života proběhlo setkání s občany z lokality Horní Ves. 
Občané se na vedení města obrátili s mnoha podněty a stížnostmi, především pak 
z oblasti městské hromadné dopravy a parkování. 
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kuchyňské studio, 
Palackého 5405, Chomutov
474 62 69 56, 777 741 361

Akce SLEVY 10–50 % 
na nové zboží    

Nová ekonomická řada 
kuchyní IDEAL

– kvalita za ideální cenu
Záruka na kuchyňský nábytek 5 let

POZOR – obnova expozice 
výprodej vystaveného zboží

– sleva 40–50 %

 S
C 

- 
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Ob�  policie se zam��ily na podávání 
alkoholu mladistvým, kontrolovaly 

dodržování vyhlášek m�sta, hledaly osoby 
v pátrání. V n�kolika podnicích policisté se 
strážníky nechali dýchnout do p�ístroje na 
m��ení alkoholu všechny mladistvé, které 
objevili. „Z desítek kontrolovaných bylo t�i-
náct mladistvých pod vlivem alkoholu,“ �ekl 
Petr Zálešák z m�stské policie. Ti putovali na 
obvodní odd�lení P�R, kde vysv�tlovali, kdo 
jim nalil. Pro mnohé si na policii došli rodi-
�e nebo rodi��m byli p�ivezeni za asistence 
pracovnic odboru sociálních v�cí a zdravot-
nictví.
Strážníci se zam��ili i na ob�any, kte�í po-
bírají sociální dávky a házejí je v hernách 
do automat�. „Narazili jsme na ženu, která 
odmítala u hracího automatu prokázat svou 
totožnost a uvedla falešné jméno,“ �ekl Petr 
Zálešák. Žena se z�ejm� cht�la vyhnout ode-
brání sociálních dávek. Nakonec pravé jméno 
p�iznala. Strážníci kontrovali také dodržová-
ní vyhlášky o omezení hudebních produkcí, 
dodržování živnostenského zákona a tabáko-
vého zákona.

Akce se uskute�nila v rámci projektu Zá-
chranný kruh, jímž m�sto nekompromisn� 
a tvrd� postupuje proti neplati��m, prosti-
tutkám a drogov� závislým, kte�í svým cho-
váním obt�žují ve�ejnost. M�stská policie 
spole�n� s Policií �R a odbory chomutovské-
ho magistrátu pravideln� kontroluje byty ne-
plati�� a nep�izp�sobivých (za uplynulý rok 
jich bylo 116), doupata bezdomovc�, parky 
a další místa, kde dochází k narušování ve�ej-
ného po�ádku.
 (red)

Parčík v nové podobě

V posledních dnech bylo o	 ciáln� p�edá-
no do užívání ob�an�m celkem t�icet 

nových parkovacích míst a také zrekon-
struované silnice a chodníky ve vnitrobloku 
Mjr. Šulce a v p�ilehlém parku. „Rekon-
struk�ní práce si tu vyžádaly celkem 6,3 mili-
onu korun, a i když v sou�asnosti pod sn�hem 
výsledek práce není tolik vid�t, zdejším lidem 
to ur�it� zvýší kvalitu života,“ �ekl Pavel Me-
lichar z odboru rozvoje, investic a majetku 
m�sta. Rozsáhlé rekonstruk�ní práce zahr-
novaly opravy komunikací, ale také vybudo-
vání parkovacích míst se zámkovou dlažbou. 
Rekonstrukce se zde do�kalo i ve�ejné osv�t-
lení a vznikla také dv� zcela nová zd�ná stání 
pro kontejnery na odpad. „Šlo o plánovanou 
investici z rozpo�tu m�sta a d�vod byl z�ejmý. 
Stav komunikací a ve�ejných prostranství 
v této lokalit� už byl skute�n� špatný,“ dodal 
Melichar. Nov� je zbudované parkovišt� také 
v Rokycanov� ulici, kde vzniklo 27 parkova-
cích míst, která vyšla na 3,7 milionu korun. 
Zrekonstruovaná parkovišt� ve vnitroblo-
cích budou sloužit pouze ob�an�m, kte�í zde 
bydlí. Jsou zahrnuta do parkovacího systému 
a m�la by uvolnit místa na hlavních ulicích 
pro návšt�vníky st�edu m�sta, kte�í p�ijížd�jí 
ze sídliš� i z jiných m�st. Na ob� parkovišt� 
si motoristé našet�ili placením parkovného. 
To putuje do fondu dopravní infrastruktury. 
„Z n�j pak postupn� �erpáme prost�edky na 
podobné rekonstrukce a výstavbu nových 
parkoviš�. Po centru m�sta se zam��íme na 
rozší�ení kapacity parkoviš� na B�ezenecké 
a dalších sídlištích,“ �ekla primátorka m�sta 
Ivana 
ápková. (dum)

inzerce

Záchranný kruh: strážníci a policisté 
kontrolovali herny a noční podniky

V p�ípad� prevence rizikového chování 
by se m�lo jednat o celoro�ní projekty, 

které aktivn� zapojí žáky více základních 
škol.  Na tyto projekty má m�sto p�ipraveno 
150 000 K�, projekty jsou rozd�leny do t�í 
oblastí. „Je to podpora prevence alkoholismu 
a kou�ení, podpora prevence drogových závis-
lostí, podpora prevence šikany a asociálního 
chování. Na každý projekt lze získat prost�ed-
ky do 50 tisíc korun,“ vysv�tlil Markvart. 
V rámci podpory d�tských sportovních ta-
lent� se o grant mohou hlásit organizace se 
sportovním a t�lovýchovným zam��ením. 
Grant je v tomto p�ípad� ur�en na úhradu 
cestovních výloh, dopravy, startovného, 
nákup pom�cek, sportovních pot�eb �i ná-

�iní a podobn�. „Pro tyto projekty má m�s-
to p�ipraveno 100 000 K�, maximáln� však 
30 000 K� pro jednoho žadatele. Pokud jde 
o dosp�lé sportovce, grant je op�t ur�en pro 
organizace se sportovním a t�lovýchovným 
zam��ením, v jejichž �adách jsou �lenové, 
kte�í ve svých disciplinách dosahují vynika-
jících výsledk� na úrovni krajské a národní 
reprezentace, tedy výjime�n� talentovaní 
a úsp�šní sportovci. Pro tento p�ípad je ur�e-
no 70 000 K�, maximáln� však 10 000 K� pro 
jednoho žadatele. Musím ješt� doplnit, že ani 
v jednom z odv�tví není grant ur�en pro orga-
nizace, které jsou za�azeny do systému prefe-
rovaných sport�,“ dodal ješt� Markvart. 

(red)

Chomutovští strážníci a policisté v rámci projektu Záchranný kruh za uplynulých 
devět měsíců provedli v restauracích a hernách na sto padesát kontrol, což předsta-
vuje přes 820 zkontrolovaných podniků. Poslední akce se uskutečnila ve druhé půlce 
ledna během páteční noci. „Strážníci v hernách kontrolují nejen vyhlášky o provozo-
vání výherních automatů, ale pátrají také po osobách, které hraním na automatech 
zneužívají sociální dávky,“ řekla primátorka Chomutova Ivana Řápková. Akce se 
proto zúčastnily také pracovnice odboru sociálních věcí chomutovského magistrátu.

Rada města Chomutova vyhlásila granty
I letos budou radou města vyhlášeny granty Komise pro výchovu a vzdělávání a Komi-
se pro podporu občanských aktivit. „Jde celkem o tři oblasti projektů. Jedním směrem 
je prevence rizikového chování v základních školách a ve dvou zbývajících pak jde o 
podporu rozvoje sportovních talentů jak z řad dětí a mládeže, tak i dospělých ve spor-
tech s převahou individuálního charakteru,“ řekl radní Pavel Karel Markvart.
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Nebude to dlouho trvat a další ro�níky d�tí 
p�ijdou k zápisu. T�šíte se na n�?
Pochopiteln� moc. Samoz�ejm� nep�ijdu do 
styku úpln� se všemi, to ani nejde. Ale v rám-
ci úvazku denn� sloužím t�i hodiny u d�tí 
a musím se p�iznat, že to jsou nejhez�í t�i ho-
diny z každého dne.

Podle jakého klí�e rodi�e své d�ti p�ihlašují do 
jednotlivých školek, tedy jednotlivých sou�ástí 
Mate�ské školy Chomutov? Je hlavním krité-
riem místo bydlišt�?
To je jen jedním z kritérií. Základní vzd�láva-
cí 	 lozo	 e je všude stejná, ale my se snažíme 
o to, aby každá z našich sou�ástí nabízela kro-
m� základního školního vzd�lávacího plánu 
také n�jaké speci	 cké zam��ení. Jedna škol-
ka se tak víc v�nuje výtvarné a jiná hudební  
výchov�, jinde d�ti víc cvi�í, na další zase víc 
poznávají p�írodu a životní prost�edí anebo 
je v�tší d�raz kladen na výuku cizích jazy-
k�. Nesmím zapomenout ani na ty sou�ásti, 
kde funguje zam��ení na d�ti se speciálními 
vzd�lávacími pot�ebami. Tam p�ichází ke 
slovu muzikoterapie, rehabilitace, artetera-
pie, logopedie a mnoho dalších metod, v�et-
n� spolupráce s vysoce specializovanými 
odborníky na neurologii, sociologii, psycho-
logii, foniatrii a další odv�tví.

O mate�inkách v Chomutov� se s uznáním 
mluví i v jiných m�stech a jsou dávány za vzor. 
�ím je daná ta výjime�nost?
Nemyslím si, že by naše práce byla n�jak výji-
me�ná. Snažíme se každopádn� vytvá�et p�í-
jemné vzd�lávací prost�edí, vst�ícné, podn�t-

né, zajímavé a obsahov� bohaté, ve kterém  se 
dít� m�že cítit jist�, bezpe�n�, radostn� a spo-
kojen�. Takové, které mu zajiš�uje možnost 
projevovat se, bavit a zam�stnávat p�irozeným 
d�tským zp�sobem. Nezní to moc složit�?

Složité jsou možná spíš situace, se kterými 
se potkáváte v souvislosti se sociální situací 
v Chomutov�. Ur�it� už i d�ti v p�edškolním 
v�ku svým chováním indikují n�které sociáln� 
patologické jevy.
To je moc smutné téma, ale bohužel k naší 
práci pat�í. Bylo by chybou zavírat p�ed ním 
o�i a tvá�it se, že neexistuje. Jsem ve školství 
t�icet let a sociální problémy byly, jsou a bu-
dou. N�které p�íb�hy jsou až k plá�i a nejhor-
ší je, že dít� vždycky bezd��n� kopíruje model 
chování a uvažování, který zná z rodiny. A ten 
je �asto diametráln� odlišný od toho, který 
nabízí školka. N�kdy jsou dokonce v p�ímém 
kon� iktu a rodi�e dít� do mate�inky rad�ji 

p�estanou vodit. Samoz�ejm� se zam��uje-
me i na prevenci sociáln� patologických jev�. 
Vzd�lávací plán na toto téma nese název Se-
mafor zdravého života a vystihuje to, mys-
lím, docela p�esn�. Máme za sebou i realizaci 
projektu, který zadotoval kraj. Zapojili jsme 
do n�j i rodi�e a bylo to opravdu úžasné. Je to 
všechno ale b�h na dlouhou tra�.

Co všechno jste ješt� zkoušeli, aby se zlepšila 
situace d�tí ze sociáln� vylou�ených lokalit?
Ono se toho moc d�lat nedá, když vlastn� p�ed-
školní výchova není povinná. Ten poslední rok 
p�ed nástupem do základní školy mnoho ne-
zm�že. M�sto vyvíjí všemožné aktivity a naše 
snahy podporuje. Úzce spolupracujeme se 
sociálním odborem a ten pak v krajních p�ípa-
dech i s policií. Problém je, že ty nejmenší d�ti 
se neumí a nemohou bránit. Ani vlastn� nev�-
dí, že by se bránit m�ly. Byly tu už r�zné snahy, 
byla spolupráce s r�znými druhy sdružení, roz-
jíždí se nové projekty. Ty malé duši�ky skute�n� 
nem�žou za to, do jakého prost�edí se narodily.

Jak je to se školným v chomutovských mate-
�inkách? 
T�i sta korun na m�síc je opravdu malá �ást-
ka. Jedním z d�kaz� vst�ícnosti m�sta m�že 
být fakt, že ani v sou�asné hodn� t�žké eko-
nomické situaci neexistují náznaky snahy 
tuto �ástku navyšovat. Pro rodi�e to znamená 
hlavn� to, že se mohou spolehnout na stabilní 
a tv�r�í prost�edí, ve kterém je k jejich dít�ti 
p�istupováno jako k individualit� a p�itom je 
zaru�ený jeho zdravý a také široký osobnost-
ní vývoj. To ur�it� není málo.

Irena Kopecká: Nejhezčí tři hodiny z každého dne
V polovině března, přesněji ve dnech 15.–16. 3. 2010, proběhne v mateřských 
školách města Chomutova zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 
2010/2011. Aby první věta zněla zcela správně, přesnější by bylo říci, že zápis 
proběhne ve všech čtrnácti součástech příspěvkové organizace Mateřská škola 
Chomutov. Ta funguje už od začátku roku 2003, kdy pod ni byly sloučeny všechny 
dosavadní samostatné mateřinky na území města. Ředitelkou celé organizace 
je  Irena Kopecká a z jejího vyprávění vyplývá především jedna věc: pro všechna 
mrňata, písklata, broučky, berušky i rozumbrady předškoláčky by udělala všechno 
možné, jen aby se děti ve školce cítily šťastné a spokojené.

Součást školy Název vzdělávacího programu
Alešova Cesta kolem světa
  program vychází z tradic české před-

školní výchovy, je osobnostně orien-
tován

Blatenská Poznáváme svět
 komplexní příprava na život
Prokopova Barevný svět kolem nás
  citová a společenská výchova, este-

tické vnímání
Třebízského  Bob a Bobek nelení, mají rádi cvičení
  rodinná výchova, zaměření na sport 

a tělovýchovu

Palackého S Radostníkem za poznáním
  dětská tvořivá dílna - tvořivost, fan-

tazie a kreativita
Dostojevského  Čarování s kouzelníkem Barvínkem
 zaměření na výtvarnou výchovu
Šafaříkova Se zvířátky do světa
  poznáváme svět prostřednictvím 

světa zvířat a přírody
Kunratická Ze zahrádky do světa
 Environmentální výchova
Písečná  Porozumění, Jistota, Bezpečí, Tvoři-

vost a Spolupráce
 Citová a mravní výchova

17. listopadu Volám Tě, přírodo
  Zdravá mateřská škola se zaměřením 

na environmentální výchovu
Zahradní Dětský svět s písničkou
 Se zaměřením na hudbu a zpěv
Školní pěšina S kamarády za pohádkou
  Prostřednictvím pohádky se děti se-

znamují se světem, který je obklopu-
je

Růžová  Kamarád se nenudí, ukáže Vám, co 
umí

 Mravní a citová oblast

Pracoviště se speciálními třídami:

Alešova 2451 – 1 třída – kombinované vady, 
muzikoterapie, rehabilitace, ergo-, arteterapie, 
perličková lázeň, solárium, kyslíkový přístroj, 
inhalační přístroj,  infralampa, bublinkové, 
světelné válce, magnetoteraupetický přístroj, 
aromatické lampy, vodotrysk. Pedagogové 
spolupracují s SPC Litvínov – kombinace vad, 
mentální retardace, autismus, SPC Měcholu-
py – logopedické vady, s foniatrem, klinickým 
logopedem, dětským neurologem.

Prokopova 3389 – 2 třídy pro děti s vadami 
řeči

Růžová 5255 – 1 třída pro děti s vadami řeči,  
1 třída pro děti s kombinovanými vadami 

Zaměření jednotlivých součástí Mateřské školy Chomutov
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Kultura

Inzerce 
v Chomutovských 

novinách 
Alona 

Bezdieniezhna
Telefon:

725 124 616

inzerce

JETCON spol. s r.o. hledá VEDOUCÍ(HO) VÝROBY 
Požadujeme: VŠ technického směru (stavebnictví), ŘP, 
praxi, organizační a koordinační schopnosti, pečlivost, 

odpovědnost, znalost práce na PC. 
Životopisy posílejte na szilvasiova@jetcon.cz, 

případné dotazy na tel.: 602 596 281. S
C 

- 
10

01
23

/1

Dětský Klub U Broučka
Od 1. 2. 2010 otevíráme volnou dopolední hernu 
v klubu U Broučka (Cihlářská 4106) pro děti ve 
věku 0–4 roky. Každé pondělí: 9.30–11.30 hod.
Rezervace nutná na telefonním čísle 739 524 711 S

C
-3

00
14

5/
1

S
C

-9
10

61
/3

7

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• 

S
C

-1
00

04
0/

2 

SC- 300158/1tel.: 732 445 149

J.T.           REKONSTRUKCE BYTŮ

ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE, TAPETY
Jsem odborník. Pracuji kvalitně a levně.

AQUACHOBOTNIČKY s.r.o.
nabízí pronájem prostoru 18 m2, 

2 500 Kč/měsíčně a pronájem herny (učebny)

Tel.: 602 101 007

S
C 

- 
30

01
57

/1

Zpráva o Akci K míří 
do Chomutova

Dne 9. února od 17:00 hodin se v Galerii 
Špejchar koná vernisáž ojedin�lé výsta-

vy, která mapuje okolnosti jedné z temných 
kapitol naší historie. V noci ze 13. na 14. dub-
na 1950 byl v rámci akce StB ozna�ené pís-
menem K (Kláštery) proveden zábor všech 
mužských klášter� v zemi. Krátce po nich se 
zav�ely i kláštery ženské. Tento totalitní �in 
m�l p�ipravit obyvatele našich zemí o Boha. 
Dubnové noci p�edcházely vykonstruované 
politické procesy s p�edstaviteli a �leny círk-
ví a pokr�ovaly i po ní. Výstava Zpráva o Akci 
K tento moment �eské historie p�ipomíná 
v jeho po�átku, pr�b�hu i d�sledcích.
Putovní výstava je zaštít�na premiérem vlády 
�R Janem Fischerem a její zastávku v Ústec-
kém kraji zašti�uje primátorka Ivana 
ápková. 
Generálním partnerem výstavy jsou Severo-
�eské doly, a. s., Chomutov. Rolí pr�vodc� ver-
nisáží se ujmou autorka výstavy a knihy Ho�í 
déš� Šárka Horáková Maixnerová, autor vý-
tvarného návrhu a obraz� Michail Š�igol, �edi-
tel ÚDV plk. JUDr. Pavel Bret a za KPV plk. Ji�í 
Zenáhlík, nositel 
ádu bílého lva I. t�ídy.

Vernisáž zajímavé výstavy prob�hla v led-
nu a p�i této p�íležitosti promluvila nap�í-

klad p�edsedkyn� sdružení a autorka výstavy 
Irena Nováková. „Kulturní spolky vznikaly 
p�edevším jako odpov�� na vyhnání v�tšiny 
n�meckého obyvatelstva po válce, aby se ob-
�ané n�mecké národnosti mohli sdružovat 
alespo� trochu o	 ciáln�. Pro nás je p�íjem-
ným zjišt�ním, že chomutovské sdružení ve-
dené agilní paní Hurníkovou vyvíjí skute�n� 
bohatou �innost,“ �ekla p�i zahájení výstavy.

„Tihle lidé jsou skute�n� obdivuhodn� ak-
tivní a ze všech spolk� cizinc� ve m�st� toho 
d�lají nejvíc. Velice si vážím jejich p�ístupu 
k životu,“ dodala Kamila Vrtišková, p�edsed-
kyn� Výboru pro národnostní menšiny p�i 
Zastupitelstvu m�sta Chomutova.
Po proslovech p�išlo na �adu p�vecké vy-
stoupení sboru pod vedením paní Hurníkové 
a p�ítomní si vyslechli hned n�kolik dobo-
vých krušnohorských písni�ek.

(dum)

VOLEJTE 90 93 84 568

LINKA D�V�RY
KDO BY CHT�L BÝT SÁM? ZAVOLEJTE NÁM!

KONTAKTNÍ LINKA,
UR�IT� NAJDETE P�ÁTELE...

VYTO�TE 909384568
A ZMÁ�KN�TE VOLBU 4

  GRYF, s.r.o. | Premium SMS, s.r.o. P.O. BOX 28, Pr�honice; 38K�/min., 30K�/sms, v�. DPH, www.AHAINFO.cz, info@ahainfo.cz. Od 18+. www.premiumservices.cz

                  Napiš: 
 CHNmezeraP�EZDÍVKA 
 a téma, na které chcete dopi- 
 sovat a pošlete na �íslo   
          
         909 0330
 
nap�.  CHN Jana mam  
 rada vylety a knihy...
 Vaši zprávu pošleme 5      
 dalším kamarád�m   
 a nastartujeme �et�z      
 p�átelství...

 MELODIE
  pošlete sms ve tvaru:
  PPmezera�íslo MELODIE
  na �íslo 909 0330
  p�íkl.: PP B103174

   Dalibor Janda - Ohe� voda vítr - B106225
   Jaromír Nohavica - T�i �uníci jdou - B66798
    Hapka a Bílá - Dívám se dívám - B106482
   Sámer Issa - Když jsem sám - B101172
   Dan Bárta - We All - B100261
    Petr Hapka - Kocour se schoulil.. - B106481

 V�ŠTÍRNA
    HOROSKOPY zdraví, láska, št�stí, peníze

TEL.: 9 0 9 3 8 4 5 6 8
 Co se stane zítra? 
Najdu to co jsem ztratil?

PARTNERSKÉ NEBO FINAN�Í PROBLÉMY?
 MNOHEM VÍCE se dozvíte 
  NA SOUKROMÉ LINCE
909384568 volba 6

S
C
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1

Německé kulturní sdružení má 40 let
Ještě do 5. února potrvá v muzejních prostorách Domu Jiřího Popela z Lobkovic vý-
stava věnovaná čtyřicátému výročí založení organizace Kulturní sdružení občanů 
německé národnosti v ČR. 
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Sport
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Aby šlo vše hladce jak na led�, tak i ve 
škole, podepsal �editel St�ední školy 

energetické a stavební Chomutov Jan Mareš 
s generálním manažerem klubu ledního ho-
keje Milanem Vackem vzájemnou smlouvu 
o spolupráci a zárove� p�edstavili náborové 
DVD.
Škola má již zkušenosti s ubytováním do-
rostenc� a junior� v domov� mládeže, mno-
zí z nich také na škole studují a využívají 
dalších služeb, nap�. kvalitního stravování. 
Spolupráce se nov� zam��uje p�edevším na 

skloubení studia a sportovní reprezentace. 
„Sám jsem prošel systémem tréninkových 
st�edisek mládeže a dosp�lých. Poznal jsem, 
že je velmi t�žké vše dohromady zvládnout, 
když na n�které stran� není ochota. Proto 
mám plné pochopení pro sportovce. Rádi by-
chom jim na naší škole p�ipravili podmínky 
nejen pro studium, ale také pro jejich sport. 
Chceme férov� jednat spole�n� s vedením 
a trenéry hokejového klubu,“ vyjád�il se �edi-
tel školy Jan Mareš. 

(red)

inzerce

Podporujeme studijní přípravu hokejistů
Hrát dobře hokej v plném nasazení, trénovat, ale také studovat a hlavně studium 
dokončit maturitní zkouškou či výučním listem. To je sen mnoha nadaných hokejis-
tů, kteří každý den pořádně propotí dres na chomutovském zimním stadionu. 

Správa sportovních 
zařízení Chomutov, s.r.o.,

srdečně zve děti 
(6–12 let)

na

JARNÍ MINIŠKOLU 
SPORTU 2010

15. 2.–19. 2. 2010
(7:30–15:30 hodin)

Cena: 670,- Kč + možnost zakoupení 
obědů (celý kurz)

Program:
sportovní hala – míčové, pohybové a 
dovednostní hry
městské lázně – plavecké styly, skoky 
do vody
zimní stadion – základy bruslení

Přihlášky a úhrada:
Městská sportovní hala, Mánesova 4980, 

Chomutov, denně 8:00–20:00 hod.
Informace: 474 65 11 26, 736 48 10 75

www.ssz-chomutov.cz Liga sálové kopané mladších žáků 2009/2010

V m�stské sportovní hale v Chomutov� 
se v pátek 22. 1. 2010 odehrál poslední 

	 nálový turnaj Ligy sálové kopané škol po-
�ádané Asociací školních sportovních klub� 
Chomutov. Celé sout�že se zú�astnilo deset 
škol z okresu, rozd�lených do dvou skupin. 
Do 	 nálového turnaje postoupila z každé 
skupiny dv� nejlepší mužstva. Zápasy byly 
velmi vyrovnané a hrá�i všech tým� p�edved-
li pro diváky skv�lou podívanou. Mužstva se 
utkala systémem každý s každým. Vít�zem 
turnaje se po zásluze stalo družstvo 5. ZŠ 
Chomutov, Píse�ná ul., které vyhrálo všech-
ny zápasy. Na  druhém míst� skon�il favorit 
turnaje 4. ZŠ Jirkov, Krušnohorská ul. T�etí 
místo obsadila 8. ZŠ Chomutov, Školní ul. 
a na �tvrtém míst� 13. ZŠ Chomutov, B�e-
zenecká ul. Turnaj organiza�n� vedli Pavel 
Nobst a Ji�í Kupec a �ídili  rozhod�í Josef 
Fron�k a Michal Vlach. 

red

Výsledky :
3. ZŠ Jirkov – 8. ZŠ Školní  6 : 2  (3 : 1)  Pinkas 
3, Hofbauer 2, Hlavá�ek – Mejtský 2.
5. ZŠ Píse�ná – 13. ZŠ B�ezenecká  2 : 1  (0 : 1)  
�apík, Zahradník – Nobst, 
8. ZŠ Školní – 13. ZŠ B�ezenecká  3 : 0  (1 : 0)  
Mejtský, Rudolf, Deák, 
4. ZŠ Jirkov – 5. ZŠ Píse�ná  0 : 3  (0 : 1)  Kop-
ta, �apík, Zahradník, 
5. ZŠ Píse�ná – 8. ZŠ Školní  5 : 1  (3 : 0) Va-
lenta 3, Zahradník, �apík, 
13. ZŠ B�ezenecká – 4. ZŠ Jirkov  1 : 4  (0:2)  
Smejkal – Pinkas 3, Hlavá�ek

Konečná tabulka:

1. 5. ZŠ Písečná ul. Chomutov 10 : 2  9

2. 4. ZŠ Krušnohorská Jirkov 11 : 6 6

3. 8. ZŠ Školní Chomutov  6: 11 3

4. 13. ZŠ Březenecká Chomutov  2 : 9 0
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Doprava a ekologie

V Chomutově se třídí 
stále víc odpadu

V oblasti t�íd�ní 
odpad� pat�í �es-

ká republika na špi�ku 
v Evrop�. Potvrzují 
to i statistické údaje 

Technických služeb. „Sb�r t�íd�ného od-
padu se v Chomutov� za posledních p�t let 
doslova zdvojnásobil,“ uvedl vedoucí Od-
padového hospodá�ství m�sta Chomutov 
Tomáš Reisig.
Ze statistických dat od roku 2005 vyplý-
vá, že zatímco tehdy bylo odseparováno 
418 tun papírového odpadu, loni už šlo 
o víc než 922 tun. „V sou�tu plast�, papíru 
a skla pak výsledná �ísla dávají hodnoty 
806 tun v roce 2005 a 1610 tun v roce 2009 
a to je dvojnásobek,“ uvedl Reisig.
U vyt�íd�ného odpadu je trend progresiv-
ní a to sv�d�í nejen o v�tších možnostech 
odpad t�ídit díky stoupajícímu po�tu kon-
tejner�, ale hlavn� o správném uvažování 
a chování ob�an�. V p�ípad� sm�sného 
komunálního odpadu naopak o žádnou 
progresi našt�stí nejde. „B�žných od-
padk� jsme loni od ob�an� svezli celkem 
10 tisíc a 201 tunu. Oproti roku 2008 jde 
o skute�n� malý nár�st v �ádu 2,6 procen-
ta,“ dodal Tomáš Reisig. (dum)

Podstatou sout�že bylo losování, které 
prob�hlo 12. ledna 2010 a vylosováno 

bylo celkem 12 výherc�, kte�í si v lo�ském 
roce zakoupili listopadový nebo prosincový 
kupon nutný pro ú�ast v sout�ži a zárove� si 
zakoupili v roce 2009 alespo� 6 libovolných 
m�sí�ních kupon�. „V žákovské, studentské, 
ob�anské a seniorské kategorii jsme vyloso-

vali vždy t�i výherce a t�m jsme podle umís-
t�ní v�novali bezplatné kupony na jeden až 
t�i m�síce. Každého z výherc� te� �eká po 
ur�itou dobu jist� velice p�íjemné cestování 
zdarma. Zajímavé jist� je i to, že do slosová-
ní bylo za�azeno celkem 860 kupon�,“ dodal 
Melni�uk.

(dum)

První výherci jezdí s dopravním 
podnikem zadarmo

Dopravní podnik Chomutova a Jirkova v rámci své kampaně Cestujte s námi vy-
hlásil výherce soutěže pro cestující. „Dvanáct výherců si v minulých dnech osobně 
převzalo cenu v sídle společnosti a myslím, že jsme jim určitě udělali radost,“ řekl 
generální ředitel Jiří Melničuk.

Po p�edání cen následovala velmi bezprost�ední beseda

Lidé na sociálních dávkách, kte�í jsou od lo�-
ského léta ze zákona povinni odpracovat 

m�sí�n� 30 hodin ve�ejn� prosp�šných prací, 
aby si sv�j p�íd�l pen�z od státu „zasloužili“, 
nejsou však podle �editele Koblížka typickými 
brigádníky. „Ve výkazu lze nap�íklad �íst, že 
�ty�i osoby nedodržely p�edepsaný fond pra-
covní doby a jedna dokonce hned po prvním 
dni odmítla dál pracovat. Z evidence tedy bude 
vy�azena. U jiné skupiny je zase poznámka, že 

v p�ípad� dohledu mistra Technických služeb 
pracují dle zadaných úkol�. V opa�ném p�ípad� 
dochází ke zhoršení pracovní kázn�. Obecn� lze 
ale �íci, že podíl práce, kterou tito lidé odvád�jí, 
je nezanedbatelný,“ �ekl Koblížek.
Ze statistiky dál citoval, že krom� 34 osob, které 
v doty�ném týdnu s v�tším �i menším ú�inkem 
pomáhaly s �išt�ním chodník� a parkoviš� od 
sn�hu, další dva lidé byli p�id�leni k Odpadové-
mu hospodá�ství m�sta Chomutova, kde pomá-
hali s nakládkou kontejner�. „U mnoha z nich 

zase ve výkazu m�žeme �íst, že b�hem on�ch 
n�kolika dní se nevyskytly žádné problémy, že 
dodržovali p�edem dohodnutou pracovní dobu, 
práci odvád�li v dobré kvalit� a neporušovali 
pracovní káze�. U nich je pak pochopiteln� 
šance, že k životnímu minimu mohou získat 
p�kných pár stokorun navíc. Meteorologové 
každopádn� zatím neslibují oblevu, a až p�ijde 
jaro, zahájíme pravidelné blokové �išt�ní komu-
nikací, takže s využíváním t�chto lidí po�ítáme 
i nadále,“ uzav�el Koblížek. (dum) 

Veřejná služba pomáhá čistotě města i v zimních měsících
O institutu Veřejné služby jsme v Cho-
mutovských novinách psali nedávno. Že 
tento princip nadále funguje, lze dokázat 
i malým ohlédnutím za nedávnou sněho-
vou kalamitou, po které právě lidé na so-
ciálních dávkách pomáhali Technickým 
službám města Chomutova (TSMCH) s 
čištěním parkovišť a chodníků. „Jen v 
týdnu od 15. do 24. ledna odpracovali 
lidé ve Veřejné službě 970 hodin, naše 
technika najezdila skoro 2200 kilometrů 
a na skládkové ploše skončilo neuvěři-
telných 900 tun sněhu,“ vypočítal ředitel 
TSMCH Zbyněk Koblížek. 

Lidé z Ve�ejné služby p�i odklízení sn�hu na B�ezenecké
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Školy a volný čas

inzerce

studium-pomaturitni.cz
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Kroužky za polovic

Od února m�žete využít 50% slevu na 
všechny kroužky v chomutovském 

Dom� d�tí a mládeže. Dome�ek nabízí 
mnoho volných kroužk�, nap�íklad Web-
design, Multimédia, Automodelá�i, Malý 
technik, Pel-mel, Abeceda, Hrajeme si 
s p�edškoláky, Volejbal, Mí�ové hry, P�t 
Tibe�an�, Sálová kopaná, Sportovní šerm 
a další. P�ij�te si jakýkoliv kroužek vy-
zkoušet. První dv� setkání jsou zdarma. 
Informace o kroužcích naleznete p�ímo 
v DDM nebo na www.ddmcv.cz. (red)

Tradiční Masopusťáček 
opět úspěšný

Už podvanácté prob�hl v Dom� d�tí 
a mládeže Chomutov tradi�ní Ma-

sopus�á�ek. „Sešlo se na 90 lidí a masek 
všeho druhu. P�ipraven byl veselý pro-
gram, sout�že, vystoupení country tanc� 
a bohatá tombola,“ pochlubila se Lucie 
Klierová z DDM.  (red)

Zajímavou akci p�ichystal na nedávné 
sobotní odpoledne pro d�tské vyzna-

va�e sá�kování Podkrušnohorský zoopark. 
„Sá�ky zpravidla jezdí jen z kopce. My jsme 
d�tem nabídli i jízdu po rovin� a dokonce do 
kope�ka. Pozvali jsme je totiž na projíž�ku 
po zooparku za ko�ským dvojsp�ežím,“ �ekla 
vedoucí propagace Martina Pelcová.
Patnáct rodin se sá�kami a hlavn� nat�šený-

mi d�tmi se po poledni sešlo u ko�ského vý-
b�hu, kde �ekal pár shirských koní. „Byly to 
Georgina a Contessa, za které byly zap�aženy 
dobové san�. Za ty se pak pomocí lana a skob 
navazovaly d�tské sá�ky, které poté projely 
výb�hy na okruhu dlouhém zhruba 600 me-
tr�. Protože se d�tem jízda líbila, zopakovala 
se ješt� n�kolikrát,“ dodala Pelcová.

(dum)

Protože se zde specializují na skute�né ná-
zorné zp�soby výuky, došlo tu p�ed pár 

dny k výbuch�m n�kolika sope�ných kužel�. 

Postarali se o n� žáci t�ídy 9.B p�i laborator-
ní práci z p�írodopisu. Podle návodu hrav� 
a nad o�ekávání zdatn� zvládly všechny pra-
covní skupiny vytvo�it model sopky z alobalu 
a novin. „K výbuchu sopky už pak sta�ilo jen 
smíchat vodu, ocet, jar, potraviná�ské bar-
vivo a jedlou sodu. Platí prost� staré známé 
po�ekadlo, že s názorností nejdál dojdeš. 
V u�ebním procesu to platí dvojnásobn�,“ 
usmívá se Kubešová. (dum)

Na saních za koňským spřežením

Netradi�ní jízda ve vlá�ku na saních

Ve Škole Akademika Heyrovského se soptilo
Všichni jste jistě někdy zvědavě sledo-
vali katastrofi cký přírodní úkaz, výbuch 
sopky. Nejspíš v klidu obývacího pokoje 
na televizní obrazovce. „Na naší Základ-
ní škole Akademika Heyrovského se 
dostalo tohoto vzrušení žákům v reálu,“ 
prozradila učitelka Markéta Kubešová. 

Seminář pro žadatele, kteří mají zájem o dotaci na regeneraci bytových domů 
na sídlištích Březenecká, Kamenná, Zahradní a Písečná. 

Téma seminá�e: Jak úsp�šn� získat 
40% dotaci na modernizaci a rekonstrukci spole�ných prostor bytového domu. 

8. 2. 2010 od 15:30 v budov� magistrátu, místnost 101, 1. p., Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

Další informace najdete na 

www.chomutov-projekty.eu/
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Bezpečnost

Projekt s názvem Spole�n� proti krimi-
nalit� je ur�en pro d�ti a mládež ve v�ku 

9–13 a 14–18 let. Jde o ty, které jsou  ohro-
žené sociálním vylou�ením a organizované 
v Nízkoprahovém centru pro d�ti a mlá-
dež OS sdružení Sv�tlo v D�ínovské ulici.  
„V rámci dvou výcvikových pobyt� budou 
d�ti získávat informace, které jim pomohou 
rozpoznat, kdy se n�kdo dopouští trestného 
�inu a kdy se mohou nev�dom� dopoušt�t 
trestného �inu ony samy.  Náklady na projekt 
jsou 65 tisíc, z nichž 50 tisíc chceme získat 
z dotace M�stského programu prevence kri-
minality MV�R,“ vysv�tlil Šulc. 
Na téma druhého projektu uvedl, že jde o po-
moc senior�m nad 65 let a také t�lesn� posti-

ženým ob�an�m organizovaným v klubech 
d�chodc�. „Jde o to, aby se tito lidé i v do-
mácím prost�edí chovali obez�etn� a bez 
p�edchozí kontroly neotvírali komukoli, kdo 
zazvoní. Záme�nická 	 rma za dozoru stráž-

níka namontuje 1000 bezpe�nostních �etíz-
k� u bytových dve�í. Náklady na projekt jsou 
150 tisíc korun, m�sto žádá o dotaci ve výši 
120 tisíc,“ dodal Šulc.

(red)

Městská policie chystá dva nové preventivní projekty
Kromě běžných preventivních akti-
vit jsou pro letošek připraveny dva 
preventivní projekty. „Jeden se týká 
dětí a mládeže a ten druhý je zaměřen 
na seniory. Celkem 170 tisíc korun na 
ně bychom rádi získali ve formě dotace 
z Ministerstva vnitra České republiky,“ 
řekl ředitel Městské policie Chomutov 
Vít Šulc. 

Chtěl se zabít

Rozrušený telefonát oznámil p�ed devá-
tou hodinou ve�er, že p�íbuzný volají-

cích se pokusil o sebevraždu. Strážníci tedy 
rychle vyrazili na Kamennou. Zde již p�í-
buzní sebevraha na hlídku netrp�liv� �ekali. 
Strážník�m se po chvilce poda�ilo spojit se s 
poškozeným. Ten m�l krvácející �eznou ránu 
na záp�stí. Nevidí smysl života a chce zem�ít. 
Proto i obvolal svoji rodinu, aby se s ní roz-
lou�il. Na místo p�ijela p�ivolaná záchranná 
služba a psycholog. Doty�ný se pak nechal 
p�esv�d�it, že se musí lé�it. Jeho další cesta 
vedla do Mostu na odd�lení psychiatrie. 

Polonahý muž v domě 
V dom� ve Skal-

kové ulici byl te-
lefonicky oznámen 
pohyb polonahého 
muže. Hlídka na n�j 
skute�n� narazila 
v pátém pat�e. Byl 
opravdu od�n jen 
spo�e a navíc bez 

bot. Následn� se ukázalo, že 25letý podi-
vín p�i šarvátce s jiným nájemníkem roz-
bil balkonové dve�e v mezipat�e. Doty�né-
ho si p�evzali p�ivolaní státní policisté.

P�ipravil tiskový pracovník M�Po CV Vl. Valenta

Chomutov pokra�uje 
v boji proti pouli�ní 

prostituci. V ulicích Lip-
ská, Kada�ská a �ernovic-
ká radnice nechala nain-
stalovat 16 oboustranných 
tabulí, které varují p�ed 
prostitucí a negativními 
jevy s ní spojenými. „Ná-
m�ty na cedulích varují 
p�ed pohlavn� p�enosný-
mi nemocemi, infekcemi 
�i násilím na ženách,“ �ekl 
nám�stek primátorky Jan 

ehák.  Instalace tabulí je 
dalším krokem v projektu 
Záchranný kruh. Prosti-
tuci se poda�ilo radnici 
omezit o více než osmdesát procent.  Cedule 
by m�ly ješt� více odradit zákazníky lehkých 
žen. 
Radnice s pouli�ní prostitucí bojuje r�zný-
mi formami. Prvním po�inem byla instalace 
kamery na Lipské ulici. Následovalo zve�ej-
�ování vozidel, jejichž �idi�i zastavili máva-
jícím lehkým ženám, na webu m�stské poli-
cie. „Tuto praxi jsme rozší�ili o zvaní t�chto 
�idi�� k p�estupkové komisi, kde mají sv�d�it  

ve v�ci p�estupku proti 
tržnímu �ádu, kterého se 
dopustila prostitutka na-
bízející sexuální služby,“ 
dodal 
ehák. Pat�i�ný text 
na p�edvolání upozor�uje 
rodinu �idi�e, jaké služby 
si v Chomutov� koupil. 
Prostitutky to v Chomu-
tov� rozhodn� nemají jed-
noduché. Strážníci je vozí 
poté, co nabídnou sexuální 
službu a poruší tržní �ád, 
na nejvzdálen�jší služebnu 
m�stské policie k podání 
vysv�tlení. Po Lipské, Ka-
da�ské a �ernovické ulici 
chodí v pracovním od�vu 

m�stské policie pracovníci, které m�stská 
policie získala z ú�adu práce, a odrazují p�í-
padné zákazníky. „Proti prostitutkám boju-
jeme také exekucemi, které m�stští exekuto�i 
provád�jí p�ímo na ulici. Dávají prostitutkám 
jasn� najevo, že skon�ila doba, kdy házely 
strážník�m pokutové bloky k nohám,“ �ekla 
primátorka Chomutova Ivana 
ápková.
Na instalaci tabulí p�isp�lo Ministerstvo vni-
tra �eské republiky a Severo�eské doly, a.s. 

Boj s prostitucí pokračuje, tabule 
varují před lehkými ženami 
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Servis

inzerce

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. 31, 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
Prodám družstevní byt 2+1+L na Písečné. Cena 
330 000 Kč. Tel. 737 773 817.

Prodám slunný dr. byt 2+1 na Zahradní. Po rekonstruk-
ci – zděné jádro, podlahy, jističe, el. měď, nové dveře, 
dům zateplen. Cena 399 000 Kč. Tel. 724 058 180.

Vyměním dr. byt 2+1 za 1+1 po úplné rekonstrukci + 
doplatek dle dohody. Tel. 608 132 850.

Prodám garsoniéru v osobním vlastnictví s balkonem, 
po rekonstrukci, ul. Březenecká. Tel. 777 297 662.

Prodám dr. byt 3+1+L v Chomutově na Zahradní. Dům 
i byt po rekonstrukci, 6. patro, škola, les, moc hezký 
byt. Cena 490 000 Kč. Tel. 728 551 819.

Prodám byt 1+1 v os. vlastnictví, čistý vchod, vlast-
níci, plast. okna, zateplení, v původním stavu. Cena 
250 000 Kč. Tel. 724 914 328.

Prodám rekreační chatu v Suchdole u Křimova. Tel. 
724 177 141.

Koupím dům do 6 milionů Kč v Chomutově a okolí. 
Tel. 724 657 425.

Prodám byt 3+1 Kadaň, ul. Chomutovská. Rekonstruo-
vaný, cena 750 000 Kč. RK nevolat. Tel. 774 409 098.

Nabízím zařízený podnájem pro jednu osobu v ulici 
M. Kopeckého. Tel. 607 556 869.

Prodám byt 2+1 s balkonem v OV v Chomutově, ul. 
Václavská. Pěkná a klidná lokalita. V bytě parkety, dům 
po rekonstrukci. Cena 550 000 Kč. Tel. 605 135 371.

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

Prodám staveb. parcelu 1 300 m2 ve Vysoké Peci, ul. 
U Sadu. Sítě, zahr. úpr., plot. Cena 1 000 Kč/m2. Více 
na www.pozemeknaprodej.wz.cz. Tel. 605 727 424.

Pronajmu byt 1+kk v CV, po rekonstrukci a zařízený. 
Tel. 602 180 723.

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.

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

Ostatní
Pronajmu chatu na Svahové, až pro 10 osob. Cena 
dohodou. Tel. 723 546 456.

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

Městská sportovní hala

6. 2. M�R v disco dance 7,00–22,00
7. 2. Futsal – TJ AFK LoKo (ml. Žáci) 
8,00–14,00
13. 2. Florbal – FBC 98 CV (muži A) 8,00–
17,30
14. 2. Futsal - CHLMF 8,00–14,30
15.–19. 2. Jarní miniškola sportu 7,30–15,30

Zimní stadion

Hokejová utkání za�átek v 17.30:
6. 2. KLH Chomutov – HC Slovan Úste�tí Lvi 

Pravidelné ve�ejné bruslení
�tvrtek 16,00–17,00; ned�le 9,30–10,30
Ve�ejné bruslení o jarních prázdninách každý den!

Basketbal Levharti Chomutov

6. 2. Levharti U18B - BK Slavoj Litom��ice
7. 2.Levharti U18A - BK Slavoj Litom��ice

Utkání 25. kola 1. basketbalové ligy muž�
Levharti Chomutov - BK Lions J. Hradec
20. února 2010 od 16:00 hod.
Utkání 26. kola 1. basketbalové ligy muž�
Levharti Chomutov - BC Benešov
21. února 2010 od 10:30 hod.

Městské divadlo
9. 2. 19.00  Stálice houslového nebe – koncert
Houslová virtuozka Shizuka Ishikawa a její p�átelé. 
Sólista Karel Fiala - violoncello. Ve�er ze skladeb 
W. Brahmse, A. Dvo�áka a dalších. Doprovází a 
spoluú�inkuje Festivalový orchestr Petra Macka. 

ídí Tomáš Koutník

12. 2.  Vietnamský Nový rok

Kulturní dům Zahradní
10. 2. 17.00   Ve�erní�ek, aneb tan�íme s Malou 

muzikou

Výstavy

GALERIE ŠPEJCHAR
(nám�stí 1. máje)  

Zpráva o Akci K 
Výstava potrvá od 
9. do 27. února 2010

GALERIE LURAGO
Každodenní krása – obrazy
Výstava potrvá do 24. 2. 2010

Výstavní sí� knihovny SKKS
Jsme sou�ástí vesmíru
9. 2. 2010–5. 3. 2010 
Výstava prací žák� ZŠ Školní Chomutov, které 
vznikaly pod vedením výtvarníka a zárove� pe-
dagoga Mgr. Ladislava Chabra. Vernisáž výstavy 
bude v úterý 9. února 2010 ve 14.30 hodin.

Galerie na schodech
�ecké platany
Výstava potrvá do 28. 2. 2010

Kino Oko

3. 2. 16,30  And�lé a démoni  
3. 2. 19,00  Antikrist

4. a 5. 2. 19.00  Ctihodný ob�an 
6. 2. 16,30 Astro Boy
6. a 7. 2. 18,30  Na velikosti záleží
10. 2. 19,00  Whisky s vodkou
11. 2. 17,00 Gone Baby Gone
12. 2. 17,00 Mikulášovy patálie
12. 2. 19,00 Fame - Cesta za slávou
13. 2. 16,30 Mikulášovy patálie
13. 2. 18,30 Fame - Cesta za slávou
14. 2. 18,30  Mikulášovy patálie
17. 2. 19,00  A� vejde ten pravý
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Fotoreportáž

Za významného p�isp�ní Ministerstva vni-
tra �R, Severo�eských dol�, a.s., a Ústec-

kého kraje po�ídilo Statutární m�sto Chomu-
tov zcela novou cisternovou automobilovou 
st�íka�ku pro sbor dobrovolných hasi��. Slav-
nostní p�edání nové techniky prob�hlo minulý 
týden na nám�stí 1. máje. „Musíme pod�kovat 
všem, kdo k nákupu této st�íka�ky p�isp�li, a 
p�ejeme našim hasi��m, aby ji museli použí-

vat co nejmén�,“ �ekla b�hem mrazivého do-
poledne primátorka Ivana 
ápková.
Nový v�z zna�ky Renault s plnou výbavou 
nahradí zastaralou techniku, která už do-
sloužila. Velkou atrakcí slavnostního aktu 
pak po proslovech a k�tu auta sektem bylo 
p�edvedení st�íka�ky v praxi. Primátorka 

ápková v hasi�ském obleku a helm� spolu 
se starostou chomutovských dobrovolných 

hasi�� Alešem 
eho�em uchopili proudnici 
a uhasili nasimulovaný požár na dlažb� ná-
m�stí. „Bylo to hodn� zajímavé, tohle jsem 
ješt� v život� nem�la možnost vyzkoušet,“ 
p�iznala se pak primátorka.
Akci p�ihlížely d�ti ze škol a školek a hlavn� 
pro kluky šlo jist� o hodn� atraktivní podíva-
nou. Momentky z p�edávání st�íka�ky p�ibli-
žují atmosféru slavnostní akce...

Dobrovolní hasiči získali novou cisternu

1.  a 2. St�íka�ka byla slavnostn� pok�t�na 
sektem a její uvedení do provozu bylo za-
hájeno slavnostním p�ípitkem. 

3.  Nová automobilová st�íka�ka chomutov-
ských dobrovolných hasi��. 

4.  Hasi�i z Kadan� Chomutovským úpln� 
nové auto jist� trochu závidí. 

5.  Primátorka Ivana 
ápková dostala od ha-
si�� za st�íka�ku políbení. 

6.  Slavnostního p�edání cisterny se zú�astnili 
také nám�stek primátorky Martin Klouda, 
chomutovský radní Jan Mareš a starosta 
Jirkova Radek Štejnar. 

7.  Primátorka spole�n� se starostou SDH 
Alešem 
eho�em hasili simulovaný požár. 
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Kulturn� spole�enské centrumLetní stadion s tréninkovým zázemím

Oddychové a relaxa�ní centrum

Centrum sportu a volného �asu- Zimní stadion 
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T�šíme se na nový Chomutov. T�šte se s námi!

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

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad www.novychomutov.cz

2x2.ai   1   1.7.09   17:01


