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Inzerce

Bytem ve veřejné nabídce se, dle článku 3b Pravidel pro pronajímání bytů, rozumí byt, na který 
nebyla pro nezájem uzavřena smlouva o nájem bytu ve veřejném výběrovém řízení.

Byt bude pronajat prvnímu zájemci, který se dostaví na sídlo společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ, 
a.s., Křižíkova 1098, Chomutov s dokladem o uhrazení částky rovnající se konečné ceně, uvedené 
ve zveřejněné nabídce a splňuje kritéria uvedená v článku 4. Pravidel pro pronajímání bytů.

Informace: 474 721 233 – p. Elisová; číslo účtu – 2103480237/0100

var. symbol – 32521; specifi cký symbol – rodné číslo

Prohlídky nabízených bytů umožní domovní správa  QARK – ul. Na Bělidle tel.: 474 624 124

SC-301760/1 

NEOPRAVENÉ BYTY

Adresa Č.p./č.b Velikost Vyvolávací cena 20% DPH Konečná cena

Jirkovská 5008/22 1+1 25.000,-Kč 5.000,-Kč 30.000,- Kč

Vršovců 996/2 1+2 35.000,-Kč 7.000,-Kč 42.000,-Kč

Legionářská 3879/5 1+2 35.000,-Kč 7.000,-Kč 42.000,-Kč

Palackého 3949/7 1+2 35.000,-Kč 7.000,-Kč 42.000,-Kč

Za Zborovskou 3608/3 1+2 35.000,-Kč 7.000,-Kč 42.000,-Kč

K.Buriana 3597/4 1+2 35.000,-Kč 7.000,-Kč 42.000,-Kč

Školní 3637/5 1+2 35.000,-Kč 7.000,-Kč 42.000,-Kč

Smetanova 1918/7 1+2 35.000,-Kč 7.000,-Kč 42.000,-Kč

OPRAVENÉ BYTY

Adresa Č.p./č.b Velikost Vyvolávací cena 20% DPH Konečná cena

Za Zborovskou 3608/8 1+2 37.515,-Kč 7.503,-Kč 45.018,-Kč

Nabídka bytů do nájmu veřejnou nabídkou

CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ, a.s. nabízí opravené 
i neopravené byty do nájmu veřejnou nabídkou.

Informace: 
474 721 233 – p. Elisová 

číslo účtu – 
2103480237/0100

var. symbol – 32521

specifi cký symbol – rodné 
číslo

Prohlídky nabízených bytů 
umožní domovní správa  
QARK – ul. Na Bělidle 
tel.: 474 624 124

NEOPRAVENÉ BYTY

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

Palackého 4449/6 1+1 25.000,-Kč

Palackého 3653/4 1+2 35.000,-Kč

Palackého 3947/14 1+2 35.000,-Kč

Palackého 3993/12 1+2 35.000,-Kč

Revoluční 3921/16 1+2 35.000,-Kč

Sokolská 3721/3 1+2 35.000,-Kč

Sokolská 3707/4 1+2 35.000,-Kč

Březenecká 4456/13 1+2 35.000,-Kč

OPRAVENÉ BYTY

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

Palackého 4446/4 1+2 66.948,- Kč

Dne 11. 1. 2011 v 15.00 hod. se koná v zasedací místnosti č. 101 v 1.patře budovy Magis-
trátu města Chomutova, Zborovská 4602 veřejné výběrové řízení (dále jen VVŘ) volných 
opravených a neopravených bytů.

Registrace zájemců o byt se koná dne 11. 1. 2011 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 „Pra-
videl pro pronajímání bytů v majetku společnosti“, při registraci předložit platný občanský 
průkaz a potvrzení peněžního ústavu o zaplacení jistiny ve výši 7.000,- Kč

Konečná částka bude navýšena o 20% DPH SC-301760/2 

Nabídka neopravených a opravených bytů 

do nájmu veřejným výběrovým řízením

na pronájem nebytových prostor o výměře 189 m2 v domě č.p. 3995, 

na pozemku p.č. 2579, ul. Palackého v Chomutově 

Popis nabízených nebytových prostor: Jedná se o nebytový prostor v přízemí domu č.p. 3995 
o výměře 189 m2 skládajících se z prodejny, skladu, kanceláře a soc. zařízení. Prostory v součas-
né době slouží jako prodejna drogistického zboží a jsou vhodné jako prodejní prostory. Prostory 
jsou k dispozici od 1. 2. 2011.

Zájemce bere na vědomí, že bude pověřen spol. CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. k provedení změny 
užívání nebytového prostoru na požadovaný účel a to vše na vlastní náklady.

Podmínky účasti:

a) žadatel zaplatí poplatek za účast ve výběrovém řízení ve výši 500,- Kč
b) žadatel vyplní formulář k podání žádosti
c) žadatel zpracuje na samostatném papíře podnikatelský záměr, který bude přílohou
d)  žadatel doloží kopii živnostenského listu, výpis z obchodního rejstříku, stanov, zakladatel-

skou listinu s činností shodnou s podnikatelským záměrem
e)  žadatel doručí v zapečetěné obálce řádně vyplněný formulář, podnikatelský záměr, kopii 

dokladu o uhrazení poplatku, kopii ŽL, popř. VOR 

nejpozději do 10. 1. 2011 včetně na adresu:
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., Křižíkova 1098/6, 430 01 Chomutov.

Obálka bude označena: „VVŘ na pronájem NP v č.p. 3995, ul. Palackého, CV, o výměře 189 m2“

Formulář k podání žádosti, složenku k zaplacení poplatku a čestné prohlášení obdrží žadatelé 
v sídle společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., Křižíkova 1098/6, Chomutov. Formulář a pro-
hlášení lze vyžádat i elektronicky na adrese: s.skalicka@chomutovska-bytova.cz. 

Organizační podmínky účasti:

1.  Došlé návrhy budou rozpečetěny pracovní skupinou společnosti a předloženy ke konečné-
mu schválení představenstvu společnosti.

2.  Výsledky VVŘ budou písemně sděleny všem přihlášeným uchazečům v nejbližším možném 
termínu po rozhodnutí představenstva.

3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů, eventuelně zrušit VVŘ.

Zveřejněno dne: 6. 12. 2010.

V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na Bc. Skalickou 
– CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. – tel: číslo 474 721 232. 

Další informace na www.chomutovska-bytova.cz
SC-301760/3 

CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.

vyhlašuje veřejné výběrové řízení

na pronájem nemovitosti s nebytovými prostory o výměře 490,98 m2 

č.p. 5251, ul. Pod Břízami v Chomutově 

Popis nabízených nebytových prostor: Jedná se o objekt zrušené mateřské školky, dosud 
využívaný fi rmou na výrobu textilu. Objekt má 2 nadzemní podlaží o celkové výměře 490,98 m2. 
Objekt je k dispozici od 1. 2. 2011.

Zájemce bere na vědomí, že bude pověřen spol. CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. k provedení změny 
užívání nebytového prostoru na požadovaný účel a to vše na vlastní náklady.

Podmínky účasti:

a) žadatel zaplatí poplatek za účast ve výběrovém řízení ve výši 500,- Kč
b) žadatel vyplní formulář k podání žádosti
c) žadatel zpracuje na samostatném papíře podnikatelský záměr, který bude přílohou
d)  žadatel doloží kopii živnostenského listu, výpis z obchodního rejstříku, stanov, zakladatel-

skou listinu s činností shodnou s podnikatelským záměrem
e)  žadatel doručí v zapečetěné obálce řádně vyplněný formulář, podnikatelský záměr, kopii 

dokladu o uhrazení poplatku, kopii ŽL, popř. VOR 

nejpozději do 10. 1. 2011 včetně na adresu:
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., Křižíkova 1098/6, 430 01 Chomutov.

Obálka bude označena:  „VVŘ na pronájem NP v č.p. 5251, ul. Pod Břízami v CV, 
o výměře 490,98 m2“

Formulář k podání žádosti, složenku k zaplacení poplatku a čestné prohlášení obdrží žadatelé 
v sídle společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., Křižíkova 1098/6, Chomutov. Formulář a pro-
hlášení lze vyžádat i elektronicky na adrese: s.skalicka@chomutovska-bytova.cz. 

Organizační podmínky účasti:

1.  Došlé návrhy budou rozpečetěny pracovní skupinou společnosti a předloženy ke konečné-
mu schválení představenstvu společnosti.

2.  Výsledky VVŘ budou písemně sděleny všem přihlášeným uchazečům v nejbližším možném 
termínu po rozhodnutí představenstva.

3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů, eventuelně zrušit VVŘ.

Zveřejněno dne: 6. 12. 2010.

V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na Bc. Skalickou 
– CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. – tel: číslo 474 721 232. 

Další informace na www.chomutovska-bytova.cz
SC-301760/4

CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.

vyhlašuje veřejné výběrové řízení
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Útočníci Radek Duda nebo David Hruška ve 
stánku KLH na náměstí věnovali novoroční 
přání a své autogramy.

Do boje s obrovskými přívaly sněhu byla 
nasazena veškerá technika, nestačí to. Musí 
se najímat fi rmy.

Ředitelka mateřské školy Irena Kopecká vy-
práví o spolupráci s rodiči a zajímavých akcích 
předškoláků.

V mateřinkách mají Den V mateřinkách mají Den 
otevřených dveří stáleotevřených dveří stále

Hokejisté v roli Hokejisté v roli 
prodavačů dárkůprodavačů dárků

Téma  strana 4–5
Aktuality strana 6–7
Rozhovor strana 8
Kultura strana 9
Sport strana 10
Školy a volný čas strana 12
Zábava strana 13 
Servis strana 14
Fotoreportáž strana 15

Sníh odklízí i najaté Sníh odklízí i najaté 
fi rmyfi rmy

1010

• Čtrnáctideník pro občany statutárního města Chomutova • Po-
voleno okresním úřadem v Chomutově, referátem kultury pod č.j. 
4/1995 • vydává Strategic Consulting, s. r. o., vydavatel Jan Čížek 
(tel.: 777  311  436, jan.cizek@ceskydomov.cz) • šéfredaktor To-
máš Branda (tomas.branda@ceskydomov.cz, tel.: 608 964 165),
manažer inzerce: Alona Hlavová (tel.: 725  124  616, tel./fax: 
224 816 818, alona.hlavova@ceskydomov.cz) • DTP Pavel 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 vý-
tisků • distribuce výtisků zdarma prostřednictvím České pošty 
• horká linka distribuce – problémy s  doručováním novin: od 9 
do 17 hod. tel. 224  816  821 nebo distribuce@ceskydomov.cz

šéfredaktor: Tomáš Branda
tel.: 608 964 165
e-mail: tomas.branda@ceskydomov.cz

Kontakty na redakci, inzerci a distribuci

manažer inzerce: Alona Hlavová
tel.: 725 124 616
e-mail: alona.hlavova@ceskydomov.cz

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

stížnosti a podněty k distribuci: Anna Saricheva
tel.: 224 816 821
e-mail: distribuce@ceskydomov.cz

Vážení Chomutované,
chci vám v tomto předvánočním čase popřát spoustu rodinné pohody 
a v klidu prožité svátky. Je to období přátelských setkání, dětské radosti, 
zastavení se a přemýšlení, ale také pomoci potřebným. Vždyť každý 
dospělý má větší radost z toho, když může dárek dát než přijmout. 
Lidskou radostí nebývají materiální dary, ale hlavně vzájemná a přátelská 
setkání, pro která je vánoční čas tou nejlepší příležitostí, a věřte, 
že největším bohatstvím je spokojenost v nás. 
Jak řekl Seneca: Každý den je nový začátek. Proto vám do roku 2011 
přeji hodně zdraví, lásky a spokojenosti. Ať je pro vás každý den plný 
úsměvu a štěstí. Jan Mareš, primátor Statutárního města Chomutova
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Peklo na náměstí svedlo boj s nebem 
„Deset, devět, osm, sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna,“ burácelo zaplněné 

chomutovské náměstí společně s primátorem Janem Marešem  při slavnostním 

rozsvěcení vánočního stromu, které zahájilo Chomutovské Vánoce. 

Samotnému rozsvěcení předcházela Pe-
kelně nebeská show, jejímž hlavním té-

matem byl boj pekla s  nebem o  to, kdo roz-
svítí vánoční strom a  zahájí oslavy Vánoc 
v  Chomutově. Boj nevyhrálo ani peklo, ani 
nebe, ale právě nový primátor. „Chtěl bych 
popřát jménem svým i jménem celého města 
všem občanům i  všem návštěvníkům, ať se 
mají rádi a  prožijí krásný vánoční čas,“ řekl 
na náměstí primátor Mareš. 

Jak pekelníci, tak i  nebeská jízda vytáhli 
do boje s těžkým kalibrem. Na pódiu se stří-
dala pěvecká, baletní a  taneční vystoupení 
a exhibice bubeníků. Zlatým hřebem předvá-
nočního večera byl tradiční ohňostroj, který 
doprovodila příjemná hudba. Každoroční 
vánoční akce Rozsvícení vánočního stro-
mu, která se konala o mikulášském víkendu 
na chomutovském náměstí 1. máje, přilákala 
velké množství diváků.

Oslavy Chomutovských Vánoc pokračo-
valy od  10. prosince vánočními trhy, které 
tradičně zahájily pěvecké sbory mateřinek 
a zdobení stromků. Vánoční ozdoby, výrobky 
z medu, ale i uzenářské speciality z německé-
ho Annabergu-Bucholze lákají Chomutova-
ny k návštěvě trhů. 

„Dáváme si svařáček a  posloucháme pís-
ničky dětí. Je to skvělé,“ řekla návštěvnice 
Zuzana Tomková. Trhy doprovází bohatý 
program, o který se postaraly hlavně chomu-
tovské základní a umělecká škola.  Nechyběla 
ani diskotéka na ledě. Dětská přání pod stro-
meček na náměstí razítkoval pošťák Ježíško-
vy pošty. 

Vrcholem programu bude živý betlém, který 
bude k vidění několikrát od 11 do 15 hodin. 
„Jako v minulém roce budeme mít i živé mi-
minko Ježíška,“ říká Jaroslav Stejný. Ježíško-
vi se přijdou zhruba každých pětačtyřicet mi-
nut poklonit tři králové s asi třicetičlenným 
průvodem.      red
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AktualityAktuality

Info o lyžování dostanete přes SMS
Chcete jet lyžovat a chcete okamžitou informaci o sjezdovkách? Snadná pomoc. 

Stačí napsat SMS nebo se podívat na web echomutov.cz. Oběma informačními ka-

nály se k vám informace dostane ihned z Elektronického turistického informačního 

centra města Chomutova. 

Přes mobilní telefon se k informaci dosta-
nete napsáním SMS ve tvaru: info lyzova-

ni a zasláním na telefonní číslo 736 370 017.  
Zpět během chvíle dorazí SMS, která vám 
sdělí, která lyžařská střediska jsou v provozu 
a kolik centimetrů sněhu je na sjezdovkách. 
Na webu echomutov.cz jsou informace ještě 
rozšířeny o druh sněhu, provozní doby skia-
reálů a kontakty na provozovatele sjezdovek 
a vleků. 
Elektronické turistické informační centrum 
esemeskami a pomocí webu neinformuje jen 
o sportovních, ale také o kulturních a volno-
časových akcích. Dozvíte se tak například 
o  programech kina, divadla či informace 
o  konání hokejových zápasů. Echomutov.
cz  přináší také kulturní a  sportovní kalen-
dář a  zpravodajství z  volnočasových aktivit. 

Elektronické informační centrum bylo poří-
zeno za fi nanční podpory regionálního ope-
račního programu Severozápad.  red

Řidiči mají poslední šanci vyměnit si řidičský průkaz

Ještě 2 450 Chomutovanů si nepřišlo vymě-
nit své řidičské průkazy. Ty stávající, které 

byly vydány v letech 1994 až 2000, v novém 
roce už neplatí.  Řidičům, kteří nesplní svou 
povinnost stanovenou zákonem o silničním 
provozu, hrozí dvoutisícikorunová pokuta, 
pokud je policisté zastaví a budou mít ne-
platný řidičský průkaz. Za vystavení nového 
průkazu v  novém roce si žadatelé připlatí 
padesát korun, do konce tohoto roku je ale 
výměna stále bezplatná.
„Přestože chybí ještě vyměnit 2 450 řidičáků, 
magistrát zatím nezaznamenal zvýšený zá-
jem o jejich výměnu. Čekací doba na vyřízení 
žádosti se pohybuje mezi 2 a 10 minutami. 

Výdej nových ŘP navíc probíhá odděleně, 
na jiné přepážce,“ říká Bedřich Rathouský, 
vedoucí odboru dopravních a správních čin-
ností. Pokud se zájem zvýší, magistrát na něj 
samozřejmě zareaguje vyšším počtem obslu-
hujících úředníků.
Letos odbor dopravních a správních činností 
dvakrát rozšířil svou působnost do Jirkova, 
aby ulehčil cestu lidem z chomutovských síd-
lišť za výměnou řidičáků. Samozřejmě to pak 
pomohlo zejména jirkovským občanům. Pro 
řidiče z obcí navíc obor zajišťoval výměnu ve 
spolupráci s místními obecními úřady v době 
konání voleb. 

red

Povídá se…
V Chomutově má vzniknout obrov-

ský sklad jedů a toxického odpadu

Fáma: Město Chomutov chce povolit fi r-
mě SITA CZ stavbu největšího skladiště 
jedů z celé ČR bez studie vlivu na životní 
prostředí.
Fakta: V současné době fi rma SITA CZ 
provozuje svoji činnost v pronajatém areálu 
v prostoru bývalých VTŽ. Nyní chce svůj 
provoz i ředitelství přesunout do moderni-
zovaného areálu. Nebude zde skládka ani 
spalovna, ale pouze areál pro dočasné shro-
mažďování a třídění odpadů. Tento záměr 
posuzuje podle velikosti a zákona krajský 
úřad, nikoli ministerstvo. Zjišťovací řízení v 
těchto dnech krajský úřad ukončil s tím, že 
na základě požadavku města Chomutova 
musí být dokumentace doplněna o další po-
sudky a celý záměr bude veřejně projednán 
s dotčenými orgány i veřejností v rámci po-
souzení vlivu na životní prostředí EIA. 

Dražba vynesla přes 30 tisíc 

Již v  páté dražbě se prodalo 85 ze 109 předmětů zabavených 
při exekucích neplatičům pokut uložených za porušování ve-

řejného pořádku a další přestupky. Radnice za ně utržila 31 tisíc 
korun. Největší boj dvou zájemců se svedl o piáno, které se z vy-
volávací ceny 1 500 Kč vyšplhalo na 10 200 Kč. Druhou kuriozi-
tou byla kalkulačka s vyvolávací cenou 5 korun, která se prodala 
za desetinásobek. Zájem byl tradičně o elektroniku, prodaly se 
všechny telefony, šperky z  cenných kovů i  bižutérie a  sportov-

ní náčiní.  Mnozí 
dražitelé se netajili 
tím, že na  dražbě 
kupovali vánoční 
dárky.  Město již 
celkem uspořádalo 
5 veřejných nedob-
rovolných dražeb, 
z  nichž celkem utr-
žilo 150 tisíc korun.

Chomutov se představuje 

na veletrzích cestovního ruchu

Chomutov jako turistický cíl se 
představuje na  veletrzích ces-

tovního ruchu. V říjnu to bylo v Plz-
ni na výstavě ITEP 2010 a v polovi-
ně listopadu na německém veletrhu 
TC LIPSKO. V úvodu příštího roku 
chystá svoji prezentaci v Brně na Go 
a Regiontour a v Praze na Holliday 
World, na oba veletrhy mohou Cho-
mutované navštívit 13.–16. ledna 
a 10.–13. února. 
Chomutovsko má velký turistický 
potenciál. Je vyhledávanou rekreační 
oblastí a  právě prezentace na  veletr-
zích může přitáhnout další návštěv-
níky. „Naším hlavním lákadlem jsou 

Kamencové jezero, Podkrušnohorský 
zoopark, Bezručovo údolí a  historic-
ký střed města,“ říká Silvie Škubová 
z  odboru kanceláře primátora, která 
účast města na výstavách zajišťuje. 
Kromě tradičních turistických cílů 
se potenciální návštěvníci a  zástup-
ci cestovních kanceláří zajímají 
o doprovodné služby a jejich kvalitu 
a v poslední době se rozmáhá zážit-
ková turistika. „Atraktivitu města 
tak zvyšuje konání různých akcí, jako 
jsou Chomutovské slavnosti, pouť 
nebo vánoční trhy,“ dodává Škubo-
vá. Chomutov vystavuje v rámci ex-
pozice Ústeckého kraje. 
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Aktuality

Na Silvestra se neúřaduje

Občané, kteří si potřebují vyřídit své 
záležitosti na Magistrátu města 

Chomutova, by neměli nechávat návštěvu 
úřadu na poslední chvíli. Magistrát totiž 
bude pro veřejnost 31. prosince uzavřen. 
„Silvestr sice připadá na pátek, který je 
neúředním dnem, přesto občany na uza-
vření upozorňujeme,“ říká tajemník ma-
gistrátu Theodor Sojka. Upozornění platí 
především pro klienty, kteří využívají slu-
žeb informačního centra, jež je otevřeno i 
v neúřední dny.     

Vánoční výzdoba bude 
svítit až do Tří králů

Opět trochu jiná a stále krásná je vánoč-
ní výzdoba, která pokrývá střed měs-

ta a některé další ulice. Občanům tak i letos 
světýlka s  vánočními motivy navozují tu 
správnou atmosféru svátků.  Město do vý-
zdoby investovalo 250 tisíc korun. Radnice 
si část ozdob pronajímá a část má vlastní.  
Světelnou vánoční výzdobu si Chomutova-
né mohou užívat až do Tří králů.

Školský výbor: Koncepce musí být závazná  
Školství, vzdělávání a zaměstnanost si vzal pod palec nový výbor městského zastupi-

telstva. Jeho hlavní snahou bude získat do škol a školských zařízení peníze na inves-

tice, rekonstrukce, větší opravy a údržbu. „Nabízí se fi nanční tok z dotačních pro-

gramů EU. Stav budov mnoha škol a školských zařízení je velmi špatný a je nezbytně 

nutné v této oblasti podniknout kroky k nápravě,“ říká šéf výboru Milan Märc. 

Výbor složený z  odborníků napříč politic-
kým spektrem si vzal za  cíl vypracovat 

Koncepci rozvoje vzdělávání a lidských zdrojů 
na léta 2010–2014. „Ta musí být závazná pro 
úředníky i  volené představitele města, aby-
chom dosáhli co nejlepších výsledků,“ dodává 
Märc. Výbor má jasný cíl – zlepšit podmínky 
pro vzdělávání a  výchovu. „Je nezbytné ško-
ly modernizovat a  vybavit tak, aby výchovný 
a vzdělávací proces odpovídal 21. století. Tedy 
vybavit školy specializovanými učebnami či 
interaktivními tabulemi. Snížit vysoký počet 
žáků ve třídách, který negativně ovlivňuje vý-
chovu,“ vyjmenovává předseda výboru. Škol-
ský výbor se také zaměří na prevenci krimi-

nality a boje se závislostmi u dětí a mládeže. 
„Krátkodobé a málo účinné projekty je nutné 
nahradit dlouhodobými a  účinnými  cesta-
mi v  preventivních programech, na  kterých 
musí spolupracovat městské organizace, 
školy, školská zařízení a neziskové organiza-
ce,“ informuje Milan Märc. 
Výbor chce zajistit, aby se zrekonstruovala 
školní hřiště a  otevřela se široké veřejnosti. 
„Rozvoj dopravní výchovy je potřeba pod-
pořit vybudováním dopravního hřiště,“ říká 
Märc.   Výbor bude také iniciovat vznik chrá-
něné dílny a  podporovat více všechny, kteří 
pracují, popřípadě žijí s  dětmi znevýhodně-
nými a jinak handicapovanými.  red

Zchátralky jsou pod drobnohledem 

Pětačtyřicet budov jevících známky 
zchátrání má v  hledáčku chomutovský 

stavební úřad. Každé tři měsíce zkontroluje 
čtrnáct staveb z  první skupiny zchátralos-
ti, které skýtají největší nebezpečí. „Žádné 
stavbě nehrozí zřícení, jsou v takovém stavu, 
že musí být zabezpečeny tak, aby nedochá-
zelo k ohrožení života osob a zvířat a v okolí 
se nikdo nezranil,“ říká vedoucí stavebního 
úřadu Monika Zeman. Radnice v posledních 
měsících odstranila rampu na Palackého uli-
ci a garáže v Hálkově ulici. V nejhorším stavu 
je objekt č.p. 2999 v Jiráskově ulici, kterému 
se lidově říká Armáďák.

Majitelé všech staveb jsou pravidelně vyzývá-
ni, aby stavby zabezpečili a odstranili havarijní 
stav. „Například u bytových domů v Dostojev-
ského ulici začala rekonstrukce,“ říká Zeman. 
Ostatní domy si majitelé zabezpečují. Stavební 
úřad může podle zákona majitele pouze vyzývat 
k odstranění závad, v případě nesplnění výzvy 
úřad odstranění těchto závad nařídí.  
Ve druhé skupině zchátralosti je šestnáct sta-
veb, které se kontrolují každých šest měsíců. 
Každý rok prohlédnou úředníci budovy ve 
třetí skupině, tedy patnáct nejméně poško-
zených objektů. Tam patří také Armabeton 
v centru města. 

Sníh uklízejí i najaté fi rmy, stále to však nestačí!

Gigantické přívaly sněhu vyhnaly do  ulic 
veškerou techniku Technických služeb 

města Chomutova. „Ale ani to už nestačí. 
Musíme najímat externí fi rmy, aby nám se 
sněhem pomohly,“ informuje náměstek ře-
ditele TSmCH Miroslav Šulta. Na  skládce 
skončilo zatím přes šest tun sněhu. Z ulic se 
snaží sníh dostat denně přes osmdesát lidí. 
„Z  toho jich pětadvacet pracuje v  rámci ve-
řejné služby,“ dodává náměstek primátora 
Martin Klouda. Sypače a pluhy najezdily přes 
sedm tisíc kilometrů, mechanizace pracova-
la přes pět set motohodin. Zima zaútočila tak 
silně, že technické služby již vysypaly třetinu 
svých zásob soli a 160 tun drti. 
Mimo plán zimní údržby, tedy mimo techniku, 
která se stará o  sjízdnost silnic a  schůdnost 
chodníků, musely technické služby najmout 
šest externích fi rem, které pomáhají s  od-
straňováním a  odvozem sněhu. Z  ulic města 
sníh dostává čtrnáct nákladních aut a dvanáct 

nakladačů. „Abychom zrychlili a  zefektivnili 
odklízení, v mnohých ulicích dáváme značky 
zákaz stání. Parkovací místa tak snadněji vy-
svobodíme ze sněhových závějí,“ popisuje Šul-
ta. Postupně budou TSmCH uklízet sníh ze 

zastávek MHD, které spravují, a z problema-
tických chodníků, kde není sníh možno dále 
vyhrnovat. „Musím poděkovat občanům, kte-
ří uklízejí sníh před svými domy. Výrazně nám 
pomáhají zvládat kalamitu,“ dodává Klouda. 
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Rozhovor

Irena Kopecká:  V mateřince 

máme den otevřených dveří denně
O více než třináct set malých capartů se stará chomutovská mateřská škola. Patří tak 

k největším v republice. Mateřská škola má řadu úspěchů, kterými se může chlubit. 

Ředitelka školy Irena Kopecká je na šikovnost dětí i učitelek patřičně pyšná. 

Čím chomutovská mateřská škola vyniká 
oproti ostatním? 
To je těžká otázka. Ve školkách musí praco-
vat lidé, které tato práce baví a dělají ji s lás-
kou. Jinak by tu ani pracovat nemohli. Proto 
každá mateřinka jistě nabízí mnoho zajíma-
vého. Chomutovská školka, která má čtrnáct 
pracovišť, nabízí velkou pestrost vzděláva-
cích programů a hodně nadstandardních vý-
ukových programů.

Nadstandardních? 
Ano, každoročně zařazujeme do našeho pro-
gramu například předplavecký výcvik. To 
není ve školkách vůbec běžné. Naše děti celý 
školní rok chodí do  Městských lázní, kde se 
učí základům plavání, jak se chovat ve vodě, 
jak pomoci kamarádům. Avšak nejzákladněj-
ší je návyk, aby se děti nebály vody. A daří se 
nám. Každý rok si několik našich dětí převez-
me jako budoucí závodníky plavecký oddíl. 

Ale plavání určitě není jediným nadstandardem?
Určitě ne. Další také patří do oblasti sportu. 
Jsou to lyžařské kurzy. Začali jsme s  nimi 
před třemi lety, kdy vyjela jen jedna školka. 
Dnes již jezdí tři.   O  lyžáky je velký zájem. 
S dětmi jezdí i rodiče a užijí si u toho mnoho 
legrace. Mezi nadstandardní aktivity patří 
i  školy v  přírodě. Dnes již nemají vyloženě 
ozdravný smysl jako v minulosti. Spíše klade-
me důraz na nácvik krátkodobého odloučení 
od  rodiny, které děti vede k  samostatnosti 
a přípravě na školu. Ve škole v přírodě dětem 
zcela měníme i  způsob výuky. Doslova na-
stupuje Komenský (smích), pokud to počasí 
dovolí, děti jsou celý den venku a učí se hrou 

poznávat přírodu a pohybovat se v ní.   Mezi 
naše další dlouhodobější aktivity patří také 
bruslařský výcvik. 

Všechny tyto aktivity vám přináší ale asi řadu 
starostí…..
To určitě. Každá aktivita, kterou pořádáme nad 
rámec akcí vyplývajících z rámcově vzdělávací-
ho programu pro předškolní vzdělávání, nám 
opravdu přináší mnoho starostí. Dlouho jsem 
váhala nad zavedením lyžařského výcviku, který 
je obrovským rizikem úrazů. Vždy musíme děti 
odpoledne vrátit rodičům zdravé a v pořádku. 

Když jsme u rodičů, jak se vám s nimi spolu-
pracuje?
To záleží především na samotných rodičích. Jsou 
rodiče, kteří mají obrovský zájem o to, co jejich 
děti dělají ve  školce. Řada z  nich si také vybírá 
z našich školek podle jejich vzdělávacího progra-
mu. Na druhou stranu jsou rodiče, kteří své dítě 
ani neomluví, že nepřijde do školky.  My se sna-
žíme, aby náš přístup k rodičům byl co nejvstříc-
nější. Většina mateřských školek dělá dny ote-
vřených dveří, my ne. U nás je otevřeným dnem 
každý den. Rodiče mají možnost kdykoliv strávit 
den ve školce a přesvědčit se, jak je o dítě posta-
ráno. Dost rodičů této možnosti využívá hlavně 
při nejrůznějších akcích.  Jednou z posledních je 
zdobení vánočních stromků na náměstí. 

Vzdělávací programy vašich mateřinek se 
liší, přesto jsou všechny více či méně zaměře-
né na přírodu. Kde se nejvíce projevuje tento 
spojovací prvek?

Obecně děti vedeme k poznávání živé i neživé 
přírody a učíme je, jak ji chránit. Výhodou Cho-
mutova je, že má Podkrušnohorský zoopark, 
se kterým jsme navázali výbornou spolupráci. 
Zoopark slouží nejen jako místo pro výuku, ale 
i k  běžným procházkám a  pohybu  v  přírodě.   
Naši předškoláci pro zvířátka v lesoparku sbí-
rají kaštany. Sbírají také starý papír. Výtěžek 
slouží k adopci zvířátka v zooparku. Děti mají 
ve třídách malé kontejnerky na třídění odpadu, 
které mají stejnou barvu jako velké kontejnery. 
Například po  výtvarné výchově, kdy pracují 
s různými materiály, tak odpad správě roztřídí. 
Podobných aktivit, které ukazují, že naše škol-
ky jsou zaměřeny na environmentální výuku, 
je ještě více.  

Zmínila jste výtvarnou výchovu. Chomutov-
ská mateřská škola je proslulá také velkým 
množstvím výstav…
To ano! V loňském roce jsme se účastnili třia-
osmdesáti výtvarných soutěží. Přivezli jsme 
21 prvních, 12 druhých a 11 třetích míst a šest 
čestných uznání. Naše učitelky dokonce pro 
děti z  jiných mateřských škol a  jejich učitelky 
uspořádaly dílnu při celostátním kole Mateřin-
ky v Nymburce. Vydali jsme i knihu Výtvarní-
ček, která přibližuje výtvarné techniky vhodné 
pro použití v mateřských školách. Jednou z vý-
hod velké mateřské školy je to, že se učitelky 
mohou specializovat na  určitý obor, v  tom se 
zdokonalovat, a poté nabyté zkušenosti předá-
vat kolegyním. V naší mateřské škole pracuje 
sekce se zaměřením na  výtvarnou výchovu, 
hudební výchovu, dramaticko-pohybovou vý-
chovu, sekce pro rozvoj pohybu a sportu, sekce 
zaměřená na environmentální výchovu a sekce 
zaměřená na  činnosti s  dětmi se speciálními 
vzdělávacími potřebami.
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Rybovu vánoční mši 
vystřídá Eva Urbanová

Aby byl advent úplný, nesmí v něm chy-
bět Rybova Česká mše vánoční. Ti, 

pro které je nezbytnou součástí předvá-
nočního času, měli možnost na tento tra-
diční koncert zavítat do  chomutovského 
divadla. „K této příležitosti jsme do Cho-
mutova kromě Festivalového orchestru 
přivezli i kvartet pěveckých sólistů, sbory 
Unie českých pěveckých sborů Podkruš-
nohoří, ženský pěvecký sbor Clavis cor-
dium a  dívčí pěvecký sbor pedagogické 
školy v  Mostě, které oba řídila sbormis-
tryně Eva Šimková, a  Pražský komorní 
sbor pod vedením Jaroslava Šefrny,“ říká 
producent Chomutovských hudebních 
večerů Petr Macek. Součástí programu 
byl i Boccheriniho koncert pro violoncello 
a smyčcový orchestr se sólistou Janem Ze-
menem, dirigoval Marko Ivanovič.
Lednový koncert bude pro Chomutova-
ny velkou hudební událostí. „Chystáme 
novoroční galavečer se slavnou sólistkou 
Evou Urbanovou,“ zve Macek. Operní 
árie z  děl českých i  světových skladatelů 
v  podání Evy Urbanové doprovodí Festi-
valový orchestr Petra Macka pod taktov-
kou Davida Švece.

Fešáci koncertovali a křtili CD

Fešáci vydali v  květnu své první vánoční 
album. Na letošní vánoční turné vyrazi-

li právě s  tímto cédéčkem a posluchači v  15 
českých městech měli příležitost být u křtu. 
Jedním z těchto měst byl i Chomutov. Není to 
náhoda, se svými vánočními koncerty sem Fe-
šáci jezdí již tradičně. „V Chomutově je fanyn-
ka, která chodí na koncert každoročně.  Tvrdí, 
že jí Vánoce zahajují právě Fešáci,“ říká Blan-
ka Koblicová ze společnosti Kultura a sport 
Chomutov. V duchu vtipných pořadů této sku-
piny, kterou před dvaačtyřiceti lety založili tři 

ústečtí muzikanti, se nesl i název letošního vá-
nočního saloonu Fešáci mají talent. Role kmo-
try alba Vánoce s Fešáky se ujala jejich bývalá 
členka zpěvačka Hana Horecká.
Na vánočním CD Fešáků se sešly jak známé 
skladby jako Vánoční, kterou proslavil Mi-
chal Tučný, tak i zbrusu nové skladby jako 
Advent Michaely Tučné nebo česká verze 
písně L. Cohena Hallelujah, kterou jako host 
nazpívala Hana Horecká. „Příznivci country 
hudby si přišli na své a známé hity si s Fešáky 
od srdce zanotovali,“ dodává Koblicová.

Už jste byli na půlnoční?

Pokud ne, tak máte jedinečnou příležitost. Přijďte na Štědrý den 
do kostela sv. Ignáce na Rybovu Českou mši vánoční v podání 

smíšeného pěveckého sboru Hlahol a zpěváků spřízněných sborů. 
Doprovodí je Komorní orchestr města Chomutova pod vedením Ma-
rie Fartákové, dirigovat bude Miroslav Šulc. Půlnoční mše není urče-
na jen věřícím, je to krásné zakončení Štědrého dne a navíc hudební 
zážitek ve sváteční atmosféře.

Laufer vánočně swingoval

Plné chomutovské divadlo ve-
stoje tleskalo Josefu Laufe-

rovi, který jako rockový swinger 
vystoupil s Big Bandem Zdenka 
Tölga. „Naše každoroční vánoč-
ní koncerty mají mezi poslucha-
či velký ohlas, ale ten letošní byl 
výjimečný,“ říká pořadatelka 
a moderátorka večera Alena Töl-
gová. 
Laufer představil swingové me-
lodie ze svého dvojalba Comfort. 
Kromě zpívání potěšil své pří-
znivce i  bezprostředním vyprá-
věním, dokonce zahrál i detekti-
va Columba. „Bylo to milé před-
vánoční setkání plné krásných 
zážitků nejen pro posluchače 
a kapelu, ale i pro pana Laufera. 

Říkal nám, že Chomutov je jeho 
srdeční záležitostí a  rád sem 
znovu přijede zazpívat,“ dodává 
Tölgová. 
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Vánoční koulení bylo kulaté jako 

kuželkářská koule

Tělovýchovná jednota VTŽ Chomutov 
myslí na děti, které jsou handicapované 

mentálně, fyzicky nebo tím, že vyrůstají bez 
rodičů v  dětském domově, a v  závěru roku 
pro ně opět uspořádala Vánoční koulení. Le-
tošní ročník byl kulatý jako kuželkářská kou-
le – akce proběhla už podesáté. Šest desítek 
účastníků z Ústavu sociální péče a Dětského 
domova v Chomutově se v Golf clubu na Ka-
mencovém jezeře pobavilo nejen při kužel-
kářském zápolení, ale i při následné estrádě 
v podání dětské kabaretiérky Inky Rybářové 
a klauna Rybičky. Většinu dětí, hlavně těch 
menších, strhli k tanci a soutěžení, při kte-
rém vítězům rozdali řadu cen. Drobné dárky, 
například i propagační předměty města Cho-
mutova, si ale nakonec odnesly všechny děti. 

(sk) 

Hokejisté prodávali dárky pro fanoušky

Tradiční vánoční trhy na  náměstí 1. máje 
byly letos obohaceny o  účast hokejové-

ho klubu KLH Chomutov. Na  umělé ledové 
ploše se během exhibičních duelů představili 
nejmenší  hokejisté, pozornost většiny fa-
noušků pak přitahoval fanshop přímo upro-

střed chomutovského náměstí. „Vánočních 
trhů se účastníme úplně poprvé. Chtěli jsme 
hokejovou zábavu nabídnout lidem i  mimo 
zimní stadion, proto jsme se rozhodli uspo-
řádat v  tomto období speciální hokejovou 
akci,” řekl marketingový ředitel klubu David 
Dinda.
Ve vybraných dnech prodávali klubové před-
měty samotní hráči KLH Chomutov. Vánoční 
dárek tak šlo pořídit třeba z rukou útočníků 
Radka Dudy nebo Davida Hrušky. Každému 
nakupujícímu hokejisté věnovali podepsané 
novoroční přání a své autogramy přidali také 
na speciální vánoční tašky, do kterých zakou-
pené suvenýry vkládali. S každým se ochotně 
vyfotili a  častokrát i  živě diskutovali nejen 
o  hokejovém dění. „Pokud manželky a  pří-
telkyně našich fanoušků ještě nemají jasno 
o  vánočním dárku, mohou do  hokejového 
fanshopu zavítat až do čtvrtka 23. prosince,“ 
doplňuje Dinda. 

Sportovat se musí 
i o svátcích

O vánočních prázdninách mohou děti 
sportovat ostošest. Veřejné bruslení 

bude na zimním stadionu každý den od dvou 
do tří hodin odpoledne. Zájemci také mohou 
využít ledovou plochu na náměstí 1. máje, kte-
rá bude přístupná každý den od deseti dopo-
ledne do šesti hodin večer, ale na Štědrý den, 
o vánočních svátcích a na Silvestra bude plo-
cha uzavřena. Ostatní sportoviště budou také 
otevřena. Změny se chystají hlavně na Štědrý 
den, vánoční svátky a Silvestra. Městské láz-
ně potěší plavce, kteří budou moci po dobu 
prázdnin využívat velký i dětský bazén včetně 
whirlpoolu. Zavřeno bude 24., 25. prosince 
a 1. ledna. Relaxace, odpočinku a načerpání 
nových sil si mohou návštěvníci lázní dopřát i 
v sauně, která bude zavřena pouze od 24. do 
27. prosince a od 31. prosince do 3. ledna. Fit-
ness centrum bude uzavřeno na Štědrý den, 
první vánoční svátek, Silvestra a Nový rok. 
Více informací o provozních dobách celých 
lázní najdete na www.ssz-chomutov.cz.

Vítězství ve šprtci
obhájil Tomáš Fleišman

Dům dětí a  mládeže hostil účastníky již 
9.ročníku turnaje ve stolním hokeji o Vá-

noční pohár DDM Chomutov. Turnaj byl zařa-
zen do Českého poháru 2011, a zároveň se stal 
prvním z  nedávno vzniklé kategorie Expres. 
Kromě zástupců místního klubu se představili 
také hráči z Mostu a okolí. Vítězství nakonec 
celkem bez problémů obhájil Tomáš Fleišman 
z  týmu Most AB STAIN, který ve  fi nále po-
razil, stejně jako loni, svého týmového spolu-
hráče Zdeňka Bednáře a mohl se tak radovat 
z poháru DDM Chomutov. Třetí místo obsa-
dil Kamil Blažek, rovněž z družstva Most AB 
STAIN. Nejlepší chomutovský hráč Ondřej 
Toman obsadil v celkovém 8. místo.
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Doprava a ekologie

inzerce

GE Money Bank. a.s., Ruská 156, Chomutov, tel. 474 699 471

EXPRES P J KA OD GE MONEY BANK:

MIMO ÁDNÉ SPLÁTKY
A P ED ASNÉ SPLACENÍ ZDARMA.

ÚROK OD 5,7 %
RO N

www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844

Expres p j ka Vám jednoduše umožní:
  provést libovolný po et mimo ádných splátek
a celou p j ku p ed asn  splatit zdarma
 p j it si až 600 000 K
  zvolit si datum splátky a m nit jej i v pr b hu splácení

A navíc výhodná RPSN již od 7,7 %. Nabídka platí pro
p j ky nov  sjednané do 31. 12. 2010.

Rozumíme si.

GE život podle vašich p edstav

SC-301761/1 

Dopravní podnik musí šetřit, nepomohla ani injekce měst

Jeden, dva, čtyři cestující v  autobuse. Už 
ne. Dopravní podnik měst Chomutova 

a Jirkova ruší nevyužívané autobusové spoje 
a  zastávky. Zároveň omezuje trolejbusovou 
dopravu. Nutí ho k tomu dopady ekonomické 
krize, které výrazně zkracují dotace od  stá-
tu a  kraje. A  to i  přesto, že obě akcionářská 
města, Chomutov i Jirkov, navýšila příspěvek 
na městskou hromadnou dopravu. „Doprav-
ní podnik jako jediná organizace města do-
stane více peněz než v  letošním roce. Město 
dá na  dopravu téměř o  čtyři miliony korun 
více,“ řekl náměstek primátora Jan Řehák. 

V  trolejbusové dopravě je situace mnohem 
složitější. „Trolejbusová doprava je velmi 
drahou dopravou. Vedle běžných nákladů 
na  provoz musíme myslet i  na  modernizaci 
techniky, nejenom vlastních trolejbusů, ale 
i  trolejového vedení, měníren a  ostatní in-
frastruktury, která je zde vesměs původní 
od  roku 1995,“ konstatoval Jiří Melničuk, 
generální ředitel DPCHJ, a.s. 
Každé navýšení vstupů, případně úbytek fi -
nančních zdrojů jsou pro dopravce velmi cit-
livé. Zanedlouho bude navýšena cena trakční 
elektřiny. „Když k  tomu přidáme výpadek 

peněz ze státní, resp. krajské kasy, nezbývá 
nám nic jiného než šetřit i na přepravních vý-
konech," doplňuje Melničuk.
Podle dopravce i  přes veškeré komplikace 
je základní dopravní obslužnost na  území 
obou měst a přilehlých obcí stále dostačující. 
„Pokud by situace ukázala, že tomu tak není, 
museli bychom společně najít další zdroje 
a jízdní řády upravit tak, aby se stav zlepšil,“ 
dodává Melničuk.
Počet linek zůstal nezměněn, autobusovou 
dopravu zajišťuje i nadále patnáct linek, tro-
lejbusových linek je sedm. 

Změny v autobusových linkách

•  Posunuty spoje z hlediska lepší návaznosti na jiné linky, např. linka č. 1 na 
linku č. 9, linka č. 14 a  linka č. 16 na ostatní linky, u linky č. 16 je nově vlo-
žena zastávka Zborovská 

•  Posunuty spoje z hlediska odstranění souběhu spojů, např. linka č. 3 s linkou 
č. 8, linka č. 4 s linkou č. 6

• Posunuty spoje linky č. 13 pro zachování návaznosti na nové jízdní řády ČD

•  Zrušen zkušební posilový provoz linky č. 6 v oblasti Horní Ves (obsluha loka-
lity Povodí Ohře). Na základě statistik budou zachovány 2 využívané spoje ke 
Globusu (přes Povodí Ohře a Jitřenku) ve směru tam i zpět 

•  Zrušena zastávka Globus linky č. 9 ve směru z Černovic do Chomutova (u Globusu 
zůstává zastávka Černovická) a část trasy k Masokombinátu u málo využívaných 
spojů. Časy vybraných spojů byly upraveny dle potřeb zaměstnanců závodu EATON 

•  Zachován jediný spoj linky č. 10 pro potřeby studentů OA Černovická a ISŠ 
energetická 

Změny v trolejbusových linkách

•  Zrušena byla linka č. 31 ze zastávky AN Jirkov, nově byla zavedena linka č. 
23 ze zastávky Písečná v Chomutově

•  Zredukován počet přímých spojů z Jirkova do Chomutova a zpět, linka č. 33 nezajíždí 
do lokality sídliště Horník, zčásti je nahrazena zvýšeným počtem spojů linky č. 30; 
dopravní obslužnost v této oblasti je celodenně zajišťována i autobusovou linkou č. 1 

•  Zrychlena doprava z Jirkova do Chomutova a zpět na lince č. 33, která je 
vypravována ze zastávky AN Jirkov, nezajíždí na jirkovská a chomutovská 
sídliště a využívá trasy po silniční komunikaci I/13

• Novou linkou pro obsluhování chomutovských sídlišť je linka č. 23

•  Dopravní výkon linky č. 34 byl zachován, o víkendu posílena o 8 spojů/den

•  Zredukováno bylo 11 přímých spojů/den na polikliniku. Spojů na polikliniku zůstalo 
44 denně, z toho 27 přímých spojů vede před chomutovská sídliště a 17 přímých 
spojů je vypravováno z Jirkova. Cestující mohou využít i přestupů na zastávce Pa-
lacká v Chomutově - přestup na autobusové linky č. 4, 6, 14  
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Dětský pokojíček pomáhá odhalit 

nešvary v rodinách 
Sociální pracovnice nyní nově vedou pohovory s dětmi v dětském pokojíku, který 

mají přímo v budově magistrátu, místo v neosobních kancelářích. „Dětská duše je 

velmi křehká, a když musí vyprávět o nepříjemných věcech, mělo by to být v hez-

kém a přívětivém prostředí,“ říká Kamila Faiglová, vedoucí odboru sociálních věcí.  

Proto pracovnice so-
ciálního odboru ne-

chaly jednu z  kanceláří 
proměnit v  útulný dětský 
pokoj. Ten je barevně vy-
malovaný, vybavený dět-
skými hračkami, obrázky, 
knížkami, vhodným ná-
bytkem, pestrým kober-
cem a dalšími dětskými 
doplňky. „Přestavba kan-
celáře přišla na pár korun. 
O vybavení dětského po-
kojíku se totiž postarali 
zaměstnanci magistrátu, 
kteří přinesli nejrůznější hračky, ale i nevyu-
žitou domácí elektroniku,“ poděkovala svým 
kolegům Faiglová. 
Sociální pracovnice často pracují se zneuží-
vanými, týranými a zanedbávanými dětmi a 
jejich rodinami, s rodinami v rozvodu a s pro-
blémovými rodinami, v  nichž rodiče řádně 

neplní své rodičovské povinnosti. „Již jsme 
zde první pohovory s dětmi vedli a potvrdilo 
se nám, že nové prostředí má na děti příznivý 
vliv,“ dodává Faiglová. Odbor sociálních věcí 
úzce spolupracuje s  Policií ČR, která může 
k  pohovorům týraných a zneužívaných dětí 
tyto prostory také využít. red

- 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 hrnky

www.nonac.cz    tel.: +420 602 669 999ac l.: +c. .: +c.c : +cz

y

z    tel.: +42z    tel.: +4z    tel.: +4ccc el.: +4 + 

výpočetní technika

foto video

kancelářská technika ýp četní techniýpočetní technikak
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Atrium nabízí místa pro 
handicapované 

V  tréninko-
vé kavár-

ně Café Atri-
um završuje 
první roční cy-
klus pracovně-
-tréninkového programu devět účastníků 
se zdravotním, zejména pak mentálním, 
postižením. Všichni se pod odborným ve-
dením naučili obsluhovat hosty, připravo-
vat pro ně pokrmy i nápoje.
Sdružení Masopust, které kavárnu s  při-
spěním Statutárního města Chomutova 
a  Evropského sociálního fondu provozu-
je, bude účastníkům programu i  nadále 
poskytovat všestrannou podporu, aby na-
byté dovednosti zužitkovali.
„Pro další cyklus pracovně-tréninkového 
programu nyní Café Atrium nabízí lidem 
se zdravotním handicapem poslední vol-
ná místa,“ říká Vladislava Koldinská, ko-
ordinátorka projektu. Veškeré informace 
pro zájemce jsou k  dispozici přímo v  ka-
várně Café Atrium, na  telefonním čísle 
774  49  23  05 a  na  webových stránkách 
www.cafe-atrium.cz. 
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tel.: 732 445 149

                 REKONSTRUKCE BYTŮKvalitně (jsem odborník), 
levně (nejsem fi rma)

www.diravpenezich.c
z

Volejte ZDARMA

800 220 202

Díra 
v pe zích
na Vánoce?

 

r

SC-301284/2

Inzerce v Chomutovských novinách 

Telefon: 725 124 616
Alona Hlavová

Telefon: 608 220 020

Stanislava Provazníková

S bolestmi od rána až do 
noci já Vám mohu pomoci.

Dita Sajnerová
Nestátní zdravotnické 
zařízení Fyzioterapie

Husova 2160/12, Chomutov
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www.fyzioterapeut-chomutov.cz

Krása na dosah
Novinka: prodlužování 

řas kapkami

zaváděcí cena 2.500 Kč

Solomonis, s.r.o
Beethovenova 1632, Chomutov

tel. 739 815 937

SC-301370/2 

ádě í 2 500 Kč

Vánoční vtipy 
Cyril s Ignácem sedí před Vánocemi v hos-
podě a pořád tak dumají, co těm svým sta-
rým koupit. Cyril si s tou svojí neví rady, 
a tak se ptá Ignáce: „Ty, co chce ta tvoje 
drahá polovička nadělit?”
„Kožich, prý z činčily, či co je to za ptáka.”
„A ty máš tolik korun?”
 „Co tě vede, Cyrile, koupil jsem jí kladivo, 
aby si takové nápady vymlátila z hlavy!”

 „Dal jsem manželce pod stromek psa.”
„A proč psa?”
„Už se těším, jak mě s ním bude posílat 
večer ven!”

Pepíček se ptá na Štědrý den rodičů: „Ur-
čitě mi tohle všechno přinesl Ježíšek?”
Maminka na to: „Ano, a kdo jiný?”
Pepíček se zamračí: „A co jste mi teda při-
nesli vy?”

„Milý Ježíšku, děkuji ti za dárek,” povídá 
Jenda.
„To je maličkost,” odpovídá Ježíšek, „ne-
máš zač.”
„Taky si myslím, ale maminka mi přikáza-
la poděkovat.”

„Miláčku, co dáme mojí mamince k Váno-
cům? Vloni jsme jí koupili křeslo, co by se 
k tomu hodilo?”
„Co tak elektrický proud?”

„Jaroušku, víš, že moji rodiče nám dali pod 
stromeček sto tisíc korun? Co tomu říkáš?” 
špulí Laděnka pusinku na svého manžílka.
 „Že to s tebou, miláčku, budu muset ještě 
jeden rok vydržet!”
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Sudoku pro sváteční chvilky



14

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

Přenechám zrekonstruovaný byt 3+1 na  Zadních 
Vinohradech. Cena 200  000 Kč. Při rychlém jednání 
sleva. Tel. 724 690 588.

Pronajmu byt 2+1 v  centru Chomutova. Nájem 
8 000 Kč včetně energií. Kauce 2 nájmy. Volný od led-
na. Tel. 733 156 328.

Pronajmu byt 3+1 v  centru Chomutova. Škola, 
školka v dosahu. Nájemné 6 000 Kč + elektřina. Tel. 
777 990 400.

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

Pronajmu byt 2+1 o rozloze 69 m2 v Chomutově, ul. 
Partyzánská, cca 400 m do centra města, za 6 200 Kč 
měsíčně. Nájemné je účtováno včetně tepla. Nabízím 
velice pěkný byt na dobře situovaném místě. Požaduji 
slušné české nájemníky, kteří mohou doložit, že pra-
cují. Byt je volný ihned. Tel. 606 101 323.

Prodám byt 3+1 v klidné části Chomutova. Dům i byt 
po rekonstrukci. RK nevolat. Tel. 724 233 471.

Koupím dům pro lékaře v  Chomutově do  4  mil. Kč. 
Tel. 724 657 421.

Podnikatelka koupí byt v osobním vlastnictví. Levně 
– hotovost. Tel. 728 255 237.

Prodám byt 2+kk v osobním vlastnictví, klidná loka-
lita u nemocnice. Volný ihned. Tel. 737 410 320.

Pronajmu byt 1+1 po  rekonstrukci v centru města. 
Částečně vybavený, digi TV, přípojka internet, plast. 
okna + žaluzie, zateplený dům. Nejlépe dlouhodo-
bě. Cena 6  000 Kč včetně elektřiny a  plynu, kauce 
10 000 Kč. Tel. 774 107 832.

Prodám, vyměním nebo pronajmu družstevní byt 
4+1 v  Jirkově, ul. Gen.  Svobody. Slušný vchod. Tel. 
725 279 791.

Vyměním státní byt 2+1 v centru města za byt 3+1 
v Chomutově. Ne sídliště. Tel. 605 836 762.

Prodám byt 1+1 v  CV na  Březenecké, Dřínov-
ská ul. Byt v  původním stavu (malé úpravy). Cena 
260 000 Kč. Tel. 604 893 756.

Prodej

Prodám ořechy papíráky pravé, loupané – menší 
množství na cukroví. Tel. 605 806 665, ne SMS.

Prodám ložnici z roku 1950, leštěný ořech. Spěchá. 

Tel. 721 677 798.

Přenechám zahrádku na Domovině za přivaděčem, 
300 m2. Cena 1 500. Tel. 602 688 701.

Prodám dětskou autosedačku Maxi-cosi Priori, 9 – 
18 kg. Tel. 607 956 541.

Ostatní

Vyučuji němčinu se zaměřením na  výslovnost – 
vhodné pro maturanty. Tel. 777 755 672.

Pronajmu od Nového roku nebytové prostory v centru 
Chomutova, naproti Centrálu. Tel. 725 223 001.

Pronajmu nebytové prostory 110 m2, alarm, zamří-
žovaná okna, samostatná elektřina, plyn, voda, odvě-
trávání, el. otvírání dveří, WC dámy a páni, vestavěný 
bar. Tel. 777 680 096.

Pronajmu prodejní prostory v centru Chomutova, ul. 
28. října. Tel. 608 234 953.

Hledám zájemce (náhradníka) o bojové umění v Tiger 
Relax Clubu, věk 6–12 let. Ušetříte 3 000 Kč za vstup-
ní poplatek. Tel. 607 956 541.

Kino OKO

22. 12. st  16:00, 18:00
   SHREK: ZVONEC

A KONEC

23. 12. čt  15:00, 18:00 
  LETOPISY NARNIE: PLAVBA JITŘNÍ-

HO POUTNÍKA

25. 12. so  15:00, 18:00
   LEGENDA O LÉTAJÍCÍM CYPRIÁNOVI

26. 12. ne  17:00
   LEGENDA O LÉTAJÍCÍM CYPRIÁNOVI

29. 12. st  18:00 
  JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT

30. 12. čt  18:00 
  JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT

1. 1. so  17:00, 19:00 
  POZNÁŠ MUŽE SVÝCH SNŮ

2. 1. ne  19:00   POZNÁŠ MUŽE SVÝCH SNŮ

5. 1. st 19:00  HLAVA-RUCE-SRDCE

6. 1. čt 18:00  BASTARDI

7. 1. pá 19:00  THE SOCIAL NETWORK

8. 1. so 17:00  REJKJAVÍK

8. 1. so 19:00  RODINKA

9. 1. ne 17:00  RODINKA

9. 1. ne 19:00  REJKJAVÍK

12. 1. st 17:00 DVOJKA

Výstavy

Kulturní dům Zahradní

Vánoční bohoslužby

24. 12. Štědrý den  

DĚKANSKÝ KOSTEL:  7.00 mše svatá  

DĚKANSKÝ KOSTEL: 16.00 mše svatá pro 
děti a mládež s VÁNOČNÍ HROU

KOSTEL SV. BARBORY: 16.00 mše svatá u sv. 
Barbory 

DĚKANSKÝ KOSTEL:  22.30 „půlnoční“ mše 
svatá

25. 12.  Slavnost Narození Páně (Boží hod vánoční)  

DĚKANSKÝ KOSTEL:   8.00 mše svatá 

  10.00 mše svatá  

KOSTEL SV. BARBORY: 18.00 mše svatá

26. 12. SVATÁ RODINA JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

DĚKANSKÝ KOSTEL:   8.00 mše svatá

  10.00 mše svatá    – 
manželé si připomenou svůj slib 

KOSTEL SV. BARBORY: 18.00 mše svatá

Sport

22. 12. středa 17:30 

KLH CHOMUTOV – HR. KRÁLOVÉ – zimní stadion

23. 12. čtvrtek 16:00 

VEŘEJNÉ BRUSLENÍÍ – zimní stadion

26. 12. neděle 9:30 

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ – zimní stadion

30. 12. čtvrtek 16:00 

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ – zimní stadion

2. 1. neděle 14:30–21:00 

FUTSAL- CHLMF – sportovní hala

6. 1. čtvrtek 18:00–19:30 

BASKETBAL I. LIGA MUŽI

7. 1. pátek 19:30–21:00 BASKETBAL MUŽI B

8. 1. sobota 8:00–16:30 

FUTSAL -– ,,MEMORIAL J. SVOBODY

8. 1. sobota 10:00–12:00 

BASKETBAL- MLADŠÍ ŽÁKYNĚ

8. 1. sobota 12:00–14:00 

BASKETBAL ŽÁCI U14

9. 1. neděle 9:00–17:00 

FUTSAL I. LIGA JUNIOŘI

9. 1. neděle 18:00–19:30 

BASKETBAL I. LIGA MUŽI

22. 12. 9:00–16:00 VÁNOČNÍ VÝSTAVA DDM – 
Dům dětí a mládeže Chomutov

Do 31. 12.   výstavní síň SKKS
90 let Církve československé husitské

Výstava prezentuje činnost a úkoly Církve česko-
slovenské husitské.

9. 12.–22. 1.  Galerie Špejchar SKKS
Hana Čápová – Vernisáž grafi ky v galerii začíná v 
17:00 hod. a vystoupí VOX CANTABILIS. Vstupné 
kromě vernisáží: dospělí 15 Kč, děti a studenti 7 Kč.

12. 1. středa 17:00 

VEČERNÍČEK aneb tančíme s malou muzikou
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Fotostrana

Do Chomutova se sjela taneční Evropa 
Adventní stříbrná neděle patřila v chomutovském městském divadle sportovnímu 

tanci. Statutární město Chomutov totiž pořádalo tradiční taneční gala – Velkou 

cenu města Chomutova. Taneční soutěže se zúčastnily páry z celé Evropy. „Pozvali 

jsme taneční páry z Bulharska, Polska, Německa, Rakouska a samozřejmě i z Čes-

ka,“ řekl vedoucí soutěže Karel Maršálek.

Letošní ročník tanečního gala byl jubi-
lejní. O  založení soutěže se před pět-

advaceti lety zasloužil společně s  městem 
chomutovský taneční mistr Josef Zelenka, 
který vedl soutěž během uplynulých dva-
ceti čtyř ročníků. Taneční páry soutěžily 
ve  standardních i  latinskoamerických tan-
cích. Začalo se standardními tanci, ve  kte-

rých páry soupeřily ve waltzu, tangu, valčí-
ku, slowfoxu a  quickstepu. Na  první místo 
se probojovali David Vejchar a  Veronika 
Hanušová z tanečního klubu Sparta Praha. 
„Chomutovskou soutěž máme moc rádi, 
vždy tu vyhráváme i přesto, že soupeři jsou 
silní a  kvalitní,“ řekl tanečník David Vej-
char. V latinské části soutěže přišla na řadu 

samba, rumba, ča-ča, pasodoble a  jive. 
V  těchto disciplínách excelovali a  obsadili 
první místo Jan Onder a  Lucie Hunčárová. 
Dostatek času porotcům na rozhodnutí po-
skytli malí tanečníci z  tanečních souborů 
Stardance a  Beethoven DC EXE, kteří vy-
plnili mezery mezi soutěžními koly a za svá 
vystoupení sklidili obrovský potlesk. „Ta-
neční gala naplňuje krásou a  příjemnými 
zážitky zejména diváky. Soutěžícím párům 
přináší šanci  porovnat své sestavy a odvézt 
si hodnotné ceny za  své tanečně-sportovní 
výkony,“ řekl primátor Jan Mareš.
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