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Děti dostaly nové hřištěDěti dostaly nové hřiště



Pizzeria QuarantaPizzeria Quaranta
Inzerce

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• 

!!!AKCE PRO ROZVOZ!!!!
AKCE 1 LITR COCA COLY ZDARMA!!! 

 Objednej tři jídla a dostaneš 1 litr Coca Coly ZDARMA
platí pro rozvoz a vlastní odběr v restauraci s sebou  

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
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!!! Rozvozy po Chomutově a Jirkově ZDARMA !!!!!! Rozvozy po Chomutově a Jirkově ZDARMA !!!
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Kosmova 4721, Chomutov, 

(areál autoškoly Omega)

www.eurokoupelny.cz
Tel.: 474 626 191, 777 233 131
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Chomutovský zp�vák David Weingärtner o 
sout�ži Robin Hood – Cesta ke sláv�, ale i o své 
kapele X-left to die.

�editel m�stské policie Vít Šulc p�edstavuje 
práci strážník�. Jsou oporou slušným lidem, 
hrozbou t�m nep�izp�sobivým.

Ohlédnutí za úsp�šným sedmým ro�níkem 
chomutovského multižánrového festivalu 
Otev�eno.

Otevřeno měl Koller, Otevřeno měl Koller, 
Müller i PornohvězdyMüller i Pornohvězdy

Rozhovor: Rozhovor: 
David WeingärtnerDavid Weingärtner

Dětem radnice Dětem radnice 
postavila nové hřištěpostavila nové hřiště

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

Sport strana 10
Školy a volný �as strana 12
M�stská policie strana 13
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• 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 Čí-

žek (tel.: 777 311 436, jan.cizek@ceskydomov.cz) • šéfredaktor Tomáš Branda (tomas.branda@ceskydomov.cz, tel.: 608 964 165),
manažer inzerce: Alona Bezdieniezhna (tel.: 725 124 616, tel./fax: 224 816 818, alona.bezdieniezhna@ceskydomov.cz) • DTP Pa-
vel Huml (pavel.huml@ceskydomov.cz) • adresa vydavatele, redakce a distribuce: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel: 224 816 821, 
tel./fax: 224 816 818 • tiskne Europrint, a. s. • náklad 22 500 výtisků • distribuce výtisků zdarma prostřednictvím České poš-
ty • horká linka distribuce – problémy s doručováním novin: od 9 do 17 hod. tel. 224 816 821 nebo distribuce@ceskydomov.cz

šéfredaktor: Tomáš Branda
tel.: 608 964 165
e-mail: tomas.branda@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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manažer inzerce: Alona Bezdieniezhna
tel.: 725 124 616
e-mail: alona.bezdieniezhna@ceskydomov.cz

manažer inzerce: Stanislava Provazníková
tel.: 606 792 475
e-mail: stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz

Proléza�ky Zemanská tvrz, Šatlava, skluzavka 
Sešupka – to jsou sou�ásti nového 
d�tského h�išt�.

Strážníci jsou oporou Strážníci jsou oporou 
slušným lidemslušným lidem

99

Slovo primátorky
Vážení spoluob�a-
né, ukazuje se, že 
vynalézavost lidí, 
kte�í  zneužívají so-
ciální systém v naší 
zemi, nezná hranic. 
Dokážou vymyslet 
zp�sob, jak vyždí-
mat ze státu co nej-
víc pen�z, aby snad 

nemuseli pracovat a aby se mohli lidem, 
kte�í do tohoto sociálního systému p�ispí-
vají ze svých daní, smát do o�í. 

Nedávno m� jeden �lov�k upozornil na 
zneužívání dávek p�stounské pé�e. Ani se 
mi necht�lo tomu uv��it, ale ov��ila jsem 
si, že se to opravdu d�je. N�kte�í nep�i-
zp�sobiví to d�lají tak, že p�edloží soudu 
návrh, aby jejich d�ti sv��il do p�stounské 
pé�e prarodi�� z d�vodu špatné sociální 
situace rodi��. Pokud soud jejich návrhu 
vyhoví, z prarodi�� se stanou p�stouni, 
kte�í tak mají nárok na jednorázový p�í-
sp�vek zhruba deset tisíc korun a pak na 
další tisíce každý m�síc podle toho, kolik 
t�ch d�tí je. Dokonce mohou získat i p�í-
sp�vek na auto a jiné výhody. A p�itom se 
vlastn� nic nezm�ní, d�ti bydlí dál se svý-
mi rodi�i, celá zm�na prob�hne vlastn� je-
nom na papí�e a tisíce korun každý m�síc 
doputují od št�drého státu do pen�ženek 
t�chto vykuk�. Prost� si našli cestu, jak 
vyd�lat na svých d�tech. 

Smutné je, že celý tento systém byl vytvo-
�en proto, aby co nejmén� d�tí muselo trá-
vit své d�tství v d�tských domovech a aby 
stát mohl pomoci skute�ným p�stoun�m. 
To jsou, jak vím, �asto lidé, kte�í s velkou 
láskou a ob�tavostí pe�ují o d�ti, které by 
jinak nepoznaly teplo rodinného zázemí. 

Ukazuje se, že naši nep�izp�sobiví se ne-
štítí zneužít jakýkoliv zákon. A bohužel je 
to tak, že v našich zákonech jsou asi me-
zery, které to umož�ují. Naše zkušenosti 
ukazují, že je zapot�ebí celý systém soci-
ální podpory zm�nit. Aby v n�m nacházeli 
pomoc lidé, kte�í se ocitli v nouzi, ale aby 
nem�li šanci p�íživníci, kte�í nikdy nebu-
dou pracovat a cht�jí si jen užívat na náš 
spole�ný ú�et. 

A ur�it� by bylo dobré, kdyby r�zné orga-
nizace p�estaly radit nep�izp�sobivým, 
jak podvodn� zneužívat dávek. To by pak 
mohlo zbýt t�eba i víc pen�z na ty, kte�í 
podporu skute�n� pot�ebují. P�eji vám, 
aby se vám da�ilo tak, abyste žádnou soci-
ální podporu nikdy nemuseli pot�ebovat. 

Vaše Ivana �ápková
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S jakými problémy se m�stská policie potýká?
Jsou to problémy spojené p�ímo s výkonem, tedy 
s výtržníky, násilníky, zlod�ji, opilci, bezdomovci 
budícími ve�ejné pohoršení, ob�any zne�iš�ující-
mi ve�ejná prostranství, prostitutkami, kuplí�i, 
lichvá�i, drogov� závislými, dealery, gamblery, 
ale také nap�íklad s problémovými sousedy nebo 
nezodpov�dnými rodi�i. V doprav� potom s bezo-
hlednými �idi�i, kte�í ohrožují bezpe�nost našich 
ob�an�, zejména d�tí, nebo t�ch, kte�í špatným 
parkováním omezují nebo znemož�ují pr�jezd-
nost a obslužnost silnic. Pak to jsou p�edevším 
koncep�ní problémy, jak se sou�asným stavem 
strážník� zvládnout velké množství úkol�. 

Znamená to, že máte málo strážník�?
Žádná m�stská policie nemá z objektivních 
d�vod� neomezené kapacity a možnosti. My 
máme 62 strážník� a ti nepracují najednou, jsou 
rozd�leni do �ty� sm�n nep�etržitého provozu. V 
dlouhodobém pr�m�ru mám na sm�n� 10–11 
strážník� v ulicích m�sta. Nelze tedy zabezpe�it 
stálý dohled v jednom konkrétním míst� nep�e-
tržit�, nelze mít v každé ulici strážníka, ale kont-
rolujeme vždy nejproblemati�t�jší lokality. Velmi 
d�ležitá je aktivní spolupráce ob�an�, zejména 
v�asná oznámení, t�eba i anonymn�, na linku 
156 jakýchkoliv nep�ístojností �i porušování zá-
kona. V t�chto p�ípadech bývá náš následný zá-
sah nejefektivn�jší.

Jak �ešíte nedostatek strážník�? 
Abychom kompenzovali nedostatek strážník�, 
snažíme se získat pracovníky prost�ednictvím 
dota�ních titul� z ú�adu práce. Tito civilisté do-
pl�ují strážníky a vytvá�ejí smíšené dvou�lenné 

hlídky nebo pracují samostatn� pod dohledem 
strážníka. Pak se stávají o�ima strážník� hlav-
n� p�i potírání pouli�ní prostitutce a zajiš�ovaní 
ve�ejného po�ádku a bezpe�nosti d�tí u škol. Už 
takto zam�stnáváme 14 pracovník�. 

P�iznal jste, že se ob�as objeví stížnosti na 
strážníky. Jak je �ešíte?
Ano, ob�as se objeví i stížnosti na nevhodné jed-
nání strážník� p�i �ešení konkrétních záležitos-
tí. Za oprávn�né p�ipomínky ob�an� jsem rád. 
V  minulosti docházelo a n�kdy ješt� dochází k 
nedostatk�m v práci strážník�. Z našich �ad ale 
odešli strážníci, kte�í nepracovali tak, jak by m�li. 
Rád p�ivítám konkrétní a adresné p�ipomínky 
k práci strážník�, abych mohl zjednat ú�innou 
nápravu.  Jeden špatný strážník totiž m�že zne-
hodnocovat práci všech ostatních a kazit jméno 
celé organizace. Proto d�sledn� prosazuji zm�nu 
myšlení i chování strážník� sm�rem ke slušným 
a spo�ádaným ob�an�m Chomutova, aby stráž-

níci byli p�edevším jejich opo-
rou. Naproti tomu všem nep�i-
zp�sobivým dáváme signály, že 
proti nim budeme postupovat s 
maximálním d�razem za využití 
všech zákonných prost�edk�. 

Dost �asto je m�stská policie 
kritizována za to, že se v�nuje 
jen doprav�…
Tyto názory se r�zní. Naopak 
zase mnozí �íkají, že se doprav� 
v�bec nev�nujeme. Tato otázka 
se rekrutuje z dilematu, jaké by 

m�lo být zam��ení m�stské policie. Podle záko-
na o obecní policii strážníci se pouze podílí na 
dohledu nad bezpe�ností a plynulostí provozu. 
M�stská policie není dopravní policie Policie 	es-
ké republiky, která je odpov�dná za tuto oblast. 
P�estože se dohledu nad silni�ním provozem 
v�nujeme velice intenzivn�, budou našimi prio-
ritami v této oblasti bezpe�nost ob�an�, zejména 
d�tí ve vysoce rizikových lokalitách a místech 
m�sta, dále pak dohlížení na pr�jezdnost tak, aby 
vozidla hasi�� a záchranné služby mohla rychle 
zasáhnout. �e�eno jinými slovy, auto špatn� par-
kující v p�epln�ných sídlištích, ale nebránící pr�-
jezdu hasi�� není naší prioritou. Pro nás je vždy 
nejd�ležit�jším kritériem stupe� spole�enské 
nebezpe�nosti.

Dopravní situace je v n�kterých �ástech m�sta 
velmi špatná, snažíte se ji n�jak �ešit?
Kv�li akutnímu nedostatku parkovacích míst a 
složité infrastruktu�e ne�ešíme s takovou intenzi-
tou p�ípady mén� závažného porušení dopravní-
ho zna�ení. Ale p�edáváme podn�ty Skupin� pro 
parkování nebo dáváme návrhy na zm�nu doprav-
ního zna�ení tak, aby se situace v míst� zlepšila. 

Jakým sm�rem se bude zam��ení m�stské po-
licie ubírat? 
Jak už jsem zmínil, m�stská policie by m�la být 
p�edevším slušným ob�an�m ochráncem a 
pomocníkem v oblastech ve�ejného po�ádku, 
ochrany života, zdraví a majetku. Osobn� jsem 
p�esv�d�en, že námi zvolené priority a následná 
opat�ení jsou provád�na tak, aby byly v souladu s 
pot�ebami m�sta Chomutova a jeho obyvatel.

Strážníci jsou oporou slušným 
lidem, hrozbou nepřizpůsobivým 

Strážníci městské policie. Vždy se objeví tam, kde je porušován zákon. Málokdy si skutečně uvědomí-
me, že je potřebujeme. Ruku na srdce, mnohem častěji si na ně zanadáváme. Jejich práce ale není vůbec 
jednoduchá.  Úkolů, které strážníci musí plnit, je velice mnoho, strážníků naopak mnoho není. Přesto 
se chomutovská městská policie snaží změnit svou tvář.  „Strážník musí být pro občana oporou a mít k 
němu osobní přístup. V podstatě by strážník měl brát občana jako svého klienta,“ říká ředitel městské 
policie Ing. Bc. Vít Šulc, kterého jsme požádali o rozhovor. 

Úkoly městské policie podle citace zákona: 
 

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů 
podle tohoto nebo zvláštního zákona 
a)  přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b)  dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
c)  dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
d)  podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a ply-

nulost provozu na pozemních komunikacích,
e)  podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povin-

ností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
f) podílí se na prevenci kriminality v obci,
g)  provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
h)  odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
i)  poskytuje za účelem zpracování statistických údajů ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.

Činnost v oblasti ochrany obyvatel, majetku a věcí 
veřejného pořádku i v oblasti dopravy každým rokem 
neklesá, ale naopak narůstá (viz graf)

Doprava
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Strážníci jsou „málo vidět“
V každé sm�n� je v dlouhodobém pr�m�ru 10–11 strážník� v p�ímém 
výkonu na ulici. To znamená, že na celý Chomutov je k dispozici 5 hlí-
dek, které se s ohledem na vyšší efektivitu pohybují p�edevším v autech. 

Strážníci pouze „jezdí“
Protože strážník� je nedostatek a mají velké množství úkol�, není 
možné mít mnoho p�ších hlídek. Naopak je nutné, aby tyto hlídky 
byly mobilní a operativn� se p�esouvaly na pot�ebná místa a zde poté 
provád�ly krátké poch�zky. 

Strážníci si málo „všímají“
Strážníci v naprosté v�tšin� p�ípad� jedou plnit konkrétní zadaný úkol 
a nemohou zastavit u každé záležitosti. Ob�as si lidé myslí, že strážníci 
v�c v�bec ne�eší, i když byli na místo p�ivoláni. Nap�íklad p�i oznáme-
ní na špatné parkování. Strážník tedy p�ijede na místo, nem�že nasadit 
boti�ku, protože vozidlo nap�. tvo�í p�ekážku, a poté mu zbývají dv� 
možnosti. Bu� �ekat na �idi�e, nebo událost zadokumentovat a odeslat 
ke správnímu �ízení , což se d�je v 90 % p�ípad�. 

Strážníci se „zašívají“
Strážníci jsou také lidé a mají právo ze zákoníku práce na 2 p�lhodiny za 
12hodinovou sm�nu na jídlo a odpo�inek, které mohou trávit zp�sobem 
a na míst� dle vlastního uvážení. S ohledem na ur�ité spole�enské posta-
vení strážníka však máme stanovenu vnit�ní dohodu, že tyto p�estávky 
budou strážníci trávit mimo o�i ve�ejnosti, a pokud možno na služeb-
n�. V terénu pak vždy po dohod� s velitelem tak, aby  o nich m�l p�ehled 
a mohl okamžit� reagovat na p�ípadné stížnosti, že se „zašívají“. 

O každém kroku hlídek víme
Nejen o�i Chomutovan� jsou kontrolou jejich práce. „Máme dokonalé 
kontrolní mechanismy zejména technického charakteru jako GPS ve 
vozidlech, které veliteli ukazují pohyb i aktuální polohu vozidel s od-
chylkou dvou metr�, v�etn� �ady informací, zda je zapnutý, �i vypnu-
tý motor, zda jsou otev�ené dve�e vozidla, �i zda je vozidlo zam�ené,“ 
�íká Vít Šulc. Práci strážník� také hlídají záznamová za�ízení telefon-
ních hovor�, vysílání radiostanic, m�stské kamery i kamery strážní-
k�. „Takto snadno monitorujeme a hodnotíme práci každé hlídky, a to 
i zp�tn�. Máme propracovaný systém denního režimu a velitelské kon-
troly, kdy strážníci musí obsazovat a kontrolovat každou hodinu plá-
nované pevné body v ur�ité problémové lokalit� nebo mají povinnost 
každou p�lhodinu hlásit veliteli svoji pozici a �innost,“ dodává Šulc. 

Každá minuta práce strážníka je pod drobnohledem 
Práce strážníků se z větší části setkává s porozuměním občanů a kladnou odezvou z jejich strany. Přesto řada z nás se už setka-
la se zlidovělými kritikami jejich práce. Pokusme se je vysvětlit.  

Vedení městské policie by rádo zjistilo názory obyvatel města Chomutova, jakým 
směrem by se městská policie měla vydat. Pětice otázek, které jsou zveřejněné 
od 1. června 2010 na webových stránkách www.mpchomutov.cz, by měla pomoci 
odpovědět na to, jakým směrem by se práce Městské policie v Chomutově měla 
ubírat. Výsledky této ankety budou po určité době zveřejněny.

Anketa :
Chci, aby se M�Po v�novala zejména �innostem v doprav�, 1. 
na úkor ve�ejného po�ádku
Chci, aby se M�Po v�novala spíše více �innostem v doprav�, 2. 
na úkor ve�ejného po�ádku
Chci, aby ob� �innosti byly vykonávány vyvážen�3. 
Chci, aby se M�Po v�novala spíše více ve�ejnému po�ádku, 4. 
na úkor �inností v doprav�
Chci, aby se M�Po v�novala zejména ve�ejnému po�ádku, na 5. 
úkor �inností v doprav� 

Priority chomutovské městské policie: 
 
- ochrana bezpečnosti osob a majetku 
 - čistota města
 - dohled nad veřejným pořádkem obecně
 - dohled nad dodržováním pravidel občanského soužití (noční klid apod.)
 - dohled nad dodržováním vyhlášek a nařízení města
 -  dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích 

(v nezbytném rozsahu potřeb samosprávy)
 - potírání pouliční prostituce
 -  součinnost s dalšími orgány a organizacemi města (asistence, ostrahy, 

zajišťování  společenských, kulturních a sportovních akcí apod.)
 - preventivní předcházení porušování zákonných norem
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AktualityAktuality

Městští exekutoři provedli již dvoustou 
exekuci.  A opět se potvrdilo, že řada 
dlužníků, kteří dluží za pokuty a místní 
poplatky, nejsou žádní chudáci. Když 
exekutoři u dlužníka zazvonili, ten, 
jako by se nechumelilo, vytáhl dvanáct 
tisíc korun a dluh zaplatil. „Je vidět, že 
někteří dlužníci na úhradu pohledávek 
mají, jen je nechtějí platit v řádném ter-
mínu,“ řekla primátorka Ivana Řápková. 

Doposud m�stští správci dan� provedli 212 
mobiliárních exekucí v bytech �i na ulicích. 

Opakovan� je exekvováno 14 prostitutek a jejich 
pasák�. „Nedávno jsme vytáhli jednoho pasáka 
z hospody, dovezli ho dom� a tam mu zabavili 
n�kolik v�cí,“ �ekl jeden ze správc� dan�.  
Celkov� už m�stští exekuto�i zabavili p�es 
650 p�edm�t� v bytech a provozovnách a 71 
v�cí na ulicích. Zabavována je p�edevším 
elektronika jako televize, set-top-boxy, DVD 

p�ehráva�e, PC, notebooky, sportovní ná�iní 
a hudební nástroje. Na ulicích pak hodinky, 
šperky a mobily. Výše pohledávek, na které 
byly vydány exeku�ní p�íkazy, dosáhla již 
�ástky 1,5 milionu korun. „Sto dv� exekuce 
jsou již vymožené �i pln� uhrazené. Exekuto-
r�m se poda�ilo získat 461 tisíc korun,“ �ekl 
Jan Mareš, vedoucí odboru ekonomiky.  red

Správa sportovních 
a kulturních zařízení

Dv� spole�nosti vlastn�né m�stem – 
Správa sportovních za�ízení a Sprá-

va kulturních za�ízení – se slou�ily v jed-
nu spole�nost, která ponese název Správa 
sportovních a kulturních za�ízení, s.r.o. 
M�sto se ke slou�ení rozhodlo, aby zajisti-
lo bezproblémovou správu za�ízení v nov� 
vznikajícím sportovn�-spole�enském 
areálu na Zadních Vinohradech, který se 
buduje v rámci IPRM.  Protože v areálu 
budou za�ízení, která se budou v�novat 
jak sportu, tak kultu�e, je nejvhodn�jším 
�ešením spojení obou spole�ností v jednu.   
Ob� spole�nosti se slou�í tak, že se rozší�í 
p�edm�t podnikání Správy sportovních 
za�ízení a tato spole�nost se p�ejmenuje. 
Vše by m�lo prob�hnout tak, že ob�an 
tuto zm�nu nijak nepocítí.  red

M�sto si vedlo dob�e také v p�íjmové strán-
ce rozpo�tu. V prvním �tvrtletí p�iteklo 

na daních více, než bylo plánováno. Na konci 
b�ezna stát m�stu poslal 157,8 milionu korun, 
�ímž da�ové p�íjmy p�evýšily o�ekávání o 2,4 
procenta. I p�esto je m�sto velmi opatrné. Již 
nyní je jasné, že se ve výb�ru daní projevují do-
pady v lo�ském roce vrcholící hospodá�ské kri-

ze, a lze o�ekávat, že výnosy v druhém pololetí 
tohoto roku výrazn� poklesnou. „P�íjem z daní 
jsme rozpo�tovali velmi pesimisticky, tudíž ja-
kékoliv lepší pln�ní bude znamenat p�ínos pro 
rozpo�et m�sta a bude moci být využito na dal-
ší rozvoj m�sta,“ �ekl Mareš. V prvním �tvrtletí 
se velmi p�ízniv� plnily i p�íjmy z dotací, kde 
pln�ní dosáhlo 35,3 % ro�ního plánu.

Nelegální automaty odhalili pracovníci 
odboru ekonomiky p�i pravidelných 

kontrolách. „Mezi p�ístroji jsme objevili 
výherní hrací automaty, které nem�ly plat-
nou licenci. N�které navíc nem�ly osv�d-
�ení od Elektrotechnického zkušebního 
ústavu, nebyly tedy technicky zp�sobilé 
k provozu,“ �ekl vedoucí odboru ekonomi-
ky Jan Mareš. V jedné hern� byly p�ístroje 
bez identifika�ních znak�, takže se nedal 
ur�it majitel.
S provozovateli bylo zahájeno správní �ízení 

pro provozování loterijního za�ízení bez vy-
daného povolení. Zárove� ú�edníci p�edali 
dokumentaci policii s podez�ením na spáchá-
ní trestného �inu neoprávn�ného provozová-
ní loterie a podobné sázkové hry. Existuje to-
tiž podez�ení, že veškerý výd�lek z automat� 
si provozovatelé nechali pro sebe. 
Magistrát si posvítí na všechny herny a ješt� 
více zp�ísní kontroly. „Se strážníky m�stské 
policie budeme provád�t d�kladné kontroly,“ 
dodává Mareš. 

red

Exekvovaný dlužník zaplatil na dřevo 

I přes kladná čísla ekonomové města tvrdě šetří

Úředníci objevili nelegální automaty

V prvních třech měsících letošního roku hospodařilo město Chomutov v kladných 
číslech a na konci čtvrtletí byl hospodářský výsledek 65 milionů korun. Toho 
ekonomové města dosáhli především úsporami. Z rozpočtu nepustili ani polovinu 
toho, co bylo plánováno. „Město čerpalo pouze 11,4 % celoročního plánu místo 
plánovaných 25 procent,“ říká Jan Mareš, vedoucí odboru ekonomiky. Velké úspo-
ry jsou především v oblasti investic, kde je splatnost jednotlivých akcí posunuta 
do dalšího období. Tím je však hospodaření prvního čtvrtletí velmi zkreslené,
a proto je nutné jej hodnotit velmi střízlivě.

Sedm automatů provozovaných načerno objevili chomutovští úředníci ve dvou her-
nách. Magistrát s hernami okamžitě zahájil správní řízení a jejich majitelům navíc 
hrozí trestní stíhání. „Případy jsme zdokumentovali a předali hospodářské kriminál-
ní policii. Magistrát ještě zvýší kontroly heren,“ řekla primátorka Ivana Řápková. 

Statutární město Chomutov

zve obyvatele lokality Zadní Vinohrady
a okolí Kamencového jezera na

setkání s občany

tematicky zaměřené na
provoz letního areálu Banda.

Setkání proběhne 
24. 6. 2010 od 16 do 17 hodin

 v zasedací místnosti č. 13 v budově
staré radnice na náměstí 1. máje

za přítomnosti
zástupců vedení města, 

městské policie a stavebního úřadu

program: Účinnost provedených opatření
ke snížení hluku z letního areálu Banda
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Město Chomutov stále jedná o prodeji pozemků pod současným zimním stadio-
nem.  Na původním záměru se ze strany města nic nemění a stejně jako společnost 
Spar Česká obchodní společnost, s. r. o., je i město vázáno uzavřenou smlouvou, 
tedy uskutečnit prodej ve sjednaném termínu a za sjednanou cenu. 

Deset soutěží spojených s oslavou Dne 
dětí v letním areálu Banda bylo náplní 
sedmé části unikátního projektu cho-
mutovské radnice 2010 Rok dítěte a ro-
diny. Soutěžící rodiny od plnění úkolů 
neodradil ani déšť, získat známku přišlo 
přes dvě stě soutěžících. „Zábavu skvě-
le rozjela skupina Maxim Turbulenc,“ 
řekla primátorka Ivana Řápková. Děti 
pobavila také pohádka divadla KUŠ.

Rodinné týmy sout�žily v zajímavých disci-
plínách. D�ti si zajezdily na kolob�žkách, 

chodily na ch�dách. „Malým sout�žícím se 
hodn� líbilo skládání papírových kyti�ek 
a motýl�,“ dodává Ivana �ápková. Ve vý�tu 
disciplín nechyb�la ani st�elba z luku, hod na 
plechovky, basketbalový koš �i panáky nebo 
skládání obrázk�. Každé dít� si odneslo sladké 
odm�ny. Zájem o rodinnou sout�ž neutuchal 
ani v tomto kole. Sout�žící se stále registrova-

li. Do sout�že p�ibylo 62 sout�žících, celkov� 
je do projektu zapojeno 672 rodin. 
 V dalším kole sout�že, které se uskute�ní už 
v sobotu 19. �ervna, se rodiny vydají na turis-
tický výšlap Do sv�ta pohádek. Výšlap skon�í 
na Ko�i�áku, kde bude p�ipravena p�ehlídka 
vojenské techniky a prohlídka vojenských 
opevn�ní. „Cestu plnou pohádkových postav 
zakon�íme opékáním bu�t�,“ láká na další 
kolo primátorka.  red

Chomutov je m�sto, které si pro podnikání 
vybírá stále více podnikatel�. „Nejenže 

podnikatel� stále p�ibývá, ale také rapidn� 
klesá po�et t�ch, kte�í si sami p�erušili provo-
zování živnosti,“ �íká Vladimír D�de�ek, ve-
doucí živnostenského ú�adu. Sou�asn� roste 
také po�et živností, což znamená, že podnika-
telé podnikají ve více oborech. M�sto podni-
kání podporuje v mnoha sm�rech. „V sou�as-
né dob� je m�sto nejv�tším investorem. Staví 
za více než miliardu a p�l sportovn�-kulturní 
areál. Tyto investice rozhýbávají ekonomiku, 
�ímž se zlepšuje podnikatelské prost�edí,“ 
�íká primátorka Ivana �ápková. M�sto získa-
lo za inovativní p�ístupy v komunikaci s pod-
nikateli a ob�any a ve snižování byrokracie 
�adu tuzemských i zahrani�ních ocen�ní.
Existence nových sportovních a spole�en-
ských center celé m�sto a život v n�m jedno-

zna�n� zatraktivní. „Navíc p�inesou nová 
pracovní místa nejen v p�ímých oborech, 
ale i v navazujících službách. A to ur�it� není 
málo,“ �íká primátorka �ápková. M�sto se 
i v jiných ohledech snaží podnikatel�m co nejví-
ce vyjít vst�íc. Nedávno radnice zrušila poplatek 
za zábor ve�ejného prostranství restauraté-
r�m, kte�í nabízejí Chomutovan�m i turist�m 
v letních m�sících posezení v p�edzahrádkách. 
„Zrušením poplatku chceme podpo�it turis-

tický ruch v m�stské památkové zón� a celkov� 
zvýšit atraktivnost m�sta pro jeho návšt�vníky,“ 
vysv�tlila zrušení poplatk� Ivana �ápková. 
Pro podnikatele m�sto už p�ed šesti lety vy-
tvo�ilo podnikatelské centrum. Do jedné bu-
dovy soust�edilo všechny odbory, které mo-
hou ovlivnit �innost podnikatel�. Klienti si 
zde mohou vy�ídit základní úkony od podání 
žádosti o vydání živnostenského oprávn�ní 
p�es registraci samostatn� hospoda�ících 
rolník�, stavební povolení až po speciální 
záležitosti z oblasti životního prost�edí. To 
vše na jediném míst�. Ú�ad postupn� také 
zavád�l �adu elektronických služeb, jako ob-
jednávání pomocí SMS �i vyrozum�ní o vy�í-
zení žádostí. „Nedávno jsme zavedli službu 
vydání živnosti a dalších doklad� na po�kání 
za p�edpokladu, že podnikatel p�inese všech-
ny doklady,“ dodává D�de�ek.  red

Když se chceš opalovat,
musíš se chránit!
T�sn� p�ed prázdninami se na Kamen-

covém jeze�e uskute�ní akce Krajské 
zdravotní, a.s, ve které odborníci poradí 
všem, kdo se t�ší na sluní�ko, na co si dát 
pozor. Záštitu nad dnem plným cenných 
rad odborník� z �ad léka�� Nemocnice 
Chomutov p�evzala primátorka Statu-
tárního m�sta Chomutov Ivana �ápková 
a podpo�ila ji i 	eská Akademie dermato-
venerologie. 
Na co se mohou zájemci t�šit, nám �ekla 
vedoucí léka�ka kožního odd�lení cho-
mutovské nemocnice MUDr. Radka Neu-
mannová: „Po celý den se budeme v�novat 
prevenci, u�it návšt�vníky, jak se správn� 
chránit p�ed slune�ním zá�ením, jak pro-
vád�t samovyšet�ení k�že nebo jak poznat 
kožní nádorové a p�ednádorové zm�ny.“ 
Pokud vás tato problematika zajímá, ne-
musíte chodit k léka�i, ale sta�í jít v pond�-
lí 28. �ervna na Kamencové jezero, proto-
že léka�i tam budou od devíti hodin do p�l 
t�etí poskytovat dobré rady a navíc budou 
p�ipraveni provád�t bezplatné vyšet�ení 
návšt�vník� v plavkách.  red

Podnikání se v Chomutově daří, podnikatelů stále přibývá

Jednání se Sparem stále pokračují

Maxim Turbulenc roztančil i rodinné týmy

Smluvní strany uzav�ely již v roce 2009 
k této smlouv� dodatek, kterým byla 

mimo jiné prodloužena lh�ta k uzav�ení kupní 
smlouvy do b�ezna p�íštího roku. Obchodní 
spole�nost Immorent Chomutov, která zastu-
puje Spar, nep�edložila bankovní záruku. Ta 
byla podmínkou ú�innosti již platného dodat-
ku, který mimo jiné ur�oval termín, do kterého 
Immorent od m�sta pozemky koupí. Podle ob-
�anského zákoníku Immorent zám�rn� zma�il 
tuto podmínku, a proto se dodatek stal ú�inný i 

bez jejího spln�ní. „Právní pozice m�sta v tom-
to právním vztahu tak byla posílena,“ �ekla 
primátorka Ivana �ápková. Zastupitelé m�sta 
Chomutova vzali výše uvedenou skute�nost na 
v�domí na svém posledním jednání. 
M�sto Chomutov i spole�nost Spar resp. Im-
morent Chomutov, již n�kolikrát potvrdily 
sv�j zájem dostát sjednaným závazk�m, tedy 
prodat a koupit pozemky pod stávajícím zim-
ním stadionem a realizovat též zám�r výstav-
by nového obchodního centra.
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Kdo vás p�ihlásil do sout�že Robin Hood – 
Cesta ke sláv�?
Moje p�ítelkyn� našla p�ihlášku do této sou-
t�že na internetových stránkách a navrhla 
mi, jestli bych se necht�l p�ihlásit. A protože 
jsme v tu dobu nem�li s kapelou žádné kon-
certy, tak jsem se p�ihlásil.

Jak se na to dívali kolegové z kapely, nem�li 
strach, že vás ztratí?
Nejd�ív byli vystrašeni, abych neodešel do muzi-
kálu, ale pak se vše uklidnilo a nakonec mi fandili.

Co pro vás bylo v sout�ži nejt�žší?
Nejt�žší pro m� bylo zvládnout tanec, s tím 
jsem se pral hodn�. Pan 
urov�ík, choreograf 
a režisér, se zpo�átku bál spolupráce se mnou, 
ale pak jsem se dokonce stal jeho oblíbencem. 
Tanec v mém podání byla pro všechny zábava.

Jaká byla parta v této sout�ži?
Parta byla úpln� skv�lá. Nejvíc jsem se sp�á-
telil s Viktorem Poláškem, který skon�il �tvr-
tý. S tím jsme po�ád v kontaktu, te� za mnou 
p�ijel i do Chomutova. 

David Weingärtner ze skupiny X-left to die: David Weingärtner ze skupiny X-left to die: 

�ekal jste, že se dostanete až do � nále?
Ne�ekal jsem to v�bec, protože jsem v pod-
stat� jako jediný ze sout�žících neabsolvoval 
žádnou um�leckou školu. Moje praxe je pou-
ze zpívání v X-left to die.

Kdo vám byl nejsympati�t�jší z porotc�?
Zpo�átku to byl Ond�ej Soukup, ale pak jsem 
si oblíbil Jána 
urov�íka.

Jak dlouho sout�ž trvala?
Bylo to zhruba �tvrt roku i s castingy. Byla to 
opravdu d�ina. M�li jsme týden na to, nau�it 
se text a choreogra� i. Zpo�átku to bylo t�ž-
ké, ale pak to šlo lépe a lépe.

Poznávají vás lidé?
Ur�it� ano. Te� nedávno si m� zrovna fotila 
jedna babi�ka.

Co vám ú�ast v sout�ži p�inesla?
Tak ur�it� mám spousty nových kontakt�, 
novou zkušenost z jiné sféry. Nau�il jsem se 
pracovat ve stresu a ve sp�chu. Také jsem se se-
známil se známými lidmi – zpíval jsem s Lucií 
Šoralovou, seznámil jsem se s Jirkou Zonygou, 
Vaškem Noidem Bártou a dalšími osobnostmi.

Muzikálovou hv�zdou jste se nakonec nestal, 
ale jste stále �lenem úsp�šné chomutovské ka-
pely X-left to die, co vše letos plánujete?
Budeme se soust�edit na letní festivaly. Jediný 
koncert v regionu budeme mít na festivalu Vy-
smáté léto v Kadani, který se bude konat 24. 
�ervence. Tam budu i moderovat na rockové 
stage. Dále nás mohou lidé vid�t na festivalu 
Rock for people, na Benátské noci a dalších 
festivalech. Více najdou fanouškové na našich 
webových stránkách www.xlefttodie.cz. 

Chystáte n�jaké další album?
Máme to v plánu a v lednu bychom cht�li za-
�ít natá�et. Na podzim chystáme vydat live 
DVD z koncert�.

A vzkaz Chomutovan�m na záv�r?
 Cht�l bych tímto pod�kovat všem Chomu-
tovan�m za podporu v sout�ži, a doufám, že 
budou fandit dál celé skupin� X-left to die.

Zpěvák chomutovské  skupiny X-left to die David Weingärtner reprezentoval 
Chomutov v talentové show Robin Hood – Cesta ke slávě (vítěz dostane hlavní roli 
v tomto muzikálu), kterou vysílala každou neděli televize Prima. Charizmatické-
mu zpěvákovi uniklo vítězství jen o kousek a umístil se na druhém místě. Umě-
lecké vlohy má v rodině – bratr hraje v divadle, děda byl operní pěvec a skladatel. 
Davidovou pratetou byla herečka Stella Májová. David Weingärtner nám pověděl 
o tom, co pro něj bylo v soutěži nejtěžší, a také například o tom, kde ho uvidí 
fanouškové letos vystupovat se skupinou X-left to die.

„Nejtěžší byl tanec“
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Kultura

SVÁŘEČE, ZÁMEČNÍKY, 
STROJVEDOUCÍ, RÝSOVAČE, 

OBRÁBĚČE KOVŮ – 
SOUSTRUŽNÍKY, FRÉZAŘE, 
HORIZONTKÁŘE, VRTAŘE

Nejvýznamnější zaměstnavatel v regionu 
s dlouholetou tradicí výroby železničních 

kolejových vozidel,  rozšiřuje výrobu a hledá 
nové členy pracovního týmu.

Nabízíme
  Možnost zaškolení a získání 
certifi kátu EN 135

  Jistotu zaměstnání ve 
stabilní společnosti

  Motivující mzdové 
ohodnocení, prémie, 
příplatky 

  Příspěvek na stravování
  Možnost dalšího vzdělávání 
v oboru

V případě zájmu kontaktujte 
personální oddělení:

LOSTR a.s.
Husova 402
440 82 Louny
Tel.  415 628 611, 415 628 615
E-mail: person@lostr.cz

www.lostr.com

479-011-10_LOSTR_PersonalniInzerce_58×86_ChomutovskeNoviny.indd   131.5.2010   16:17:50
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privátní kožní a korektivn� 
dermatologické pracovišt� 

webové stránky http://
dorothea.czweb.org

kontakt 605 799 124

poskytujeme kožní 
poradenství, odstra�ování 

vrásek botulotoxinem 
a výpl�ovými materiály, 
odstra�ování vad k�že.

MUDr. Radky Neumannové
p�est�hováno na 

Písečnou č. 5549, 
Chomutov 4 

(prostory nad lékárnou).

Malující psychoterapeut

V poslední kv�tnový den prob�hla 
v Galerii Lurago vernisáž výstavy 

obraz� Josefa Ziky s názvem Jak šel život. 
Autor je psychoterapeutem chomutovské 
pedagogicko-psychologické poradny, kde 
se zabývá mimo jiné arteterapií pedagog� 
a rodi�� s d�tmi. 
Malování je jeho velkou zálibou již mnoho let. 
Studoval u docenta Slavíka a akademického 
malí�e Kamila Sopka, který se vernisáže také 
zú�astnil. „P�ed �ty�mi lety jsem se vrátil zp�t 
do Chomutova, mám pocit uzavírání kruhu 
mého života a tuto výstavu jsem koncipoval 
jako pr��ez celoživotní tvorbou, a také jako 
svou poslední výstavu,“ �ekl Josef Zika.  
Prost�ednictvím výstavy, která potrvá do 
23. �ervna, se s jeho tvorbou mohou se-
známit všichni, kdo ocení jeho ušlechtilou 
zálibu. K vid�ní je 50 obraz�, 1 skulptura 
a 20 kreseb.Protože v�tšina programu probíhala ven-

ku pod širým nebem, tak bylo jedním 
z nejd�ležit�jších faktor� po�así. „Opravdu 
jsme si po�así objednali,“ �íká se smíchem 
jednatelka Správy kulturních za�ízení Cho-
mutova V�ra Flašková. „Celá naše práce na 
p�ípravách festivalu by nem�la takovou ode-
zvu u návšt�vník� bez krásného po�así. Na-
št�stí se poda�ilo a nep�íznivé po�así se t�sn� 
p�ed za�átkem festivalu neuv��iteln� vylepši-
lo,“ dodává Flašková.
Sál m�stského divadla naplnil Richard Müller 
a svým charizmatem a zp�vem nadchl nejen 
svoje fanoušky, ale i ty, kte�í se za n� nepova-
žovali a p�išli se podívat jen ze zv�davosti. Plné 
divadlo hostilo další den i muzikálové p�ed-
stavení pražského divadla Roxy Pornohv�zdy. 
Auto�i a herci dokázali s nadsázkou n�které di-
váky nadchnout, jiné p�ekvapit a šokovat. Toto 
nekomer�ní p�edstavení vyvolalo u n�kterých 
obdiv, u jiných rozpaky. „Po jeho skon�ení jsem 
m�la možnost vyslechnout n�které diskuze od-

cházejících návšt�vník� a jsem ráda, že je tento 
ojedin�lý muzikál nenechal v klidu. Myslím si, 
že je dob�e, když se lidé k um�leckému dílu vy-
jad�ují, diskutují o n�m v pozitivním i negativ-
ním smyslu,“ zaujat� lí�í Flašková.
Koncerty rockového zp�váka Davida Kollera 
nebo rappera s kytarou s p�ezdívkou Xindl X 
prob�hly v prostoru p�ed divadlem, výborná 
VOSTO 5 na louce mezi stromy. Menší koncerty 
nebo divadelní p�edstavení se uskute�nily v pro-
storu zahradní restaurace Kulisárna. Oproti 
p�vodnímu plánu byl �asov� posunut koncert 
skupiny Toxique, která do Chomutova za svými 
p�íznivci zavítala rovnou z koncertu v Bruselu. 
„D�kujeme Statutárnímu m�stu Chomutov 
za podporu, bez níž by se žádný ro�ník neu-
skute�nil,“ uzav�ela hodnocení festivalu V�ra 
Flašková. Za p�isp�ní dále Ústeckého kraje, 
Severo�eských dol�, a.s., a dalších subjekt� 
prob�hl festival, který se vyda�il. I zásluhou 
krásného po�así m�l velkou návšt�vnost, spo-
kojeni byli po�adatelé i samotní návšt�vníci.

Do galerie na SPACE 3

V Galerii Špejchar bude pod záštitou 
Statutárního m�sta Chomutov tém�� 

po celé prázdniny probíhat výstava t�í vý-
tvarník�, kte�í p�edstaví svoje abstraktní 
obrazy, sci-�  obrazy, keramické a d�ev�né 
plastiky pod názvem SPACE 3. 
V úterý 22. �ervna v 18 hodin prob�hne 
vernisáž, kterou zahájí známý spisovatel 
Ond�ej Neff a bude dopln�na i módní p�e-
hlídkou. Auto�i Milan Pecák, Martin Zhouf 
a Vojt�ch Návrat si pro návšt�vníky p�ipra-
vili i p�ekvapení v podob� sout�žní otázky 
a ankety. Vít�z bude vyhlášen na o� ciálním 
ukon�ení výstavy 26. srpna a obdrží jedno 
um�lecké dílo z ateliéru t�chto výtvarník�.    

Otevřeno měl David Koller, 
Richard Müller i Pornohvězdy

Za velkého zájmu návštěvníků proběhl již sedmý ročník chomutovského multižá-
nrového festivalu Otevřeno. Letošní změnu místa konání návštěvníci ohodnotili 
pozitivně, prostor byl útulný a vše na dosah. K vidění bylo divadlo i koncerty růz-
ných hudebních formací a sólistů.

NOVÁ ČIPOVKA 
= MOŽNÁ VÝHRA 10.000 Kč!
Bezkontaktní čipová karta „BUS KARTA“ bude sloužit

k cestování ve vozidlech DPCHJ a.s.
Obstarejte si novou kartu co nejdříve, bez čekání 

v dlouhých frontách, za méně peněz a s možností získat 
některou z hodnotných cen. SLOSOVATELNÉ CENY – 
bezplatné dobití hotovosti do elektronické peněženky

HLAVNÍ CENA: 10.000 Kč
Žádost o vydání nové karty bude podána 

v měsících květen–srpen 2010

DALŠÍ CENY:
6.000 Kč, 4.000 Kč a 2.000 Kč při podání žádosti 

v měsících květen–červen 2010
5.000 Kč, 3.000 Kč a 1.000 Kč při podání žádosti 

v měsících červenec–srpen 2010

Slevy ve výši poplatku za aktivaci karty 60 Kč při podání 
žádosti v měsících květen–červen 2010

90 Kč při podání žádosti v měsících červenec – srpen 2010
 120 Kč při podání žádosti od měsíce září 2010

Žádosti se vyřizují v přepravních kancelářích DPCHJ a.s.:
Autobusové nádraží v Chomutově

Po–Pá  5:15–17:00 hod., So 6:00–10:30 hod.
Autobusové nádraží v Jirkově

 Po – Pá  5:15–17:00 hod.

JEDINĚ S NAŠÍ „BUS KARTOU“ 
MŮŽETE CESTOVAT SE SLEVAMI!

Bližší informace: www.dpchj.cz
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Šermíři ve finále uspěli 

Šermí�i chomutovského domu d�tí 
a mládeže usp�li na � nále mistrov-

ství 	eské republiky v šermu šavlí. David 
Dyršmíd a Daniel Nezbeda se probojovali 
do �tvrt� nále. Dyršmíd obsadil 5. místo 
a Nezbeda 8. místo.  V celkovém žeb�í�ku 
mistrovství republiky byl Daniel Nezbeda 
pátý a David Dyršmíd sedmý.  

Moderní gymnastky 
přivezly stříbrnou 

St�íbrnou medaili pro Sport club 80 vybo-
jovala na Mistrovství 	R Klára Tilcerová 

v kategorii starší kadetky v sestav� s mí�em. 
V trojboji pak skon�ila na pátém míst� z cel-
kového po�tu 32 závodnic. Další závodnice 
klubu Lucie Va�ková se umístila za branami 
� nále na 25. míst�. V kategorii mladší kadet-
ky skon�ila na krásném pátém míst� Monika 
Charvátová. Na Mistrovství 	R se gymnastky 
nominovaly svojí úsp�šnou ú�astí na krajském 
p�eboru. Letos se poda�ilo vybojovat v katego-
rii mladší kadetky Monice Charvátové druhé 
místo. V kategorii starší kadetky Klára Tilce-
rová získala titul p�ebornice Severo�eské ob-
lasti a Lucie Va�ková obsadila 3. místo.

Závodili muži, ženy i d�ti z 23 družstev. Nej-
náro�n�jší byl hlavní závod memoriálu, a 

to polohový závod na 200 m, kdy plavec vyst�í-
dá po 50 m všechny styly – motýlka, znak, prsa 
a kraul. V m�stských lázních tuto tradi�ní akci 
po�ádal plavecký oddíl T�lovýchovné jednoty 
Slavia Chomutov. „Velkou radost nám ud�lali 

svým umíst�ním vít�zové v mladších kategori-
ích Tomáš Franta a Št�pánka Šilhanová, kte�í 
vyhráli ve svých kategoriích hlavní závod. Me-
daile si odnesli Martin Lacina, Ond�ej a Mar-
tin Šíchovi, Jakub Volf, Barbora Holá a Karla 
Hlavová,“ �ekl trenér Jaroslav Jezbera, syn za-
kladatele chomutovského plavání. V závodech 
dosp�lých zaplavala nový rekord v sout�ži a 
zvít�zila Simona Baumrtová, skv�le se umístil 
i její bratr Ond�ej Baumrt. „Utekla nám me-
daile v hlavním závod� v kategorii muži, pro-
tože zde zvít�zil Lukáš Jachno z USK Praha,“ 
doplnil Jezbera.  

Velká cena Chomutova a Memoriál Jaroslava Jezbery

www.rokditete.eu

Netradi�ní �ty�boj
st�eda 23. �ervna
víceú�elový sportovní areál v ulici Tomáše ze Štítného

Devátá akce sout�že „2010 Rok dít�te a rodiny“ v�novaná 
r�znorodým sportovním sout�žím.

�asový harmonogram:
Za�átek akce: 16.00 hodin
Ukon�ení akce: 19.00 hodin
Registrace sout�žících: 16.00–18.00 hodin

Úkol:
Úkolem je, aby rodi�e s d�tmi spole�n� dle vlastního 
výb�ru absolvovali minimáln� 4 sportovní disciplíny 
z deseti (basketbal, skákání p�es švihadlo, opi�í dráha, 
florbal a další).

Upozorn�ní:
Sportovní disciplíny jsou vhodné pro d�ti od 3 let.

Míčové hry, plavání, bruslení, atletiku, mi-
nigolf – to vše a mnoho dalšího si mohou 
vyzkoušet a naučit se chomutovské děti 
během letní miniškoly sportu v průběhu 
osmi turnusů, které pořádá Správa spor-
tovních a kulturních zařízení Chomutov. 
Děti získají základy řady sportů. 

Jde v podstat� o p�ím�stský tábor pro d�ti 
od šesti do dvanácti let, jejichž rodi�e jsou 

v práci. „Proto je program koncipován vždy 
od pond�lí do pátku od p�l osmé do p�l �tvr-
té. Rodi�e pak mohou být v klidu, že je o jejich 
d�ti postaráno, a odpoledne po práci si je zase 
vyzvedávají,“ �ekla Jitka Fischerová, �editelka 
Správy sportovních a kulturních za�ízení. 
D�ti si v pr�b�hu miniškoly formou her 
a sout�ží mohou vyzkoušet ve sportovní hale 
basketbal, házenou, volejbal nebo tenis. Do 
m�stských lázní p�jdou trénovat plavecké 
styly �i skoky do vody. V letních areálech se 
bude jezdit na in-linech, zkoušet atletika 

nebo t�eba d�tmi oblíbený minigolf. V plánu 
je i návšt�va Podkrušnohorského zooparku 
a polodenní výlet na kolech. Ale ne vše se 
bude týkat jen sportu. D�ti nebudou oproti 
klasickému táboru ochuzené ani o hry v p�í-
rod� nebo táborák.
Rodi�e mohou své d�ti ješt� na n�který b�h 
letní miniškoly sportu p�ihlásit. Více infor-
mací na www.ssz-chomutov.cz  

red

Na děti čeká o prázdninách miniškola sportu

Plavci z celé republiky se sjeli do 
Chomutova. Svoje síly změřili ve 49 
disciplínách v rámci 26. ročníku Velké 
ceny Chomutova a zároveň 23. ročníku 
Memoriálu Jaroslava Jezbery.
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Na p�elom �ervence a srpna je napláno-
vána pravidelná letní odstávka horko-

vodu. Provozovatelé primárních a sekundár-
ních rozvod� tepla se chystají k pravidelné 
kontrole, údržb� a opravám horkovodních 
kanál� a vým�níkových stanic. 
„Snažili jsme se termíny odstávky co nejvíce 
zkrátit, v n�kterých lokalitách tak teplá voda 
pote�e o den dva více než jinde,“ �ekl Josef Ma-

�ík, vedoucí úseku teplo. V jedné lokalit� tak 
za�ne odstávka už 21., v jiných až od 26., 27. 
nebo 28. �ervence. Potrvá pak do 2., 3. a v n�-
kterých �ástech m�sta nejpozd�ji do 6. srpna. 
Období letních prázdnin bývá vybíráno zám�r-
n�, protože již není topná sezona, obvykle bývá 
nejteplejší období a p�edpokládá se, že �ást 
obyvatel odjíždí na dovolenou. Odpojení teplé 
vody by se tak m�lo dotknout lidí co nejmén�.

Vlivem nezvykle na srážky bohatého jara 
roste neuv��itelnou rychlostí travní po-

rost. Technické služby za�aly s prvním se-
káním trávy, b�hem léta se bude sekat ješt� 
dvakrát. „Ve m�st� zajiš�ujeme sekání ve�ej-
ných travnatých ploch v objemu asi 160 ha. Na 
�ást prací si musíme najímat další dodavatele, 
protože jde o sezonní práci, na kterou bychom 
nem�li dostatek vlastních pracovník�,“ vy-
sv�tlila Petra Kostelejová, vedoucí provozního 
úseku ve�ejná zele� technických služeb.
Zele� ve m�st� je rozd�lena na centrum, 
sídlišt�, h�bitovy, lesíky, pr�myslové zóny 
a ostatní plochy. 	etnost se�í je dána za�a-
zením jednotlivých pozemk� do intenzitních 

t�íd. Je stanoven harmonogram se�í, dle kte-
rého by letos první se� m�la být ukon�ena 
za�átkem �ervence, druhá na konci srpna 
a t�etí do konce zá�í.
I p�es tyto pravidelné se�e lze ve m�st� najít po-
zemky, jichž se seka�ky nedotkly. Nejde o po-
zemky m�sta, ale n�kterých soukromých vlast-
ník�, nej�ast�ji bytových družstev �i sdružení 
vlastník� bytových jednotek. Nejmarkantn�j-
ším p�íkladem jsou pozemky v Bezru�ov� údo-
lí, z nichž n�které pat�í soukromník�m a neby-
ly v minulosti vždy posekány.  
Technické služby používají k sekání trávy p�t 
žacích traktor�, jeden mul�ova�, �ty�i rota�-
ní seka�ky a t�ináct k�ovino�ez�.  

Ulice Alfonse Muchy 
má nový koberec

Radnice nechala opravit silnici v ulici 
Alfonse Muchy. Tato vozovka byla 

poni�ena od t�žkých nákladních aut, pro-
tože tvo�í spojku z centra m�sta k sídlu 
n�kolika v�tších � rem. „Rekonstrukcí 
vozovky radnice reaguje na p�ipomínky 
z brí� nku, na n�mž ob�ané na špatný stav 
také upozor�ovali,“ �ekl Petr Chytra, ve-
doucí odboru rozvoje, investic a majetku 
m�sta.
Jelikož jde o frekventovaný úsek, snahou 
bylo co nejmenší zkomplikování dopravy 
ve m�st�. Za provozu TSMCH odfrézovaly 
asfalt z plochy cca 1 100 m2. „Na jeden den 
musel být �áste�n� zastaven provoz v této 
ulici z d�vodu pokládání nového asfalto-
vého koberce,“ �ekl ing. Vladimír Hurník 
z technických služeb.    

Během léta posekají trávu třikrát

V půlce prázdnin nepoteče teplá voda

Ekologie a doprava
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POSLEDNÍ VOLNÁ 
MÍSTA PRO 

P�EDŠKOLÁKY 

ŠKOLKA MONTESSORI 
V CHOMUTOV� 

CO JE ŠKOLSTVÍ MONTESSORI? 

Funguje už stovku let. Maria Mon-
tessori byla jednou z prvních vyso-
koškolsky vzd�laných žen v Itálii 
na p�elomu 19. a 20. století. V roce 
1950 a 1951 byla Maria Montesso-
ri nominována na Nobelovu cenu 
míru a ozna�ena za nejpozoruhod-
n�jší ženu 1. poloviny 20. století. 
Její metoda vzd�lávání p�etrvává 
už 100 let a dá se používat bez ohle-
du na to, v jaké vývojové fázi je dít� 
�i spole�nost. U nás se reformní 
pedagogika za�ala rozvíjet už v ob-
dobí první republiky. Desítky škol 
Montessori se staly jednou z nej-
�ast�jších alternativ vyu�ování 
v 	R. Alternativní p�ístup spo�ívá 
v pozorování dít�te a v nenásilné 
podpo�e jeho p�irozeného vývoje 
v p�ípravném prost�edí, kde vše 
má �ád. Nová školka/škola p�ed-
stavuje nový postoj k dít�ti. 
Nabízíme poslední volná místa pro 
p�edškoláky. 

Více infomací naleznete na 
www.skolkaharmonie.cz 

nebo tel. 733 772 636 

Energetická maturita

Vy b r a n í 
žáci t�e-

tího ro�níku 
oboru mecha-
nik elektronik 
St�ední školy 
energetické 
a stavební 

v Chomutov� m�li možnost si vyzkoušet matu-
ritu nane�isto. Spole�nost 	EZ, a. s., pro n� 
p�ipravila akci Energetická maturita. Jejím 
cílem bylo mladým lidem p�edstavit uhelnou 
energetiku v 	eské republice a podpo�it jejich 
zájem o další studium. Žáci m�li možnost si 
prohlédnout dv� tepelné elektrárny v Pruné-
�ov� a Ledvicích a k tomu vyslechli i odborné 
p�ednášky.  
„V záv�ru akce  byl pro zú�astn�né p�ipraven 
v�domostní test a ti nejúsp�šn�jší byli pozvá-
ni do elektrárny Temelín, kde jim bude nabíd-
nut stipendijní program p�i studiu na vysoké 
škole a možnost budoucího zam�stnání,“ 
�ekl �editel školy Jan Mareš. 

Obrovskou radost ud�lala radnice d�tem 
z Dehtochemy. Za jejich domem posta-

vila nové d�tské h�išt�, které bylo slavnostn� 
otev�eno minulý týden. D�ti si tak mohou hrát 
na zajímavých proléza�kách s názvy jako Ze-
manská tvrz, Šatlava �i skluzavka Sešupka.
H�išt� je rozd�leno na dv� �ásti. Oplocená 
�ást je ur�ena malým d�tem od dvou do šesti 
let, druhá pak d�tem do patnácti let. Všechny 
herní prvky spl�ují p�ísné normy na bezpe�-
nost. „Pro rodi�e je u h�išt� deset lavi�ek, 
aby tu mohli trávit �as se svými ratolestmi,“ 
�ekla primátorka Chomutova Ivana �ápko-
vá. V oplocené �ásti je i malé pískovišt�, které 
podle evropských p�edpis� musí být kryté. 
Když si rodi�e p�ijdou s d�tmi hrát, plachtu 
odhrnou a p�i odchodu zase natáhnou. Bude 

však na nich, zda tento postup budou dodr-
žovat, a zamezí tak p�ístupu ps� a ko�ek na 
pískovišt�.
„H�išt� plné zajímavých proléza�ek a hou-
pa�ek se poda�ilo postavit díky � nan�nímu 
daru spole�nosti  RWE Transgas Net,“ doda-
la primátorka.

V zooparku se daří 
zvířecím důchodcům

Podkrušnohorský zoopark chová n�kolik 
zví�ecích d�chodc�, kte�í se dožili nadpr�-

m�rného v�ku.  „Ve volné  p�írod� je délka života 
ovlivn�na �adou ohrožujících faktor�, které v za-
jetí neexistují. Nap�íklad dostate�ný p�íjem vy-
vážené stravy, veterinární pé�e a absence stresu 
mají na dlouhov�kosti zví�at podstatný podíl,“ 
�ekla �editelka zahrady Iveta Rabasová. 
Jedenat�icet let je na sv�t� je�áb b�lošíjí. Naro-
dil se v zoologické zahrad� v San Diegu a p�es 
Zoo Rotterdam doputoval až do Podkrušno-
horského zooparku. Samice ponyho shetland-
ského Olga letos slaví své 27. narozeniny. 
Poníci se dožívají v pr�m�ru 25 let. Stejného 
v�ku se dožívají také samci tule�� kuželozu-
bých. Tulení samec Kašek oslaví stejn� jako 
Olga v letošním roce 27. narozeniny. „Rovn�ž 
sn�žný levhart Ben se dožívá úctyhodného 
v�ku. Letos mu bude již 19 let, p�i�emž se tyto 
šelmy dožívají b�žn� okolo 13 let,“ uzavírá se-
znam zví�ecích d�chodc� Rabasová. 

U Dehtochemy vyrostlo nové hřiště

V letošní sezoně Kamencové jezero láká 
návštěvníky dalším rozšířením zázemí. 
„V areálu podnájemce jezera vybudoval 
nové toalety, občerstvení a obnovil pí-
sek na plážích,“ popisuje novinky Jitka 
Fischerová, ředitelka Správy sportov-
ních a kulturních zařízení. 

Nové velké toalety vyrostly u mola ved-
le D�eváku. Objekt je tak velký, že se 

do n�j vešly i dva obch�dky. V jednom bude 
shop se všemi pot�ebami pro slun�ní, vodní 
sporty a turistiku. Ve druhém bude kade�nic-
tví. „Hned vedle vznikl nový velký otev�ený 
grilbar, který nabídne grilované pochout-
ky a plážové koktejly,“ dodává Fischerová. 

Z areálu jezera zmizely staré  toitoi záchodky, 
nahradily je 4 kamenné toalety, které se na-
cházejí od zadní píse�né pláže až po trávníky 
pod kempem. Hygienické podmínky a kultu-
ru prodeje ve stáncích zlepšilo jejich napoje-
ní na vodovod a kanalizaci. Rekreanti ur�it� 
ocení podnájemcem provedené rekonstrukce 
sociálního za�ízení v chatkách, v nichž také 
vym�nil kuchy�ské linky a postele.
Milovníci pláží jist� uvítají nový písek. „Žlu-
tý hrubý písek podnájemce vym�nil za jemný 
bílý,“ �íká �editelka. Na píse�né pláži vzniklo 
nové pirátské h�išt�. Stánek s ob�erstvením 
získali také vyznava�i nudismu na své pláži. 
Další novinky se objeví ješt� p�ed prázdnina-
mi.  red

Kamenčák letos překvapí bílým pískem
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Městská policie

Cosmetic Clinic přináší novinku!
Frakční C02 laser. Zbavte se vrásek. 
Jizev, strií a ďolíčků po akné 
                          - jednou pro vždy!

www.cosmeticclinic.cz, tel.: +420 840 111 317

Provádíme také:
    Omlazení pleti 
     Kombinovanou bezbolestnou liposukci
     Trvalou bezbolestnou epilaci
     Aplikaci kyseliny hyaluronové a další …

Získejte slevu 5 % na veškeré služby při předložení kupónu. 
Akce platí do 31. 7. 2010
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inzerce

Auta jako „věci opuštěné“ 
budou zlikvidována

Poslední šanci mají majitelé odtažených 
aut. Na chomutovském odstavném 

parkovišti �eká do konce �ervna 36 aut na 
svoji likvidaci. Jak se sem za tímto ú�elem 
dostala? Na tuto otázku nám odpov�d�l 
vedoucí technického odd�lení M�stské 
policie Chomutov Josef Skalický: „Nej-
�ast�jším d�vodem je komplexní blokové 
�išt�ní m�sta, p�i kterém jsou tato auta 
odtažena, p�ípadn� je to z d�vodu, kdy vo-
zidlo tvo�í p�ekážku silni�ního provozu.“ 
Pokud takové auto majitel nevyzvedne 
do jednoho až dvou m�síc�, bývá písem-
n� vyrozum�n. Následuje i zve�ejn�ní na 
ú�ední desce a na webových stránkách 
m�sta a m�stské policie. 
„Stává se, že vlastníka zjiš�ujeme i dva 
roky,“ �ekl Skalický. Po p�l roce se nevy-
zvednutý automobil stává podle zákona 
v�cí opušt�nou a p�ipadá m�stu. Takže 
pokud se o n� jejich vlastníci nep�ihlásí do 
konce �ervna, budou auta p�edána odbor-
né � rm� k ekologické likvidaci. Náklady 
spojené s likvidací, odtahem a parková-
ním na odstavném parkovišti jsou výhle-
dov� vymahatelné, i kdyby se poda�ilo 
zjistit majitele pozd�ji.   

- prodej a pronájem kopírovací techniky
- prodej a servis výpočetní techniky
- prodej a servis kancelářské techniky
- FOTO - VIDEO

- kopírování čb/bar až do formátu AO
- skenování až do formátu AO
- tisk fotografií na trička a hrnkyy

kancelářská technikavýpočetní technika

www.nonac.cz    tel.: +420 602 669 999
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Tým Záchranného kruhu z�ejm� odhalil ne-
legální palírnu v jednom z dom� na sídlišti 

Kamenná. Na d�m se strážníci zam��ili poté, 
co pracovníky Záchranného kruhu obyvatelé 
požádali o pomoc p�i obnovení po�ádku. „Ne-
p�izp�sobiví v dom� devastují spole�né prosto-
ry a �asto ruší no�ní klid,“ popisuje problémy 
v dom� primátorka Chomutova Ivana �áp-
ková. P�i kontrole sklepních prostor objevili 
strážníci nelegální a pom�rn� velkou palírnu. 
„V místnosti jsme objevili velký destila�ní 
p�ístroj a zna�né množství lahví s neznámou 
pr�hlednou tekutinou,“ �ekl zástupce �editele 
m�stské police Petr Zálešák. Vzhledem k zá-
važnosti nelegálního jednání strážníci p�ípad 
p�edali Policii 	eské republiky. Tým Záchran-

ného kruhu v následujících dnech velice d�-
kladn� zkontroluje nájemníky v dom�. „Násle-
dovat budou kontroly odboru sociálních v�cí 
a odboru ekonomiky. M�stská policie nad do-
mem zvýší dohled. Každý, kdo se v dom� cho-
vá nep�ístojn�, se bude zodpovídat ú�edník�m 
magistrátu,“ dodává �ápková.   
Projektem Záchranný kruh m�sto nekompro-
misn� a tvrd� postupuje proti neplati��m, pro-
stitutkám a drogov� závislým, kte�í svým cho-
váním obt�žují ve�ejnost. Akce pod názvem 
Záchranný kruh po�ítá se spole�ným a koordi-
novaným postupem policie, m�sta, sociálních 
ú�ad� a exekutor�. Ob�ané se mohou obracet 
na tým na adrese: zachrannykruh@chomu-
tov-mesto.cz.

Při kontrole strážníci objevili palírnu 

Upadl a už nemohl vstát
Hlídka m�stské policie pomohla sedmdesátileté-
mu seniorovi, který uvázl ve výtahu.  Muži, který 
má vážn� nemocné klouby, se ve výtahu rozjely 
francouzské hole a upadl na podlahu. Vstát se mu 
už ale nepoda�ilo. „Seniorovi se našt�stí pomocí 
mobilního telefonu poda�ilo dovolat na naši tís-
�ovou linku a tichým hlasem požádal o pomoc,“ 
popisuje neš�astnou událost Vladimír Valenta. 
Do Svahové ulice okamžit� vyrazila hlídka a za 
pár okamžik� pomohla muži opatrn� na nohy. 
Poté ho doprovodila do jeho bytu.  

Zbabělý řidič
P�ed n�kolika dny bezohledný �idi� osobní-
ho vozidla porazil v Blatenské ulici psa. Když 
vid�l, co zp�sobil, šlápl zbab�le do pedálu 
a ujel. Takto situaci strážník�m popisovali 
p�ihlížející sv�dci. Bohužel nikdo si nedoká-
zal zapamatovat registra�ní zna�ku. Stráž-
níci polámaného chlupá�e vlídným slovem 
uklid�ovali a p�ivolali veteriná�e. Ten po 
chvilce p�ijel na místo nehody a neš�astníka 
si odvezl na ošet�ení.

red
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Inzerce/Servis

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 byt 3+1 v os. vl., Výletní ul., při rychlém jed-
nání sleva. RK nevolat. Tel. 604 274 459.

Pronajmu byt 1+1 v Jiráskově ul. v Chomutově. Tel. 
602 516 463.

Prodám byt na Hutnické ul., 5. patro, 3+1 v os. vl., 
sklep, dům po celkové rekonstrukci. Cena dohodou. 
Realitní kanceláře nevolat. Tel. 602 236 743.

Pronajmu byt. Kauce ve výši 1 nájmu. Tel. 
777 660 020.

Prodám dr. byt 1+1 v Borové ul. v Chomutově, po rekon-
strukci – kuch. linka, podlahy, odpady, elektřina, plast. 
okna. Cena 257 000 Kč, popř. sleva. Tel. 725 240 400.

Přímý majitel dlouhodobě pronajme slušným lidem 
byt v lukrativní části – v zeleni, u Kamencového je-
zera a centra města. Byt se nachází v udržovaném 
cihlovém domě, je nezařízený s dispozicí 2+1 – 55 
m2, ve 2. patře, balkon a sklep. Nájemné činí 5 400 
Kč/měsíčně + zálohy (voda, plyn, elekt.). Požadova-
ná vratná kauce 11 000 Kč. Byt je volný od 1. 6. 2010. 
Tel. 736 684 174.

Koupím chatu do 1 300 000 Kč v tomto kraji. Tel. 
728 255 237.

Nabídněte byt v osobním vlastnictví, levný. Tel. 
724 657 421.

Pronajmu byty v Chomutově, dlouhodobě, seriózně, 
smlouva, trvalé bydliště. Slušným zájemcům. Maji-
tel. Tel. 606 923 620, e-mail japroch@email.cz.

Pronajmu byt 3+1 (73 m2, 3 lodžie) v Chomutově u 
Jitřenky. Ne RK. Tel. 774 949 881.

Prodej
Prodám garáž s elektřinou v os. vl. v Beethovenově 
ul. (za hřbitovem). Tel. 602 493 580.

Prodám vysavač Vorwerk na roztoče, pův. cena 
27 000 Kč, nyní 10 000 Kč, a prošívanou vlněnou 
deku. Chomutov. Tel. 474 550 708.

Prodám ušité záclony s kanýrem 2 ks 1 m + 2 ks pun-
tíky délka 1,80, šíře 3 m, do obýváku, hnědo-bílé. Za 
všechny cena 300 Kč, stěhování. Tel. 723 572 479.

Prodám sbírku Katku, Zahrádkář, Bylinky, zahrád-
kářské knihy, psací stroj Mercedes, lívanečník 
na 6 ks, různé knihy, i staré a vzácné, mapy. Tel. 
723 572 479.

Přebytek kombuchy s návodem na oslabenou imu-
nitu a hubnutí, sporák Mora, el. trouba v pořádku, 
kávovar Clatronik 1 ks za 1 200 Kč, mikrovlnka Eta 
funkční za 600 Kč. Tel. 723 572 479.

Ostatní
Koupím garáž jen v areálu na Březenecké u Pen-
ny. Platba v hotovosti. Nabídněte, děkuji. Tel. 
605 135 371.

Děkujeme učitelkám a personálu z MŠ Pohádka za 
péči a starostlivost, kterou po celý školní rok věno-
valy dětem. Osobní poděkování patří učitelkám Pav-
líně Kajákové a Markétě Chalupské ze třídy Broučků a 
zástupkyni školy Jitce Nezbedové. Formanovi.
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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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tel.: 732 445 149

                 REKONSTRUKCE BYTŮ

ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE,
                                      TAPETY

SC-300725/2

Kadeřnictví JITKA v Jirkově Kadeřnictví JITKA v Jirkově 
tel.: 605 930 626
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NEHTOVÉ STUDIONEHTOVÉ STUDIO
tel.: 724 971 417

PEDIKŮRA PEDIKŮRA 
tel.: 602 240 975

 Statutární m�sto Chomutov
 zve p�íznivce dechové hudby

v pond�lí 21. �ervna 2010 od 17:00 hodin
do M�stského parku v Chomutov� k zahájení 

oslavou svátku

DNE HUDEB
vystoupí
Hornický dechový orchestr
Severo�eských dol� a.s. Chomutov
pod vedením Josefa Zástavy

a
mažoretky TŠ Stardance Chomutov

Pravidelné st�ede�ní koncerty
dechových hudeb
od 23. �ervna vždy od 17:00 hodin
v m�stském parku

23. �ervna 28. �ervence
30. �ervna  4. srpna
 7. �ervence 11. srpna
14. �ervence 18. srpna
21. �ervence 25. srpna

Tiskárna AKORD Chomutov
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www.ceskydomov.cz
zprávy z vašeho města

inzerce

Do konce �ervna je nutné zaplatit poplatek ze ps� ve m�st� Chomutov 

Místo 
chovu psa 

  Rodinný d�m  
nebo zahrádka 

Bytový d�m  
(nad 3 byty) 

D�chodci 
Podnikatelská 

�innost 

Sazba 
poplatku dle 

po�tu 
chovaných 

ps�     

1 500,-- K� 1.500,-- K� 200,-- K� 1.500,-- K� 
2. a další pes 750,- K� 2.250,-- K� 300,-- K� 2.250,-- K� 

 

Poplatek lze zaplatit na pokladn� magistrátu nebo zaslat na ú�et 19-626441/0100. Variabilní symbol je stejný jako v minulých letech.  



www.rokditete.eu

Generální sponzor: Partne�i: Mediální partne�i:

D�TSKÁ PRÁZDNINOVÁ 
FOTOSOUT�Ž 
ZÁŽITEK Z PRÁZDNIN

Sponzo�i:

OD 1. �ERVENCE DO 30. SRPNA 2010

PROJEKT JE REALIZOVÁN S FINAN�NÍ PODPOROU ÚSTECKÉHO KRAJE.

�ASOVÝ HARMONOGRAM:
�ervenec–srpen 2010
st�eda 8. 9. – uzáv�rka p�íjmu snímk�
�tvrtek 9. 9. – zasedání hodnotící komise
st�eda 15. 9. – zve�ejn�ní výsledk� a nejzda�ilejších snímk� 
v Chomutovských novinách a na webu www.rokditete.eu

ODM�NY:
známku do hrací karty dostane každý registrovaný rodinný tým, který 
pošle fotografii 
t�i ú�astníci, jejichž snímky se budou nejvíce líbit odborné porot�, 
získají navíc ceny s tématikou m�sta Chomutova
výdej známek oproti p�edložení hrací karty a cen pro t�i nejlépe 
hodnocené ú�astníky bude probíhat 15. 9. až 1. 10. 2010 v kancelá�i 
�. 29 v budov� starobylé radnice na nám�stí 1. máje 1 (PO, ST 
8.00–11.00, 12.00–16.30, ÚT, �T 8.00–11.00, 12.00–13.30)

�
�
�
�

�

�

�

TECHNICKÁ USTANOVENÍ A PODMÍNKY Ú�ASTI V SOUT�ŽI:
každý sout�žní tým (registrovaná rodina) m�že zaslat jen jednu 
fotografii, p�i�emž nezáleží na tom, zda v datové 
nebo papírové podob� 
datovou fotografii (o velikosti 3–5 MB) zašlete 
e-mailem (info@rokditete.eu), do p�edm�tu 
e-mailu napište FOTOSOUT�Ž, samotný 
snímek ozna�te �íslem karty a názvem 
snímku (nap�. „karta 508 – Psí kusy.jpg“) 
papírovou fotografii (o velikosti kratší 
strany nejmén� 20 cm) ozna�te �íslem 
karty zú�astn�né rodiny a názvem snímku 
(nap�. „karta 508 – Psí kusy“), vložte do obálky 
ozna�ené FOTOSOUT�Ž a doru�te poštou 
(adresa: Statutární m�sto Chomutov, odbor 
kancelá� primátora, Zborovská 4602, 430 28 
Chomutov), nebo osobn� p�ineste do budovy radnice na 
nám. 1. máje a odevzdejte na recepci v p�ízemí 
podmínkou ú�asti v sout�ži je souhlas autora snímku i osob na n�m 
zachycených s p�ípadným uve�ejn�ním snímku v médiích

�

�

�

�

Milé d�ti!

Rok dít�te a rodiny pokra�uje i o prázdninách. Dosavadní akce už váš rodinný tým stmelily, proto nepochybujeme, že 
s námi p�jdete i do prázdninové fotosout�že. Dokažte nám, že jste si léto užily. Vyfo	te nejsiln�jší nebo nejhez�í zážitek 

z prázdnin. Pokud to svedete, pak fo	te samy, pokud ješt� ne, mají rodi�e svolení vás zastoupit. Podmínkou je, aby na snímku 
byl alespo
 jeden �len vašeho sout�žního týmu. A protože p�edm�tem sout�že je zážitek, up�ednost
ujeme fotky ak�ní p�ed 

t�mi, na kterých budete stát v pozoru p�ed n�jakou atrakcí. A m�jte na pam�ti, že hezký zážitek vás nemusí potkat jen u mo�e, ale 
klidn� u babi�ky na venkov� nebo i v našem m�st�.
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www.arealbanda.cz

PROGRAM 
�ERVEN 2010

30. 05. / D�TSKÝ DEN S MAXIM TURBULENC / ned�le / 10.00–16.00
Koncert Maxim Turbulenc, divadelní pohádka divadla Kuš, diskotéka s Lukášem 
Budaiem, kouzelný stánek, sout�že o super ceny.

05.06.  / OPEN PARTY / sobota / 20.00
První velká letní diskotéka – Dj Dan Rakaczký, MC Aleš Lehký.

11. 06. / ONE MAN SHOW DLB / pátek / 20.00
Party hraje a zábavu d�lá – Dj Lukáš Budai.

12. 06 / FAJN PARTY / sobota / 20.00
Tradi�ní mejdan s Fajn rádiem AGARA. P�edstaví se ranní show – Marek Leština 
a Kamil Bílský + Dj Robert Gajderovi�.

16. 06. / 3D Autokino /st�eda/ 20.00 (open) – promítání po setm�ní
První 3D Autokino v �R. Aktuáln� promítaný � lm najdeš na www.arealbanda.cz.

18. 06. / ONE MAN SHOW DLB / pátek / 20.00
Party hraje a zábavu d�lá – Dj Lukáš Budai.

19. 06. / BANDA SUPERSTARS / sobota / 20.00
Vyzpívej si super ceny. Dj Dan Rakaczký.

23. 06. / 3D Autokino /st�eda/ 20.00 (open) – promítání po setm�ní
První 3D Autokino v �R. Aktuáln� promítaný � lm najdeš na www.arealbanda.cz.

25. 06. / VINYL BEACHPARTY / pátek / 20.00 
Beat in vinyl – nic nehraje líp. Dj Wizard + exklusive host Chris Sadler.

26. 06. / DJ’S BATTLE & SUMMER AIR FIGHT / sobota / 20.00 
Souboj Dj’s na after party po celodenních sout�žích v Big Airu 
– Freeski & Snowboard.

02.–05. 07. / 1. CHOMUTOVSKÁ POU�
09. 07. / NONAME / koncert slovenské skupiny
10. 07. / DRUM & BASS, BANDA 2010 / festival elektronické hudby
06. 08. / ÚSTECKÁ  MOTORSHOW / sraz amerických aut
06. 08. / KAMEN�ÁK 2010 / hudební festival hlavní host Mig21

21. 08. / REGIOFEST / hudební festival, hlavní host Žlutý pes
28. 08. / MOTOPECKA / motorká�ský sraz
04. 09. / FINÁLE MISS BANDA / � nále letní internetové sout�že
09. 09. / NIGHTWORK / koncert
11. 09. / SUMMER DEATH NIGHT / poslední letní party


