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Hlavní sestra kliniky Oční svět Kamila Lásková: 
Většina lidí říká „Měli jsme přijít dřív...“
Pracujete v oboru již 6 let, nyní jako vrchní 
sestra na klinice Oční svět v Horních Počerni-
cích. Co vás na vaší nynější práci těší?
Těší mě, že vidím odcházet lidi, kteří po letech 
nošení dioptrií vidí, a jsou skutečně šťastni. Sdí-
lím s nimi vždy celou proceduru – od první pro-
hlídky přes samotnou operaci, po 14 dnech pak 
k nám na fi nální prohlídku. Je to opravdu skvělý 
zážitek, být u toho.

Čím je vlastně laserová operace očí, kterou na 
klinice Oční svět nabízíte, tak ojedinělá?
Pracujeme s nejmodernějším laserem Carl Zeiss, 
který umožňuje člověka odoperovat za deset až 
třináct minut. Do oka se nezasahuje, neřeže se 
rohovka, probíhá to vlastně jakoby na povrchu 
oka, takže nejde o nijak velký zásah a celkově je 
to vlastně velmi komfortní operace. Operace na 
tomto novém laseru jsou nesrovnatelné s opera-
cemi na starším laseru, kde byla doba rekonva-
lescence až měsíc, strhávala se rohovka, a bylo 
to velmi bolestivé. 

Jsou pro tento typ operace nějaká doporučení, 
co se týče věku?
Obecně doporučuji jít na laser co nejdříve, ale až 
od osmnácti let věku, aby bylo jisté, že se vada 
nebude dále vyvíjet. Člověk si tak skutečně pro-
dlouží život bez brýlí, protože čím je člověk starší, 
tím více samozřejmě hrozí riziko dalekozrakosti. 
Mám zkušenost, že klienti, kteří od nás odcháze-
jí, většinou říkají „proč já jsem nepřišel dřív...“ Ta 
změna, že z několika dioptrií najednou vidíte, se 
prostě nedá popsat.

A co po operaci? Spousta lidí se obává, že budou 
muset na dlouhou dobu omezit svoje aktivity.
Není to vůbec tak dramatické! Samozřejmě není 
vhodné si plánovat společenské akce první dva 
dny po operaci. Nutné je jen dodržovat po dobu 
měsíce zvýšený hygienický režim, tedy nemá se 

chodit do bazénu a do posilovny, protože tam hro-
zí infekce. Jinak žádná omezení nejsou, někteří 
lidé už pár dní po operaci jezdí autem.

Samotné operaci vždy předchází konzultace, 
kdy dojde k důkladnému vyšetření oční vady. 
Je možné si operaci ještě promyslet, nebo se 
jde hned „na věc“? 
Vyšetří se síla rohovky, přední a zadní segment 
oka, sdělíme klientovi přesné informace o oční 
vadě. Lidé odcházejí s informacemi, jaké mají 
možnosti, a sami se následně rozhodnou co a jak, 
nemusí si domlouvat termín hned. Ale jsme také 
schopni vše naplánovat tak, že operaci provede-
me hned po konzultaci. Celkově to pak trvá včet-
ně operace, pooperační kontroly a následných in-
strukcí ohledně pooperační doby, zhruba hodinu. 

Jaký typ lidí operace postupuje nejčastěji?
Jsou to lidé aktivní, kterým brýle nebo čočky pře-
kážejí třeba při sportu, některým zase brýle ne-
sluší a neumějí zacházet s čočkami. Také jsou to 
lidé, kteří už jsou unaveni z pravidelných investic 
do brýlí, čoček a roztoků. Operaci u nás doporu-
čuji. Odpadnou vám výdaje a skvěle vidíte – na to 
se prostě nedá říct ne. 

Týdně v Očním světě odoperujete až šedesát 
klientů, byla jste tedy už přítomna u stovek 
operací. Zažila jste někdy nějaké problémy?
Opravdu ne, nebyl zatím žádný problém, musím 
zaklepat. Vzhledem k technologiím, které použí-
váme, je všechno nesmírně přesné, jeden proces 
navazuje na druhý. Lidé jsou samozřejmě někdy 
nervózní, jako před jakýmkoli zákrokem, my se 
však o ně staráme, povídáme si s nimi a snaží-
me se tak odvést pozornost jinam. Pak přijdou 
po čtrnácti dnech bez brýlí nebo čoček a jsou to 
úplně jiní lidé, a vy máte pocit, že s těmi lidmi tu 
proměnu sdílíte. Výsledky jsou hned vidět, a to je 
na této práci tak úžasné.

Infinitia s.r.o., Domoušice 8, IČ: 27303829 / Kontaktní adresa: Štefanikovo nám. 1702/18, Chomutov
mail: infinitia@seznam.cz / Tel. 722 919 994 – vedoucí projektu / Tel. 722 946 877 – koordinátor projektu

Máš zájem rozšířit svou pracovní kvalifikaci? Zajímáš se o nejmodernější technologie?

Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.06/01.0003 / Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu

         Cílem projektu  je vytvoření vzdělávacího programu zaměřeného na rozšíření znalostí a dovedností pro práci na 
robotizovaných pracovištích.Celkem proběhne pilotní ověřování v 5 etapách, každé etapy pilotního ověření se 
zúčastní max. 6 osob. 
Výstupem projektu bude vytvořený vzdělávací program, který umožní  udržení zaměstnanců na trhu práce,  
ke zlepšení jejich postavení na trhu práce a zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

        Pilotní ověření bude probíhat zdarma po dobu tří měsíců,  2-3x týdně v době od 16 do 20 hodin na robotizovaném 
pracovišti firmy “LÜFTUNGSTECHNIK M. Ordos“ spol. s.r.o., Přečáply 64. 
Absolventi pilotních cyklů obdrží osvědčení o absolvování.

Pro koho je projekt určen:
        Jedná se zejména o odborně vzdělané osoby se zaměřením na zámečnickou, či strojírenskou výrobu, nejlépe se 

svařovacím průkazem, jejichž setrvání na trhu práce by bylo již omezené bez rozšíření znalostí a dovedností práce  
s moderními technologiemi.

Hledáme osoby, které se chtějí zúčastnit 
na tvorbě projektu: 

„Vzdělávací modul pro zaškolení obsluhy robotizovaných pracovišť”

SC-301317/1

www.ceskydomov.cz
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Záchranný kruhZáchranný kruh

1010

Vážení spoluobčané, 
možná už víte, že spo-
lečnost MasterCard, 
která prováděla hod-
nocení padesáti nej-
větších měst v  České 
republice, vyhodnotila 
Chomutov jako měs-
to s  druhou nejlepší 
ekonomickou kondicí 
v  naší zemi. Je to pro 

nás velká čest a zadostiučinění. Toto skvělé hod-
nocení vypovídá o tom, že cesta, po které jsme 
se vydali, byla správná. Osvědčila se především 
v posledních dvou letech, kdy do naší země při-
šla ekonomická krize, kterou jsme pocítili v hlu-
bokém propadu příjmů ze státního rozpočtu. 
Jen v  loňském roce jsme tímto způsobem při-
šli o sto milionů korun. Jiná města, která byla 
zvyklá si v minulosti půjčovat od bank a nevy-
tvářela dostatečnou fi nanční rezervu, se v době 
krize ocitla na  pokraji bankrotu. Ale my jsme 
byli zvyklí se i v dobrých letech chovat rozumně 
a úsporně, zbytečně nerozhazovat a každý rok 
jsme si vytvářeli rezervu, kterou jsme pak moh-
li investovat do  potřebných staveb ve  městě. 
Na ekonomickou krizi jsme zareagovali dokon-
ce rychleji než vláda a  byli jsme jedním z  prv-
ních měst u nás, která přijala krizová opatření. 
Zastavili jsme všechny investiční akce, na které 
jsme neměli dotace, a rovněž jsme učinili velmi 
těžké rozhodnutí propustit část svých zaměst-
nanců a  omezit provozní výdaje všech našich 
organizací. Musím přiznat, že to bylo velmi 
složité a  tvrdé, ale všichni zaměstnanci města 
a jeho organizací pochopili, že jiná cesta není. 
Díky těmto krokům se nám podařilo i ve velmi 
těžkých letech provádět velké investice, které 
jsou dotovány z evropských fondů. Všichni víte, 
že jedna z těchto staveb – nový zimní stadion – 
se již blíží dokončení a další stavby budou ještě 
pokračovat. Díky těmto investicím jsme umož-
nili stavebním fi rmám, aby mohly zaměstnávat 
místní pracovníky, a  tím jsme alespoň trochu 
pomohli bojovat proti zvyšující se nezaměst-
nanosti. Rozumné šetření a  rozumné investo-
vání, to jsou kroky, které nás nakonec vystřelily 
na  druhou příčku v  republice. Jsme opravdu 
městem s dobrou ekonomickou kondicí. Někte-
ří kritici poukazují na to, že společnost Master-
Card hodnotila města i v dalších parametrech, 
třeba sestavovala žebříček podle celkové kvality 
života. V tomto žebříčku je Chomutov bohužel 
spolu s dalšími městy ze severu Čech na spod-
ních příčkách. Je to hlavně kvůli vysoké míře 
nezaměstnanosti, poškozenému životnímu 
prostředí, nízké vzdělanosti a podobně. To jsou 
dluhy z minulosti, se kterými se náš region bude 
vypořádávat ještě dlouho. Můžeme měnit a zlep-
šovat jen to, co je v našich silách. Neporučíme 
větru, dešti, ale zajistit Chomutovu zdravé 
hospodaření v našich silách je. Hodně sil, pro 
cokoliv se rozhodnete udělat, vám přeje 
 vaše Ivana Řápková 
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Tento příběh přesně vystihuje podstatu 
Záchranného kruhu. Tedy pomoc ob-

čanům, kteří jsou týráni nepřizpůsobivými. 
Takových případů se v  Chomutově odehrá-
vá celá řada. Projekt Záchranného kruhu 
pomohl již desítkám lidí,“ říká primátorka 
Ivana Řápková. Napovídají o  tom také kon-
troly v  bytech, kde bydlí problematické ro-
diny. Za  poslední rok jich tým provedl 422. 

Záchranný kruh reaguje na podněty občanů. 
Ti mohou stížnost zaslat na  e-mailovou ad-
resu zachrannykruh@chomutov-mesto.cz. 
„Jde asi o nejrychlejší způsob, jak týmu sdělit 
podnět. Není totiž výjimkou, že už za hodinu 
od  zaslání podnětu je na  místě hlídka měst-
ské policie, která situaci prověřuje,“ vysvět-
luje Vít Šulc, ředitel městské policie a  šéf 
týmu. 

Záchranný kruh: 
Nekompromisní a stálé kontroly donutily nepřizpůsobivé se změnit

Střílejí po nás ze vzduchovky, kra-
dou nám prádlo, křičí v noci. Do-
konce napadli sousedku. Jejich děti 
se toulají po ulici a nechodí do ško-
ly. Zdá se vám to nenormální? Pro 
tým Záchranného kruhu jeden 
z mnoha běžných případů, se který-
mi se na něj Chomutováci obracejí. 
Tým okamžitě vyrazil. Hned při 
první kontrole zjistil, že děti ve ško-
le nejsou a rodina má navíc dva 
nepřihlášené psy. Následovaly další 
kontroly týmu. Za měsíc od první 
kontroly už u dveří problematické 
rodiny zvonil exekutor. Do měsíce 
byli psi přihlášeni, poplatek rodina 
zaplatila dokonce zpětně. Přesto 
tým rodinu z merku nespustil. „Dě-
kujeme, už ani nevíme, že tu rodina 
bydlí,“ řekli členům týmu Záchran-
ného kruhu sousedé. 

„
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Tým zasahuje proti výtržníkům, narušitelům 
nočního klidu, narkomanům a  bezdomov-
cům. Občané prostřednictvím Záchranného 
kruhu již několikrát poskytli řadu informa-
cí, které vedly k  zásahu policie ve  feťáckých 
doupatech a  dokonce k  odhalení varny. Tým 
vyhmátnul desítku brlohů bezdomovců. Z ulic 
vyhání prostitutky. Hlavními zbraněmi Zá-
chranného kruhu proti nepřizpůsobivým jsou 
pravidelné a  důsledné kontroly a  exekuce, se 
kterými město začalo před rokem. „Jsou to 
nejúčinnější způsoby, jak docílit toho, aby ne-
přizpůsobiví pochopili, že se nevyplácí terori-
zovat slušné občany,“ vysvětluje primátorka. 

Při řešení konkrétní stížnosti vždy spolupra-
cuje několik odborů magistrátu, městské po-
licie a  v  případě potřeby také bytová správa 
a další organizace. „Bez koordinované spolu-
práce by se nikdy nevytvořil takový tlak, aby si 
nepřizpůsobiví uvědomili, že konají něco, co je 
nezákonné,“ upozorňuje Řápková. Příkladem 
může být rodina, která pravidelně napadala 
sousedy. Záchranný kruh se pustil do  pravi-
delných kontrol. Za měsíc obtěžovaná rodina 
volala, že potíže ustaly. „Většina lidí, kteří 
narušují veřejný pořádek a dostanou se do hle-
dáčku Záchranného kruhu, mají nezaplacené 
pokuty. Díky tomu můžeme okamžitě zahájit 
exekuce. Tím jim skončí doba, kdy dostali 
pokutu a  na  tu nereagovali. Nyní přicházejí 
o televize, počítače, nábytek a další věci,“ říká 
Šulc. Nekompromisní postup přináší ovoce. 
„Radši se odstěhuju zpátky do Litvínova, tady 
je to samá kontrola,“ nechal se slyšet jeden 
z obyvatel v problematické Bělohorské ulici.
Nezodpovědné chování rodičů ubližuje 
hlavně dětem. „Při kontrolách se setkáváme 

s příběhy dětí, které jejich rodiče v lepším pří-
padě jen zanedbávají,“ sděluje Šulc. Při jedné 
kontrole tým objevil nahé fotografi e prosti-
tutky, na  kterých byla se svou třináctiletou 
dcerou, která pózovala také nahá. Případ si 
přebral sociální odbor. Nevyspalé musely být 
tříleté děti, se kterými jejich rodiče courali 
po  nocích na  bezinkách. „Několikrát jsme 
je objevili ve dvě ráno na pumpě, otec dětí se 
pokoušel prodávat drogy. Děti musely soci-
ální pracovnice rodině odebrat,“ vysvětluje 
Kamila Faiglová, vedoucí odboru sociálních 
věcí a členka týmu. 
Případy záškoláctví, které poté dořešují so-

ciální pracovnice, už jsou skoro na  denním 
pořádku.  
V  rámci projektu tým kontroluje také herny 
a  bary, kde se zaměřuje hlavně na  zneužívání 
sociálních dávek. „Objevili řadu klientů soci-
álního odboru, kteří dávky házeli do automatů. 
Příkladem může být nedávný případ, kdy žena 
tvrdila, že je slepá, za což pobírala značnou dáv-
ku, kterou ale prosázela v  automatu,“ dodává 
Faiglová. V nočních podnicích se tým zaměřuje 
také na podávání alkoholu mladistvým.  
Záchranný kruh během roku a  půl pomohl 
řadě slušných občanů. Nabídl pomoc všem, 
kteří se snaží dostat ze svých problémů. 
„Pořádáme semináře, poskytujeme sociální 
poradenství včetně dluhové problematiky,“ 
popisuje primátorka. Sociální pracovnice učí 
klienty hospodařit s penězi. Magistrát proto 
zavedl vyplácení sociálních dávek v potravi-
nových poukázkách. Záchranný kruh měl již 
i svou konferenci, na které Chomutov předal 
své zkušenosti ostatním městům, které také 
trápí boj s nepřizpůsobivými. 
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Zastupitelé se sešli před volbami naposledy 

Členové městského zastupitelstva Statutár-
ního města Chomutova se naposledy před 

volbami sešli ke společnému jednání. Na progra-
mu nebylo jen rozloučení před nadcházejícími 
volbami, ale na projednání čekala velká spousta 
záležitostí. Aby zastupitelé před svým odchodem 
měli takzvaně čistý stůl, dostali spoustu infor-

mativních materiálů, jak 
od  jednotlivých odborů, 
tak i  komisí, ve  kterých je 
informovali o  své činnosti 
nebo o  stavu nedokonče-
ných projektů. „Je to pře-
devším z toho důvodu, aby 
nové zastupitelstvo, které 
se poprvé sejde po volbách, 
mělo možnost na své před-
chůdce plynule navázat,“ 
říká primátorka Ivana 
Řápková. 
Po  skončení ofi ciální části 
jednání se s  přítomnými 
zastupiteli primátorka roz-

loučila a  všem předala jako upomínku za  jejich 
práci v  letech 2006–2010 malý dárek v  podobě 
grafi ckého listu. Podle zákona končí zastupite-
lům mandát dnem voleb, které se uskuteční 15. 
a 16. října. Vedení města a radní končí až po zvo-
lení nové rady, primátora a  jeho náměstků, aby 
nebyl ohrožen chod města.

Dukelská se mění, nájemníci si dům sami opravují
Pověstný dům v Dukelské prošel v posled-

ní době značnou proměnou. Především 
se změnilo složení jeho obyvatel. „Z domu 
odešli ti, kteří zde dělali největší nepořádek 
a rozbroje,“ říká náměstek primátorky Mar-
tin Klouda. Ti ostatní se o dům a jeho okolí 
začali starat. „Zajistili jsme stavební mate-
riál a obyvatelé si sami opravují dům, který 
před časem začali rozebírat,“ říká Jaroslav 
Schindler, ředitel Chomutovské bytové, a.s. 
Nájemníci si opravili schody, vyspárovali a 
dodali kamení do obvodového soklu budovy 
a také vymalovali chodby.

V rámci veřejné služby obyvatelé sekají trávu, 
uklízí v domě i mimo něj. „Dříve nepořádek 
většinou tvořili, nyní si hlídají, když někdo 

odhodí kousek papíru,“ popisuje zlepšení 
náměstek. Ze sklepů domu zmizelo obrovské 
skladiště harampádí, dnes je každá kóje za-
mčená. U domu už také není vrakoviště. 
Sociální pracovnice odboru učí obyvatele 
domu hospodařit s penězi. Jsou schopné dále 
poskytnout radu týkající se splácení vznik-
lých dluhů, sestavování rodinného rozpočtu  
a řádného hrazení  nájemného. „Pravidelně 
kontrolujeme školní docházku dětí a nabádá-
me rodiče, aby je vodili na preventivní kont-
roly k lékaři a nechali je očkovat,“ říká Kami-
la Faiglová, vedoucí odboru sociálních věcí. 

Máte dluhy? Nebojte se,
přijďte se poradit!

V  současné době rychle přibývá lidí, kteří 
nejsou schopni splácet své dluhy a  splnit 

podmínky domluvené s věřiteli. Východiskem 
z  nepříznivé, mnohdy i  beznadějné situace 
může být institut oddlužení neboli osobní bank-
rot. Statutární město Chomutov v rámci Komu-
nitního plánování sociální služeb připravilo pro 
širokou veřejnost i odborníky již druhý seminář 
s názvem Osobní bankrot – způsob řešení dlu-
hů. „Město tak pokračuje v pomoci lidem, kteří 
se dostali svízelné fi nanční situace,“ říká primá-
torka Ivana Řápková. V rámci pomoci při řešení 
dluhové problematiky město nedávno na svém 
webu spustilo dluhovou kalkulačku.   
Účastníci semináře získají od zkušených odbor-
níků informace o insolvenčním zákoně, průběhu 
a způsobech oddlužení, náležitostech insolvenč-

ního návrhu a povinnostech dlužníka. „Seminář 
je proto určen nejen lidem, kteří zvažují podání 
návrhu na povolení oddlužení, ale i všem ostat-
ním, kteří se o dané téma zajímají, anebo chtějí 
pouze získat informace a předat je dál,“ říká Jana 
Mrkvičková, sociální pracovnice dluhové porad-
ny Městského ústavu sociálních služeb.  
S cílem oslovit co nejširší veřejnost se semi-
nář koná v  úterý 12. října od  15 hodin v  za-
sedací místnosti radnice města Chomuto-
va. Bližší informace je možné získat na  tel. 
474 659 241, 728 897 523.

Kamenčák patřil hasičům

Mladí hasiči z německé a české strany Kruš-
ných hor zápolili ve dvanácti disciplínách 

na Kamencovém jezeře. Soutěž pořádalo Sta-
tutární město Chomutov v rámci programu Cíl 
3, který poskytl finanční zajištění akce. Dvou-
denní Mezinárodní soutěže mladých hasičů se 
zúčastnilo 14 družstev, která změřila síly nejen 
v požárních disciplínách. Soutěžící například 
smotávali hadice na čas, stříkali na terč, běželi 
slalom se žebříkem. Mladí hasiči museli také 
předvést co nejlepší požární útok. První byli 
hasiči z Háje u Duchcova, druhé bylo družstvo 
z  Bílence a třetí skončili hasiči Grossolbers-
dorfu. Vítězům cenu předala primátorka Iva-
na Řápková. 

Pozvánka

První občan se podílí 
na řízení města 

První Chomutovan se zúčastnil výběro-
vého řízení na  zhotovitele fotbalového 

a atletického stadionu. Byl tak při tom, když 
se vybíral stavebník na  zakázku za  více než 
dvě stě milionů korun. Tuto ojedinělou veřej-
nou kontrolu nad zakázkami radnice spustila 
během jednoho měsíce. Občané nehlídají 
žádné drobné, ale podílejí se na rozvoji města 
za stovky milionů korun. „Další občan bude 
za pár dní dohlížet na výběr fi rmy, která po-
staví oddychově relaxační centrum za stovky 
milionů,“ říká primátorka Ivana Řápková.  
Vylosování účastníka a náhradníka hodnotící 
komise provádí náhodným výběrem počítač. 
Znamená to, že žádný úředník neovlivní, kdo 
bude do komise s poradním hlasem zařazen. 
„Přizvání občanů do výběrových komisí zvy-
šuje transparentnost přidělování městských 
zakázek,“ dodává Ivana Řápková.
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Rok dítěte a rodiny: v knihovně hledali šifru mistra Leonarda 
Tajemné chodby, pátrání po indiciích, napínavé hry dovedly soutěžící rodiny k šif-
ře mistra Leonarda. Ta se skrývala v prostorách knihovny. Noční soutěžení bylo 
pro děti atraktivní nejen večerní hodinou, ale i krásným historickým prostředím, 
kde se již čtrnáctá soutěž projektu Rok dítěte a rodiny konala. „Po nočním dobro-
družství na radnici jsme se nyní toulali noční knihovnou. Díky úžasné atmosféře 
jsou pro děti takové akce nezapomenutelné,“ říká primátorka Ivana Řápková. 

Soutěžící museli splnit sedm úkolů a  ze 
získaných indicií složili větu o  tom, jak 

je poznání pro lidstvo důležité. Procházelo 
se oddělením beletrie, naučné a dětské lite-
ratury, studovnou, galerií Lurago, atriem 
a poslední úkoly se plnily v kostele sv. Igná-
ce. Děti si vyzkoušely zrcadlové čtení i psaní 
textu, poznávaly obrazy a vynálezy Leonar-
da da Vinci, luštily hlavolam, stavěly věže 
a  budovy. Nejvíce je zaujala  pitevna, kde 

se pokoušely sestavit lidské kostry a správ-
ně poskládat do  modelu těla orgány, kosti 
a svaly. Všechny úkoly byly připravené tak, 
aby si s nimi poradily starší děti i ty menší. 
Celkovou atmosféru dokreslovala hudba 
v  atriu, hořící louče a  průvodci v  řeholním 
rouchu. Ti ještě více umocňovali krásné 
prostory noční knihovny a  atria. Při ome-
zené kapacitě se akce zúčastnil maximální 
možný počet 110 soutěžících týmů, z nichž 

někteří prostory chomutovské knihovny 
a  atria navštívili poprvé, ale určitě se sem 
budou rádi vracet.  red

Senioři se utkali 
v pétanque

Celé léto senioři z Domova pro seniory 
na  Písečné trénovali francouzskou 

společenskou hru pétanque, aby se při-
pravili na  turnaj, který v  září uspořádali 
pro své kolegy z  mimochomutovských 
domovů pro seniory. „Když jsme na  za-
hradě domova v červenci hřiště slavnost-
ně otevírali, řekl jsem, že by bylo hezké 
uspořádat turnaj,“ vysvětluje důvod 
vzniku soutěže radní Jindřich Stádník. 
Na  turnaj zavítali senioři z  Vejprt, Pod-
bořan a České Lípy. Přidali se k nim i zá-
stupci města primátorka Ivana Řápková, 
radní Pavel Karel Markvart a  Jindřich 
Stádník a  zástupci Nadace Veolia, která 
hřiště postavila. 
O jedno místo uniklo domácím seniorům 
vítězství, předběhli je soutěžící z  Vejprt. 
V  doplňkové soutěži zabodovali senioři 
z  Podbořan. „Turnaj byl příjemným se-
tkáním a  napínavým soubojem. Určitě 
budeme v  jeho tradici pokračovat, jen 
uvažujeme o  posunutí termínu konání 
na  léto,“ dodává ředitelka Městského 
ústavu sociálních služeb v  Chomutově 
Alena Tölgová.

Café Atrium oslavilo první narozeniny
Už rok mohou Chomutované chodit do 

kavárny Café Atrium, kde je obsluhují 
mladí lidé s  posti-
žením. Ti se naučili 
spoustu dovednos-
tí, které má každý 
správný číšník či 
servírka znát, a ještě 
mnoho dalšího, co 
není na první pohled 
vidět. Hlavně však 
poznali, že mohou 
obstát v  běžné práci 
jako kdokoli z  nás. 
„Naučím se komunikovat s lidmi, obsluhovat, 
zacházet s myčkou a hlavně jsem mezi lidmi. 
Ze začátku jsem se bála s  lidmi komuniko-

vat. Neuměla jsem používat některé druhy 
nádobí a teď už to umím. Myslím si, že najdu 

přiměřenou práci,“ 
odpověděla Radka 
z Kadaně, která v ka-
várně pracuje. 
I během druhého 
roku se v  Café Atri-
um odehraje sousta 
koncertů, stěny o-
zdobí zajímavá díla, 
vypijí se vědra kávy 
a sní hromady dob-
rot a hlavně se bude 

odehrávat to, čemu se vznosně říká integrace. 
Café Atrium funguje také díky podpoře města 
Chomutova. 

Monitory a televize skončily ve sběru 

Chomutované v roce 2009 odnesli do  sběr-
ných dvorů 1 746 televizorů a 1 026 počíta-

čových monitorů. Výrazně tak přispěli k ochra-
ně životního prostředí. Například odevzdáním 
jednoho televizoru se ušetří energie, kterou 

spotřebuje 60W žárovka, kdyby svítila nepřetr-
žitě 4 měsíce. Jedním televizorem se třeba uspo-
ří takové množství ropy, které potřebuje osobní 
auto s  běžnou spotřebou k  ujetí 22 km, a  přes 
4 kg uhlí, což znamená jedno přiložení do kotle 
ústředního vytápění v běžném rodinném domě.
Chomutov má 4 sběrné dvory, z  nichž elekt-
roodpad je možné odevzdat ve sběrném dvoře 
v ulici Pražská a U Větrného mlýna. „Občané 
města separací odpadu výrazně šetří životní 
prostředí, ale také fi nanční prostředky. Za ně-
které zpětné odběry dokonce získáváme odmě-
ny. V případě elektrospotřebičů to bylo za loň-
ský rok 40 tisíc korun, za nápojové obaly téměř 
3 miliony,“ shrnuje primátorka Ivana Řápková. 
Peníze, které radnice dostává zpět, se investu-
jí do  odpadového hospodářství. Nakupují se 
za ně nové popelnice na separovaný odpad, sta-
ví nová kontejnerová stání. Část fi nancí se vrací 
do  kalkulace poplatku za  odvoz komunálního 
odpadu, aby mohl být co nejnižší. 
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Radní Pavel Karel Markvart:
Zoopark je naše chlouba a daří se mu výborně

Před dvěma lety byla zřízena dozorčí rada Podkrušnohorského zooparku, aby se 
zlepšila a usnadnila komunikace a spolupráce mezi zoo a vedením města. Po celou 
dobu stojí v čele této dozorčí rady radní Mgr. Pavel K. Markvart. Jaké jsou na konci 
volebního období jeho zkušenosti a jak hodnotí situaci v PZOO po dvou letech práce? 

Pane Markvarte, jak hodnotíte současnou si-
tuaci v Podkrušnohorském zooparku? 
Chomutovský zoopark je vynikající zoolo-
gická zahrada, která poskytuje standardní 
služby návštěvníkům, má zajímavé chovatel-
ské úspěchy a může se pochlubit řadou akcí 
a projektů. Situaci v zooparku tedy hodnotím 
velmi příznivě. 

Neubylo v poslední době návštěvníků?
Je samozřejmě předčasné hodnotit tento rok, 
protože máme před sebou ještě tři měsíce. 
Ale vývoj návštěvnosti naznačuje, že i  letos 
navštíví zoopark přibližně čtvrt milionu lidí, 
stejně jako v předchozích letech. Výhodou je, 
že do  našeho zooparku nechodí lidé jenom 
„na  zvířátka“, ale přicházejí sem i  na  řadu 
dalších akcí, jako je třeba Masopust, oslavy 
Dne Země nebo Dne zvířat, na Den dětí nebo 
na tradiční velikonoční a vánoční akce. 

Mnozí lidé se ptají, proč je stále rozkopaný 
prostor mezi zooparkem a  skanzenem a  kdy 
budou tyto práce hotové. Víte to?
Výkopové práce v prostoru ke skanzenu jsou 
součástí velkého projektu, na  který zoopark 
získal skoro dvacet pět milionů z evropských 
fondů. Ty výkopy jsou nutné k  položení sítí 
a  tyto práce by měly být dokončeny na  jaře 

příštího roku. Součástí projektu je ale také 
dostavba skanzenu, kde bude dokončena 
roubenka s  expozicí včelařství a  dále špej-
char a stodola, kde by měly být vystaveny sta-

ré zemědělské stroje. Celý projekt by měl být 
dokončen v roce 2012. Už se těšíme, až bude 
skanzen dokončen a  budeme ho moci před-
stavit návštěvníkům. Bude centrem uchová-
ní starých krušnohorských tradic. 

A bude skanzen i nadále součástí zooparku? 
Slyšeli jsme totiž, že má být oplocen. 
Skanzen bude i  nadále součástí zooparku, ale 
oplocen musí být, abychom zabránili útokům 
různých vandalů a nenechavců. K podmínkám 
přidělení evropských peněz také patří, aby se 
do  skanzenu platilo vstupné. I  proto bude od-
dělen, aby si návštěvníci mohli vybrat, jestli 
chtějí jít do skanzenu, či do zoo, nebo případně 
do  obojího. Až bude celý areál skanzenu do-
končen, bude nabízet celou řadu zajímavých 
aktivit, takže přinese lidem hodně poučení 
i zábavy. Již teď například víme, že bude spolu-
pracovat i s folklorními soubory a různými lido-
vými umělci, jako jsou třeba řezbáři, krajkářky 
a podobně. 

Velkou proměnou prošlo za  posledních pár 
let i Ekocentrum, které je součástí zooparku. 
Jaký je vlastně jeho smysl? 
Již od svého vzniku mělo Ekocentrum sloužit 
především jako nástroj ke vzdělávání v oblasti 
ekologie, ochrany životního prostředí a zdra-
vého životního stylu. Bohužel v  minulosti 
vyvíjelo dost malou aktivitu, takže o jeho exis-
tenci prakticky nikdo nevěděl. To se v posled-
ních dvou letech výrazně změnilo. Ekocen-
trem a  jeho výukovými programy prochází 
každý rok několik tisíc žáků mateřských, zá-
kladních a středních škol nejen z Chomutova, 
ale i z okolí. Ekocentrum je navíc pořadatelem 
našich příměstských táborů, které si získaly 
takovou oblibu, že jsme o  letošních letních 
prázdninách organizovali hned šest týden-
ních turnusů, kterými prošlo sto padesát dětí. 

Je něco, na co jste v zooparku obzvláště pyšný? 
Takových věcí je spousta. Jsem pyšný napří-
klad na  vynikají úspěchy našich zoologů. 
Třeba na jejich odchovy blavora žlutého, což 
je had, kterého se v zajetí skoro vůbec nedaří 
rozmnožovat, a  PZOO byl první zoo u  nás, 
kde se to povedlo. Nebo jsem pyšný na nová 
zvířátka, která k nám přijela z Lotyšska. Jsou 
to poletušky slovanské, malé myšky, které 
umějí létat ze stromu na strom pomocí blan 
podobných těm netopýřím. A  moc mě těší 
i  to, že se nám daří některá zvířata vracet 
zpět do  přírody do  jejich přirozeného pro-
středí. Třeba kozorožce do  rakouských Alp 
nebo zubry do Bialowiežského pralesa či di-
voké kočky do Malé Fatry na Slovensku. Ale 
nejvíc mě těší, když v zooparku potkám spo-
kojené návštěvníky, zejména děti. 

P. K. Markvart s hříbětem poníka v zooparku.



9 CHOMUTOVSKÉ N
O

V
IN

Yčtrnáctideník statutárního města Chomutova

Kultura

Chomutov v září zářil
Mystickou hru světla a  stínu, záře a  tmy 

připravilo pro své občany město Cho-
mutov. Na výlet do historie s doprovodem hry 
světel a  hudby se vydalo mnoho Chomuto-
vanů. Po setmění si mohli na náměstí 1. máje 
vychutnat jedinečnou atmosféru nasvícených 
historických budov. Jejich rozsvícení vždy 
předcházel krátký úvod z historie, který divá-
kům přiblížil dějepisná data a sled historických 

událostí významných pro město. Někteří si 
připomněli známá fakta, jiní se dozvěděli mno-
ho nového. Po nasvícení podloubí domů na ná-
městí, Špejcharu, kostela sv. Ignáce, kostela sv. 
Kateřiny, radnice a nakonec městské věže měli 
přihlížející možnost se kochat osvětleným ce-
lým náměstím. Zážitek umocnila doprovodná 
hudba. Tato originální akce doplnila otevření 
památek v rámci Dnů evropského dědictví.  

Biosynchron: Nová metoda léčení, při které stačí si odpočinout na speciálním lůžku. V Chomutově!
Bolí Vás záda? Trápí Vás bolest pohy-
bového aparátu? Měli jste úraz? Jste 
po operaci? Sportujete s vysokým 
nasazením? Máte fyzicky namáhavé 
zaměstnání? Trpíte psychickou únavou 
nebo stresem? Odpovědí na tyto otázky 
je metoda Biosynchron.  

Metoda tak jednoduchá, že stačí si odpo-
činout na speciálním lůžku. To v sobě 

skrývá multifunkční synchronizující biosti-
mulátor, který na  vás bude působit teplem, 
světlem a magnetem. Kombinace těchto te-
rapií způsobí, že se z  těla začnou vylučovat 
škodlivé látky a  naopak k  buňkám, které se 

potřebují léčit, se lépe dostanou živiny a pře-
devším kyslík. Tím se lépe hojí rány, léčí 
kožní choroby, rychleji se zotavují namožené 
svaly, mizí bolest zad. 
Metoda Biosychron je nyní dostupná i Cho-
mutovanům na Klinice Biosynchron, kterou 
najdou na náměstí 1. máje. Před započetím 
léčení každého klienta čeká pohovor s  lé-
kařem. Pak již je možné zahájit terapii. Pro 
klienty je léčení tak pohodlné a jednoduché, 
že si ho mohou vychutnat i doma díky pro-
nájmu matrace a biostimulačního přístroje.  
Více na www.biosynchron-chomutov.cz
tel.: 474 332 765

inzerce
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Dejte děti na thaibox
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Mladí vzpěrači uspěli 
i v Ranshofenu

Chomutovští vzpěrači uspěli na 17. roč-
níku mezinárodního turnaje mladých 

vzpěraček a vzpěračů v rakouském Ransho-
fenu. Na turnaji startovalo více než 140 zá-
vodnic a závodníků z domácího Rakouska, 
Německa, České republiky, Maďarska, Bul-
harska, Francie a  Lucemburska. Do  Ra-
kouska vyjely i dvě naděje chomutovského 
vzpírání Lukáš Kříž a Jakub Adžič.
První z  nich svedl velmi napínavý souboj 
s  o  0,3 kg lehčím domácím Davidem Fi-
scherem trénovaným bulharským trené-
rem. Po trhu byl na tom lépe Rakušan, jenž 
zvedl o 1 kg více než Lukáš, ovšem v nad-
hozu Lukáš vzepřel o 3 kg více a po zásluze 
vybojoval vítězství v  kategorii do  45 kg. 
Jakub obsadil 5. místo ve velmi silně obsa-
zené kategorii do 50 kg.  

Klub TJ – SK klub Thai a Kick box Elgo 
Chomutov vznikl v roce 1995. Zájemci 

se budou učit plnokontaktnímu bojovému 
umění. Po  celý rok probíhají amatérské zá-
pasy tzv. Twins cup, kde bojovníci získávají 
body do  republikového žebříčku a  na  konci 
sezony podle umístění v  žebříčku se utkají 
o titul mistra republiky. 

Kdo se může přihlásit: kluci a holky od 15 
let
Kam má přijít: do  tělocvičny v  městských 
lázních 
Kdy: po-pá od 17.00-19.00
Co s  sebou: Pohodlné věci na  trénování: 
šortky, tričko, ručník, pití
Jak často jsou tréninky: út a čt od 17.00– 
19.00
Za kolik: 80 Kč za trénink 
Bližší informace: www.thaiboxingcv.eu, 
tel: 776 007 588

Hokejisté nastoupili do bojů v 1. lize  
Hráčům KLH v polovině měsíce září znovu začala prvoligová sezona. A znovu mají 
jediný cíl – postup mezi českou hokejovou elitu. Na náročné cestě je čeká dlouhá 
základní část, kde jim největším soupeřem budou Ústečtí Lvi. Následně vyřazovací 
část play-off , a pokud vše dobře dopadne, tak i prolínací baráž s nejhorším týmem 
hokejové extraligy.

Před letošní sezonou prošlo mužstvo po-
měrně rozsáhlou obměnou hráčů. Klub 

opustil oblíbenec místního publika Stani-
slav Mikšovic, který na závěr kariéry zamířil 
do partnerské Kadaně. Stejným směrem ode-
šel také útočník Eiselt a  obránce Všetečka. 
Do  jihlavské Dukly pak zamířil Michal Jes-
línek. V  týmu skončili také forvardi Hašek, 
Míka a  obránci Malinský, Posmyk, Hájek 
a Tribuncovs.
Na sever Čech ovšem zamířila více než slušná 
náhrada. Loni nejproduktivnější extraligový 
obránce Jan Benda z  Plzně. Nejvyšší soutě-
ží ostřílený zadák David Havíř z Pardubic či 
Petr Mudroch z Kladna. Ofenzivu pak posílili 
útočníci Hrdel ze Sparty, Selinger z Komety 
Brno, Horna z Kladna a dvojička Sikora, Se-
man z  Kadaně. I  na  pozici brankáře přišla 
nová akvizice v  podobě Alexandra Hyláka, 
kterého si chomutovští fanoušci dobře pama-
tují ještě ze vzájemných střetů s  brněnskou 
Kometou.
Vzhledem k tomu, že v chomutovském kádru 
zůstala největší esa jako Radek Duda, Milan 

Kraft, Milan Procházka, Petr Jíra či Zdeněk 
Skořepa i obránci Bombic, Pulpán nebo tře-
ba Pavlas, musí mít chomutovský tým jen ty 
nejvyšší ambice. O  síle mužstva napovědělo 
přípravné období, kde borci v bílomodrém se-
hráli řadu vyrovnaných duelů s týmy z nejvyš-
ší soutěže. Doma rozstříleli Kladno 6:2, zvítě-
zili v Karlových Varech 6:3 a přehráli Litvínov 
4:1. Vítězné přípravné zápasy jsou skvělým 
startem letošního prvoligového ročníku.

Rok dítěte a rodiny: plaváčci měřili síly
Tatínek plavající s ratolestí, skoky do vody, 

sjíždění po skluzavce nebo lov utopených 
hraček. To vše mohli zažít soutě-
žící na patnácté akci soutěže Rok 
dítěte a  rodiny, která se usku-
tečnila v  městských lázních. 
Příjemným překvapením pro 
všechny byl i  bohatý doprovod-
ný program. Po  celé dopoledne 
dětem vyráběli zvířátka, meče 
a kytičky klauni z Balónkova. Mladé akvabe-
ly představily svůj program jak jednotlivkyň, 

tak i celé skupiny. Přihlížející diváci potleskem 
hodnotili jejich krásné ladné pohyby, které 

ve  skutečnosti nejsou tak jed-
noduché, jak se zdá. Soutěžící 
maminky se zapojily do ukázek 
vodního aerobiku. Mezi 75 sou-
těžících rodin zavítala úspěšná 
chomutovská plavkyně Simona 
Baumrtová, která s  úsměvem 
rozdávala podpisy. Kdo vydržel 

až do konce, měl možnost vidět unikátní sko-
ky s kánoí ze třímetrové věže. 
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Doprava

Občané: Strážníci, chraňte nás! 

Chomutované poslali svým 
městským strážníkům jed-

noznačný vzkaz. Starejte se více 
o  naši bezpečnost, trestejte vý-
tržníky, zasahujte proti těm, kteří 
hulákají v  noci, kradou v  super-
marketech či jinak trápí slušné 
občany.  Nestarejte se tolik o botič-
ky a  špatně parkující auta. To vy-
plynulo z  ankety, kterou městská 
policie před třemi měsíci vyvěsila 
na  svých stránkách. Anketa jasně 
ukázala, že si Chomutované přejí, 
aby je strážníci především chrá-
nili. „Anketa potvrdila náš směr, 
kterým se ubíráme. Zavedli jsme 
civilní pracovníky, kteří zvyšují 
efektivitu práce strážníků, protože 
jsou jejich očima. Pořádáme spe-

ciální akce na zvýšení bezpečnosti 
v sídlištích, v městském parku, ale 
i  v  jiných problematických lokali-
tách,“ říká ředitel městské policie 
Vít Šulc.
Strážníci samozřejmě nevypouštějí 
ze své práce dohled nad dopravou. 
„Prioritou je bezpečnost občanů, 
zejména dětí, proto budeme dohlí-
žet na  přechody u  škol a  na  jiných 
frekventovaných místech,“ vysvět-
luje Šulc. Strážníci se také zaměří 
na řidiče, jejichž auta brání natolik 
v  průjezdnosti silnic, že by mohla 
překážet rychlému zásahu vozidel 
hasičů a  záchranné služby. „Roz-
hodně naší prioritou nebude pou-
ze každé nevhodně zaparkované 
auto,“ dodává Šulc.  red

Parkování v Chomutově patří k nejlevnějším 

Řidiči v  Chomutově mají jedno z  nejlev-
nějších parkování v  Česku. Vyplývá to 

z aktuálního výzkumu mapujícího parkovací 
systémy v  řadě českých měst. V  Chomutově 
zaplatí podnikatelé za roční abonentní kartu 
nejnižší částku ze všech sledovaných měst. 
V Chomutově karta přijde v průměru na 6600 Kč, 
naopak nejvíce vytáhnou z peněženky podnika-
telé v Plzni, kde karta stojí 15 200 Kč. Průměrná 
cena za  kartu činí 8  840 korun. Chomutov se 
umístil na  druhé příčce v  hodnocení průměr-
né ceny za  první hodinu parkování. Nejlevněji 

může stát auto hodinu na parkovišti v Ústí nad 
Labem, a to za deset korun. V Chomutově je prů-
měrná cena 12 Kč, nejdražší je hodinové parko-
vání v Karlových Varech, kde stojí 25 Kč. Průměr 
je podle ČSÚ 21 korun. 
Tvůrci průzkumu ocenili, že Chomutov patří 
mezi málo měst, kde se dá parkovné platit po-
mocí mobilního telefonu. Předností Chomu-
tova také je, že všechny prostředky vybrané 
na parkovném se vrací do parkování. Napří-
klad během podzimu na  sídlišti Březenecká 
vyroste 160 parkovacích míst. 

Občané si stěžovali, 
město rozšířilo vyhlášku

Neustále v té restauraci hraje jukebox, 
nedá se spát. Takové a podobné stíž-

nosti vedly radní k rozšíření míst, kde platí 
protihluková vyhláška. „Občané si stěžo-
vali především na pravidelných brífi ncích. 
Strážníci stížnosti prověřili a navrhli jsme 
úpravu vyhlášky,“ vysvětluje zástupce ře-
ditele městské policie Petr Zálešák. 
Nově nesmí provozovatelé restaurací 
pouštět reprodukovanou či živou hudbu 
v celém historickém centru města, v oko-
lí nemocnice a městského parku, a také 
v  blízkosti Kadaňské ulice. „Provozovny 
budou moci požádat o udělení výjimky. 
U restaurací a heren, které byly zdrojem 
stížností, městská policie vydá souhlasné 
stanovisko na zkušební dobu jen v přípa-
dě, že provozovatelé prokážou, že učinili 
taková protihluková opatření, aby hudba 
nerušila  obyvatele okolních domů,“ do-
dává Zálešák. 

V rámci IPRM Sídliště, místo pro život 
byla vyhlášena 4. výzva, 

uzávěrka 15. 10. 2010 v 11:00, 
informace www.chomutov-projekty.eu.
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Nabídka neopravených bytů do 
nájmu veřejným výběrovým řízením

Dne 26. 10. 2010. v 15,00 hodin se koná v zasedací místnosti č. 101 v 1.patře budovy Magistrá-
tu města Chomutova, Zborovská 4602 veřejné výběrové řízení (dále jen VVŘ) volných bytů. 

Registrace zájemců o byt se koná dne 26. 10. 2010 v době od 12,30 hod. do 14,30 hod. v sídle 
společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., Křižíkova 1098/6,Chomutov (za průmyslovou školou).

Zájemci o získání bytu formou VVŘ jsou povinni, vedle povinností uvedených v čl. 4 „Pravidel 
pro pronajímání bytů v majetku společnosti“, při registraci předložit platný občanský průkaz a 

potvrzení peněžního ústavu o zaplacení jistiny ve výši 7.000,-Kč
Informace: 474 721 233- p.Elisová, 

Číslo účtu - 2103480237/0100

variabilní symbol – 22222610      specifi cký symbol – rodné číslo

Adresa Č.p./č.b Velikost Vyvolávací cena

K. Světlé 3626/3 1+1 25.000,-Kč

Jirkovská 5008/22 1+1 25.000,-Kč

Nám. Dr. Beneše 1509/3 1+1 25.000,-Kč

Vršovců 986/1 1+1 25.000,-Kč

Vršovců 996/2 1+2 35.000,-Kč

Legionářská 3879/5 1+2 35.000,-Kč

Palackého 3949/7 1+2 35.000,-Kč

Za Zborovskou 3608/3 1+2 35.000,-Kč

K.Buriana 3597/4 1+2 35.000,-Kč

Školní 3637/5 1+2 35.000,-Kč

Smetanova 1918/7 1+2 35.000,-Kč

Revoluční 3921/14 1+2 35.000,-Kč

K.Světlé 3624/1 1+2 35.000,-Kč

Zborovská 3672/3 1+3 45.000,-Kč

Palackého 3669/6 1+3 45.000,-Kč
Konečná částka bude navýšena o 20% DPH

Prohlídky bytů – DS QARK – ul. Na Bělidle tel.: 474 651 163, 474 624 124

Nová SMS služba vám ohlídá body 
Bojíte se, že vás 12 bodů připraví o řidičský 

průkaz? Pak vám chomutovský magis-
trát nabízí od  11. 10. 2010 novou službu Info 
o limitu bodů řidiče. Řidič odešle SMS v ceně 
99 Kč a dalších 12 měsíců mu budou body „hlí-
dány“. Při dosažení-překročení 7 bodů bude 
automaticky v SMS vyrozuměn. Číslo, kam ři-
dič „žádost“ zašle, je 902 30 99. SMS má tvar:  
CHVLIM   EC123456 (velikost písmen neroz-
hoduje, za mezerou je číslo ŘP vcelku). Obra-
tem obdrží v SMS vyrozumění o aktivaci služby 
na 12 měsíců a do 3 dnů ještě v SMS aktuální 
počet bodů. Pokud řidič v  mezidobí dosáhne-
-přesáhne limit 7 bodů, do týdne o tom obdrží 

varovnou SMS. Ve  dvanáctém měsíci od  „po-
dání žádosti“ obdrží v SMS informaci, že služ-
ba končí, může si ji tedy opět aktivovat.
„Touto unikátní veřejnou službou ochrání magist-
rát své klienty, aby se nevybodovali,“ říká Bedřich 
Rathouský, vedoucí odboru dopravních a správ-
ních činností. Tato nejnovější služba je jedním 
z konkrétních opatření, kterými se magistrát snaží 
posílit bezpečnost silničního provozu. V budouc-
nu si budou moci řidiči stanovit upozornění pro 
jakýkoliv limit bodů. K tomu je ale nutná drobná 
úprava centrálního registru řidičů, kterou chomu-
tovský magistrát urguje na ministerstvu dopravy 
už od března.

Chci, aby se MěPo věnovala zejména činnostem v dopravě, na úkor veřejného pořádku 
 8 % 

Chci, aby se MěPo věnovala spíše více činnostem v dopravě, na úkor veřejného pořádku 
 2 % 

Chci, aby obě činnosti byly vykonávány vyváženě 
 14 % 

Chci, aby se MěPo věnovala spíše více veřejnému pořádku, na úkor činností v dopravě 
 55 % 

Chci, aby se MěPo věnovala zejména veřejnému pořádku, na úkor činností v dopravě  
 20 % 
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tel.: 732 445 149

                 REKONSTRUKCE BYTŮKvalitně (jsem odborník), 
levně (nejsem fi rma)
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Školáci mají dvě jídla 
a zdravěji uvařená 

Školáci v  Základní škole Ak. Heyrov-
ského si mohou od  září vybírat ze 

dvou jídel, z  nichž jedno vždy patří mezi 
ta zdravější. Kuchařkám totiž pomáhá 
nový velkokapacitní konvektomat, který 
je výrazně úspornější než předchozí kot-
le a  pánve, navíc vaří zdravěji za  pomoci 
páry. „Na jeho pořízení nám přispělo měs-
to investicí 250 tisíc korun, což je polovina 
pořizovací ceny,“ říká ředitel školy Miloš 
Zelenka. Škola má 532 žáků ve 23 třídách. 

Kamencové jezero je druhým 
nejoblíbenějším kempem v republice 
Autokemp Kamencové jezero výrazně poskočil v anketě o nejoblíbenější kemp roku 
2010 pořádané serverem Dokempu.cz. Areál opustil loňské dvacáté místo a letos 
se stal druhým nejlepším kempem v celé České republice. V Ústeckém kraji obhájil 
pozici jedničky mezi kempy. „Je to obrovský skok, který jsme nečekali. Jsme rádi, 
že kempaři ocenili naše úsilí ve zlepšování areálu,“ okomentoval výsledky ankety 
Zdeněk Fojtík, předseda představenstva CV Relax, a.s, která areál provozuje. 

V  soutěžní kategorii nejlépe hodnocený re-
kreační areál, kde soutěžila kromě kempů 

i rekreační střediska, se areál Kamencového je-
zera v celorepublikovém srovnání umístil na vy-
nikajícím třináctém místě. V podkategorii Sport 
a  zábava, v  níž návštěvníci hodnotili sportovní 
zázemí, zábavu, kulturní akce, animační pro-
gramy, letní kina a další možnosti vyžití, Kamen-
cové jezero také poskočilo, tentokrát ze šestého 
místa na čtvrté. „Čtvrté místo v rámci republiky 
je výsledkem stále atraktivnějšího programu 
v letním areálu Banda, kde vystoupily například 
kapely No Name a Žlutý pes,“ dodává Fojtík. 

Kemp nabízí každoročně řadu novinek. 
Letos se jeho vedení zaměřilo především 
na rozšíření nabídky stravování a výrazně se 
zlepšilo sociální zařízení a  další služby pro 
kempaře. V  areálu jsou nové zavlažované 
trávníky či obří trampolína pro děti. 
Výsledky v  obou kategoriích jasně ukazují, 
že Kamencové jezero tak opětovně získává 
svůj věhlas oblíbeného letoviska pro rekre-
aci a dovolenou. Během letošní sezony areál 
navštívilo přes sto tisíc návštěvníků. Před 
dvěma lety se chomutovský areál ani v jedné 
z kategorií neumístil. red

Zdravotní škola slaví 
čtyřicáté výročí 

V  těchto dnech si Střední zdravotnická 
škola v  Chomutově připomíná čtyřicáté 

výročí svého založení. Ředitelka školy Soňa 
Valušková připomněla při slavnostním se-
tkání s partnery školy historii zdravotnického 
vzdělávání v našem městě i jeho současnost. 
Dnešní studenti oboru zdravotnický asistent 
si stejně jako jejich kolegové v minulých čty-
řiceti letech chválí především výbornou spo-
lupráci s  místní nemocnicí. Škola připravila 
ke svému výročí řadu akcí, jako je Den zdraví 
nebo Den otevřených dveří, který se bude ko-
nat 2. října dopoledne. „Pokud je čtyřicetiletá 
žena svobodná, je to trochu na pováženou, ale 
čtyřicetileté zdravotní škole její samostatnost 
a svoboda sluší, a doufám, že bude ještě řadu 
let zachována,“ popřál škole při jejích osla-
vách chomutovský radní Pavel K. Markvart.

Kultura a  sport Chomutov, s.r.o., tak zní 
nový název Správy sportovních a kultur-

ních zařízení Chomutov, s.r.o. Ten starý kvůli 
jeho délce přinášel mnohá úskalí především 
v  písemném, ale i  v  mluveném projevu. Spo-
lečnost proto vyhlásila soutěž o nejlepší jméno.  
„Vymyslet krátký název vystihující podstatu 
činnosti společnosti spravující kulturní a spor-
tovní zařízení v našem městě byl úkol jistě ne-
lehký, přesto se našlo několik autorů, kteří se 
zamysleli a  o  svůj návrh se s  námi podělili,“ 
řekla ředitelka společnosti Věra Flašková.

Do  soutěže přišly názvy velmi rozmanité 
od  formou spíše „obrozeneckých“ přes  vý-
razy  tvořené spojením zkratek až po názvy, 
které ve  zkrácené formě postihly podstatu 
aktivit společnosti. Rada města proto vybí-
rala z  názvů jako Sportkul, Kratochvíle či 
Chomutovská sportovní a  kulturní.  Mezi 
došlými návrhy se objevily i variace vítězné-
ho návrhu. Ten patří Janu Hradskému, který 
vyhrál vstupenku na libovolnou akci pořáda-
nou společností Kultura a sport Chomutov.  

red

Chomutované si vybrali název: 
Kultura a sport Chomutov, s.r.o.
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„Tati, je to pravda, že Edison vymyslel prv-
ní mluvící přístroj?“
„Nene, první vymyslel pánbůh, ale ten 
Edisonův byl první, který se dal i vypnout.“

Marta udiveně pozoruje kamarádku při 
přípravě večeře pro manžela.
„Proč děláš ty karbanátky ve tvaru čtverců 
a trojúhelníků?“
„Za to může můj muž. Žádá změnu jídelníčku!“

Matka zpovídá dceru:
„Copak je zač, ten tvůj nápadník? Je to 
slušný člověk?“
„Samozřejmě mami, zbytečně neutrácí, ne-
pije a nekouří, má hezkou ženu a tři dobře 
vychované děti!“

Zvědavá reportérka se ptá zemědělce:
„Kolik kusů dobytka chováte?“
„Abych pravdu řekl, tak já chovám doby-
tek v jednom kuse?

Sedí dva u piva a společně teskní. Soused 
povídá: „Copak vy, vy si jen tak pijete, ale 
mě utekla žena!“
„To nic není, mně se naopak zase vrátila!“

Kultura / Inzerce

SC 301 279/2

Gott a Urbanová míří znovu do KV Areny
Po  dvanácti letech uspořádají 35násobný 

Zlatý slavík Karel Gott a první dáma české 
opery Eva Urbanová znovu společné koncert-
ní turné. Na  své říjnové trase mají osm měst 
Čech, Moravy a Slovenska. Mezi nimi nechy-
bí ani blízké Kralovy Vary. Sólistka pražské-
ho Národního divadla Eva Urbanová, které 
aplaudovaly milánská La Scala, newyorská 
Metropolitní opera, londýnská Královská ope-
ra Covent Garden i  Vídeňská státní opera, se 

na tomto turné nepředstaví v áriích světového 
operního repertoáru, ale zazpívá své oblíbené  
písně ze světa muzikálu, rocku a heavy metalu. 
Pětatřicetinásobný Zlatý a Český slavík Karel 
Gott uvede na turné své největší hity a společně 
zazpívají několik duetů, které si připravili. 
„Po loňském úspěšném koncertu v Karlových 
Varech se oba rozhodli, že svůj jediný koncert 
na západě Čech v rámci letošního podzimní-
ho turné zopakují. Oba se do  KV Areny těší. 

Připravili si však jiný repertoár než minule. 
Samozřejmě největší hity Karla Gotta a  nej-
krásnější árie Evy Urbanové chybět nebudou,“ 
ujistil Petr Čimpera z České umělecké agentu-
ry. Oba pěvci jsou podle něho v dobré kondici. 
Jejich show na pódiu KV Areny přiblíží divá-
kům čtyři videoprojekce na velkoplošných ob-
razovkách. Předprodej vstupenek je na www.
ticketportal.cz a na obvyklých místech v Kar-
lových Varech.

Koncertní turné hvězd se na vás těší 
v KV Areně v Karlových Varech



14CHOMUTOVSKÉ N
O

V
IN

Yčtrnáctideník statutárního města Chomutova

Inzerce/Servis

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

Bydlení

Byt k pronájmu 2+1 za 7 500 Kč, nejraději manželům 
důchodcům, Chomutov, Kostnická. Tel. 776 307 454.

Hledám hodnou paní jako spolubydlící do bytu 2+1. Ná-
jem 3 500 Kč. Jsem důchodkyně. Tel. 776 307 454.

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

Pronajmu zařízenou garsonku pro jednu osobu, CV cent-
rum. Kauce 2 000 Kč, nájem + služby 5 000. Tel. 739 986 035.

Prodám byt 1+1 v CV na Březenecké, osobní vlastnictví. 
Tel. 604 893 756.

Hledám chatu do 1 000 000 Kč. Tel. 724 657 421. 

Koupím dům pro zájemce v okolí Chomutova a v městě. 
Tel. 724 657 421.

Levně byt v  osobním vlastnictví. Nabídněte. Tel. 
728 255 237.

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

Hledám byt pro klienty 1+1 až 3+1, levně. Tel. 
724 657 421.

Pro zájemce hledám dům v  Chomutově a  okolí. Tel. 
724 657 421.

Hledám dům pro holandské zájemce v  Chomutově 
a Krušných horách. Tel. 724 657 425.

Hledám byt 2+1 nebo 3+1 v  Chomutově a  okolí. Tel. 
724 657 425.

Ostatní

Přítulná a mazlivá koťátka čekají na láskyplné a zod-
povědné majitele. Tel. 737 087 781.

Prodám zahrádku o  výměře 367 m2 v  osadě Narcis 
v Chomutově (poblíž Nových Spořic). Cena dle dohody. 
Tel. 601 303 017.

Pronajmu garáž 6 x 4 m u  rodinného domu v  ul. Fi-
bichova, u  zastávky autobusu č. 4 na  Průhoně. Tel. 
731 049 276. 

Pronajmu prostor v kadeřnictví Lokýnka na Březenecké 
v CV, bývalá kosmetika. Tel. 739 078 450.

Kino Oko

  1.10. pátek 17.00 ČR  KUKY SE VRACÍ
  

1.10. pátek 19.00  POČÁTEK
  2.10. pátek 16.00 ČR  KUKY SE VRACÍ
  2.10. pátek 18.00  POČÁTEK
  3.10.neděle  19.00  POČÁTEK
  6.10.středa 19.00  SYNECDOCHE NEW YORK                        
  7.10. čtvrtek 19.00    THE DOORS: WHEN YOU 

´ARE STRANGE
  8.10.pátek 19.00    THE DOORS: WHEN YOU 

´ARE STRANGE
  9.10.sobota 16.30  POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU                                                                                                  
  9. 10.sobota 19.00  SAMA V AFRICE
10. 10. neděle 16.30  POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU                                                                                                  
10. 10. neděle 19.00  SAMA V AFRICE
13.10. středa 17.00  ROZERVANÁ OBJETÍ

Letní stadion

2. 10. 9.00 VOLEJBAL II. LIGA 
 ženy SSaKZ s.r.o. sportovní hala, 

2. 10. 10.00 PARKUROVÉ HALOVÉ ZÁVODY PZOO 

 krytá jezdecká hala, JK PZOO 

2. 10. 10.00 TURNAJ KUŽELKY 
  TJ VTŽ Chomutov – TJ Kovohutě Příbram 

Golf Klub Kamencové jezero 

2. 10. 17.30 CHOMUTOV – BENÁTKY NAD JIZEROU 

 hokejové utkání SSaKZ s.r.o. zimní stadion, 

3. 10. 9.00 HÁZENÁ

 mladší žáci SSaKZ s.r.o. sportovní hala, 

8. 10. 19.00 VOLEJBAL I. LIGA

 muži SSaKZ s.r.o. sportovní hala, 

8. 10. 19.30 BASKETBAL MB – BK LITVÍNOV 

 sportovní hala

9. 10. 10.15 CHOMUTOV – KUNICE

 fotbalové utkání SSaKZ s.r.o. sportovní hala

9. 10. 13.00 HÁZENÁ II. LIGA

 muži SSaKZ s.r.o. sportovní hala

9. 10. 15.30 BASKETBAL I. LIGA

 muži SSaKZ s.r.o. sportovní hala

9. 10. 17.30 CHOMUTOV – OLOMOUC

 hokejové utkání SSaKZ s.r.o. zimní stadion

9. 10. 18.00 VOLEJBAL I. LIGA MUŽI 

 SSaKZ s.r.o. sportovní hala

Kdy bude blokové čištění
Komplexní blokové čištění technické služby provádí ve dnech

úterý, středa a čtvrtek v době mezi 7. a 13. hodinou.

30. 9.
Březenecká – ul. Kundratická vč. parkovišť, 
komunikace, chodníky a  parkoviště u  č.p. 
4450 – 4454, komunikace a parkoviště u bý-
valého kina Evropa, ul. Dřínovská u  č.p. 
4556 – 4559, komunikace u sportovní haly.

5. 10.
Březenecká – ul. 17. listopadu (mezi ul. 
Dřínovská a  Holešická) vč. parkovišť, ko-
munikace a  parkoviště u  č.p. 4614–15, ul. 
Holešická vč. parkovišť, plochy u nákupní-
ho střediska Beseda a  ul. Dřínovská u  č.p. 
4601.

6. 10.
Březenecká – ul. 17. listopadu (mezi ul. 
Holešická a č.p. 4777) vč. parkovišť, ul. Dří-

novská (mezi ul. Holešická a 17. listopadu) 
vč. parkovišť, ul. Kyjická vč. parkovišť.

7. 10.
Březenecká – ul. 17. listopadu (mezi ul. 
Dřínovská a  křižovatkou na  Březenec), ul. 
Hutnická vč. parkovišť a chodníků.

12. 10
Kamenná – ul. Kamenný Vrch u č.p. 5282–
5266 vč. parkovišť, plochy a  chodníky u  6.
ZŠ a střediska služeb, komunikace směrem 
na Březový Vrch.

13. 10
Kamenná – ul. Školní pěšina až k nákupní-
mu středisku vč. parkovišť a  chodníků, ul. 
Kamenná k  č.p. 5119 vč. parkovišť a  sjízd-
ných chodníků.

Inzerce v Chomutovských novinách 

Telefon: 725 124 616
Alona Hlavová

Telefon: 608 220 020

Stanislava Provazníková

další uzávěrka inzerce bude 6. 10. 2010

Městské divadlo 

6. 10. 19.00 SMÍŠENÉ POCITY

hrají: Jana Hlaváčová, Petr Kostka, Jaroslav Sato-
ranský, Ladislav Hampl, Josef Zýka.
Komedie pojednává o dvou stárnoucích přátelích 
Christine a Herrmannovi.  Lidský příběh je plný las-
kavého humoru, jiskrných dialogů a jímavého hlubo-
kého citu s překvapivým koncem.
.
12. 10. 19.00  „POCTA LUDWIGU VAN 

BEETHOVENOVI“

Slavnostní koncert k zahájení  15. sezony cyklu Cho-
mutovské hudební večery Vystoupí řada známých 
sólistů gratulantů. 

Kulturní dům Zahradní

1. 10. 21.00 BRUTUS 

taneční zábava s pravou bigbítovou kapelou
13. 10. 17.00 VEČERNÍČEK

aneb tančíme s Malou muzikou

Výstavy

2. 10.–20. 11. KARIN GÜNTHER – ODHALENÁ KRÁSA  
OM jezuitské gymnázium Út–Pá 9.00–17.00 

4.–27. 10 UMĚLECKÝ SPOLEK BENEDIKT – SYM-

POZIUM MOST – OBRAZY 
SKKS Galerie Lurago 

5.–25. 10. SPOLEČNĚ VÁŽIT NOVÉ CESTY 
SKKS výstavní síň knihovny 

5. 10.–30. 10. MARTINA ORIHELOVÁ – OBRAZY

Galerie Špejchar 

13. 10.–20. 11. MÉ DROBNÉ RADOSTI – MARIE 

SVOBODOVÁ  

Art galerie radnice 



Ned le 10. 10. 2010 
od 15.00 hodin 

M stská sportovní hala

PROGRAM: ZAHÁJENÍ • MAXIM TURBULENC •
• DIVADLO MAZEC • BUBLINOVÁ SHOW MAT JE KODEŠE •

• EWA FARNA •

Slovem budou provázet Adéla Gondíková a Aleš Lehký

Předprodej vstupenek:
Od 29. 9. do 7. 10. 2010
Budova starobylé radnice (nám. 1. máje 1), 
kancelář OKP, č. dv. 29, tel.: 474 637 296

PO, ST 8.00–11.00, 12.00–17.00 hodin
ÚT, ČT 8.00–11.00, 12.00–14.00 hodin
PÁ 8.00–11.00 hodin

•
•
•

Od 8. 10. do 9. 10. 2010
Městská sportovní hala

PÁ–SO 10.00–18.00 hodin

Dne 10. 10. 2010
Městská sportovní hala

14.00–16.00 hodin

•

•

EWA 

FARNA
MAXIM TURBULENC

Cena vstupenek:
Pro účastníky soutěže:

soutěžící postupující do slosování ZDARMA
soutěžící nepostupující do slosování DOSPĚLÍ 20 KČ, DĚTI 10 KČ

Ostatní veřejnost: DOSPĚLÍ 120 KČ, DĚTI 60 KČ

•
•

www.rokditete.eu

Projekt je realizován s finan ní podporou Ústeckého kraje

Generální sponzor: Partne i: Mediální partne i:Sponzo i:

Správa sportovních 
a kulturních za ízení 
Chomutov, s.r.o.



Statutární m sto 
Chomutov
se na základ  hodnocení 
eských m st v projektu

MasterCard 
eská centra rozvoje 2010 

umístilo na 2. míst  
v kategorii 
M sto v nejlepší
ekonomické kondici roku 2010

Jsme jedním z m st 

s nejlepší ekonomickou kondicí!


