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Inzerce

Statutární město Chomutov
v y h l a š u j e

VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

• na prodej objektu č.p. 75 na pozemku st.p.č. 101, 
s pozemkem st.p.č. 101 o výměře 1402 m2 
v k.ú. Křimov

 Výchozí nabídnutá cena činí min. 429.718 Kč.

• na prodej objektu garáže ev.č. 213 na pozemku 
p.č. 5662, s pozemkem p.č. 5662 o výměře 21 m2 
v Heydukově ulici v k.ú. Chomutov I

 Výchozí nabídnutá cena činí min. 65.700 Kč.   

• na prodej objektu garáže bez ev.č. na pozemku 
p.č. 663/6, s pozemkem p.č. 663/6 o výměře 19 m2 
v Heydukově ulici v k.ú. Chomutov I

 Výchozí nabídnutá cena činí min. 74.320 Kč.  

• na prodej objektu garáže bez ev.č. na pozemku 
p.č. 663/8, s pozemkem p.č. 663/8 o výměře 17 m2 
v Heydukově ulici v k.ú. Chomutov I

 Výchozí nabídnutá cena činí min. 66.400 Kč.   

• na prodej objektu garáže bez ev.č. na pozemku p.č. 
663/11, s pozemkem p.č. 663/11 o výměře 17 m2 
v Heydukově ulici v k.ú. Chomutov I

 Výchozí nabídnutá cena činí min. 66.400 Kč.   

Zveřejnění všech výše uvedených nemovitostí je vyhlášeno 
od 28. 1. 2 011 do 28. 2. 2011.

Plné znění veřejných výběrových řízení je uvedeno na 
ofi ciálních internetových stránkách Statutárního města 
Chomutov www.chomutov-mesto.cz, případné doplňující 
informace podá oddělení majetkoprávní odboru rozvoje, 
investic a majetku města Magistrátu Města Chomutova, 
Chelčického ul. č.p. 99, p. Procházková, tel.: 474 637 473.

Podmínky účasti, formulář k podání žádosti a složenku 
k zaplacení jednorázového poplatku obdrží žadatelé 
rovněž na oddělení majetkoprávním odboru rozvoje, 
investic a majetku města (zadní trakt budovy staré radnice 
č.p. 99, ul. Chelčického v Chomutově, vchod ze Žižkova 
náměstí za bývalou městskou policií).
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Chomutovské rodiny 
budou celý rok soutěžit
Radnice přichystala novou soutěž pro děti 
a jejich rodiče. První akcí bude masopust.

Městský park se 
postupně změní
Město chce park vrátit jeho původnímu 
účelu, tedy relaxaci a kulturním akcím.

Na novém zimáku 
už je led
Zimní stadion i tréninková hala jsou 
hotové, začalo se už chladit.

Primátor poděkoval 
plavkyni Baumrtové
Nejlepší sportovkyně Chomutova 
na sebe prozradila pár věcí 
v krátkém rozhovoru.

4–5

6

7

10

e si 
e

Adoptujte mě
Pomozte Podkrušnohorskému zooparku 

a adoptujte si některé ze zvířátek. Pokud se 

rozhodnete stát se adoptivním rodičem, sta-

čí vyplnit jednoduchý formulář na webových 

stránkách www.zoopark.cz nebo zavolat na 

telefon 474 624 412. Částka bude použita 

na náklady spojené s chovem a výživou 

vybraného zvířete.

Chameleon jemenský žije ve volné přírodě 

Arabského poloostrova. Známý je svou 

schopností měnit 

barvu podle momen-

tální nálady. Jeho 

adoptivním rodičem 

se můžete stát přispě-

ním částky 400 korun.

Výročí Chomutovska
15. února 1926 se narodil v Benešově 

u Prahy František JEŽIL, pedagog, odbojář 

a regionální publicista, na Chomutovsku 

známý především jako ředitel gymnázia, 

tehdejší Střední všeobecně vzdělávací 

školy v Chomutově.

16. února 1946 zemřel v Terezíně Theodor 

VEIDL, rodák z Vysočan u Chomutova, sude-

toněmecký skladatel, dirigent, hudební vědec 

a pedagog, publicista, činný též v Teplicích.

23. února 1756 se narodil v Chomutově 

František Josef GERSTNER, matematik, 

fyzik, pedagog, astronom, fi lozof, bezesporu 

nejslavnější chomutovský rodák. Roku 1806 

byl z jeho podnětu založen pražský poly-

technický ústav (dnes České vysoké učení 

technické), jehož byl prvním ředitelem.

15. 2.
Poslední termín pro odevzdání hlášení 

o produkci a nakládání s odpady odboru 

Stavební úřad a životní prostředí.

28. 2.
Poslední termín pro podání žádostí o do-

tace na kulturní, sportovní a volnočasovou 

činnost.

Končí splatnost poplatku za komunální 

odpady za 1. pololetí.

Končí splatnost nájmů za zahrádky.

Začínají jarní prázdniny pro žáky základních 

a středních škol.
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Téma

Soutěž přinese řadu zajímavých akcí.  Prv-
ní z nich je masopustní rej, následovat 

budou lední hrátky na zimním stadionu. „Ro-
dinné týmy budou soutěžit v rychlosti i do-
vednosti na ledě. Na další akci, kterou jsou 
Chomutovské slavnosti, budou zase pátrat 
po kouzelném pokladu,“ popisuje pestrost 
programu primátor. Budou se pálit čaroděj-
nice, šlapat na kole Bezručovým údolím, na 
Kamencovém jezeře zažijí rodiny suchozem-
ské i vodní dobrodružství. Do akce se zapojila 
řada městských organizací. Proto se soutěží-
cí mohou těšit na plavecké závody, putování 
do historie Chomutova v knihovně a dalších 
historických objektech ve středu města. Děti 
budou moci zápolit nejen na jednotlivých 
akcích, ale i v celoroční literární a výtvarné 
soutěži. „Jejich úkolem bude nakreslit nebo 
básničkou či jiným slohovým útvarem popsat 

nejkrásnější zážitek z celé soutěže,“ vysvět-
luje organizátorka zápolení Marie Křenová. 
Během soutěže účastníci najdou všechny in-
formace na webu www.rodinnezapoleni.cz. 
Vrcholem zápolení bude slavnostní losování 
soutěžících, kteří nasbírají potřebný počet 
bodů. Mezi cenami nechybí sportovní náčiní, 
kola, zájezd a další zajímavé ceny. Losování 
se uskuteční v rámci Chomutovských Vánoc. 
 

Pravidla:
za deset bodů do losování 

Pravidla jsou jednoduchá. Každá rodina se 
musí zaregistrovat. A to buď na webu www.ro-
dinnezapoleni.cz, nebo v informačním stánku 
při každé akci. Za každou účast obdrží rodin-
ný tým jeden bod čili jednu známku do hrací 
karty. Pokud se soutěžící zúčastní alespoň 

deseti akcí, vstoupí do losování o věcné ceny. 
Letošní novinkou je, že se soutěže mohou zú-
častnit všichni občané České republiky. „Do 
Chomutova jezdí řada lidí za rodiči, dojíždí 
za prací či mají jiný vztah k Chomutovu. Také 
jim chceme nabídnout možnost zúčastnit 
se soutěže,“ říká primátor Mareš. Podrobná 
pravidla jsou uvedena opět na webu soutěže.

První rodinnou akcí bude Chomutovský 
masopust. Masky se mohou registrovat 

do soutěže v neděli 27. února v hospůdce 
U Feryho v Lipské ulici, která je klubovnou 
spolku Domovina, jenž je spoluorganizátor 
akce. Průvod reje masek v hudebním dopro-
vodu Masopustního šramlu Milana Barani-
jaka vychází z ulice Třebízského, prochází 
ulicemi Sukova, Sládkova, Slezská, Blanická, 
Kosmova, Hraničářská, Lipská, Kostelní, 
Bezručova, Škroupova, Blatenská a končí 
v Kulisárně u městského divadla. „Tam bu-
dou týmy soutěžit o nejhezčí masku a mohou 
se těšit na taneční zábavu a folklorní soubory 
Skejušan a Krušnohor,“ dodává Rudolf Ko-
zák, radní města a předseda spolku.

Zapomenutý karneval 
se hlásí o pozornost 

Masopust je ve městech téměř zapomenutá 
tradice, která se v současnosti vrací a okouz-
luje svou dynamikou, rozverností a blázni-
vostí. Co se tedy průvodem masek a hostinou 
slaví a proč? 
Počátky masopustu je nutné hledat v pohan-
ském kultu zimního slunovratu, antických 
saturnálií určených k oslavě obnovy přírody 
na konci zimy. Jako většina dalších pohan-
ských slavností byl i tento karneval později 
zařazen do církevního kalendáře, pozměněn 
v jeho duchu a rámován dalšími církevními 
tradicemi. foto: Dobrin Stojcev

Chomuutovské roodiny budoou oppět soouttěžit. Třiináct víkenndů plnýých záábaavy přippravilla 
radnicce pro rodiinné týmy. „Po úspěcchhu loňskkéého Roku dítěte a rrodinny jjsme přřichysttali 
novouu soutěž Chhomutovskké roodinnéé zzápoleníí,“ říká primmátor Jaan Mareeš. To, žee majjí 
soutěžžení v krvii,, Chomutoovanéé již ddokkázali. VVloni soutěěžilo témměř oosm stovekk rodinn.
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1.  Chomutovský masopust • 27. února
 Pr vod masopustních masek se sout ží 

o nejlepší masku.
 Místo konání: Domovina, Kulisárna

2.  Lední hrátky • B ezen
 Rodinné bruslení se sout žemi v rychlosti i dovednosti.
 Místo konání: Zimní stadion

3.  Chomutovské slavnosti • 23.–24. dubna
 Hledání kouzelného pokladu.

Místo konání: historické centrum m sta

4.  Pálení čarodějnic • 30. dubna
 Oslava p íchodu jara s opékáním bu t  a sout ží o nejlepší masky. 

Místo konání: TJ Veros

5.  Rodinné stromečkování • 15. kv tna
 Turistický výšlap v rámci Mezinárodního dne rodin.
 Místo konání: turistické trasy v okolí Chomutova

6.  Den dětí • 28. kv tna
 Zábavný celodenní program u p íležitosti Dne d tí.
 Místo konání: Podkrušnohorský zoopark

7.  Cyklovýlet • 18. ervna
 Na kole vst íc létu. • Místo konání: Bezru ovo údolí

8.  O perlu Kamencového jezera • 16. ervence
 Vodní i suchozemské dobrodružství pro malé i velké.
 Místo konání: Kamencové jezero

9.  Pohádkové safari v zoo parku • 13. srpna
 Projíž ka výb hem Eurosafari a skanzenem se spoustou 

pohádkových bytostí. 
Místo konání: Podkrušnohorský zoopark

10.  Výprava do historie Chomutova • 10. zá í
 Dobrodružné a tejemné putování proti proudu asu.
 Místo konání: historické centrum m sta

11.  Podzimní hrátky • 15. íjna
 Výroba drak  a zví átek z kaštan , opékání brambor.

12.  Chomutovská ploutev • 12. listopadu
 Plavecká sout ž pro rodi e s d tmi. • Místo konání: M stské lázn

13.  Literární a výtvarná soutěž • Únor–listopad
 Nakreslete nebo popište váš nejkrásn jší zážitek 

z Rodinného zápolení.

14.  Slavnostní losování • Prosinec
 V rámci Chomutovských Vánoc.

Téma
Křesťanský masopust tak začíná 6. ledna 
svátkem Tří králů a vrcholí čtyřicet dní před 
Velikonocemi o masopustním pondělí a úte-
rý, kdy městem prochází průvod masek a ve-
čer se koná masopustní zábava. Masopust 
končí takzvanou Škaredou nebo také Pope-
leční středou při obědě – tradičně čočka s va-
jíčkem, sýr, krupice, brambory a chléb – který 
předznamenává čtyřicetidenní půst střídající 
svátky hodování.

Průvod masek 
a masopustní zábava

Vrcholem masopustu byl vždy průvod ma-
sek a následná masopustní zábava. Původně 
byl průvod masek určený jen pro svobodné 
a mladé ženaté muže, ale postupně se do 
průvodu přidávali i další obyvatelé vesnice. 
Průvod pak obcházel jednotlivá hospodářství 
s písněmi a říkankami: „Tydli fi dli bumtarata, 
otevřete, kmotře, vrata! Maškary k vám při-
šly, hej, začal masopustní rej.“ To, co průvod 
během dne vykoledoval, pak bylo snědeno či 
zpeněženo během masopustní zábavy. 
V masopustním průvodu bylo možné spatřit 
nejrůznější masky, které často vycházely z po-
věr a lidových představ. Mnoha maskám byla 
v minulosti dokonce připisována kouzelná 
moc a hospodáři si je svými dary předcházeli. 
Jiné masky se stávaly prostředkem lidového 
posměchu či kritiky mnohých lidských neřes-
tí. Tradiční maskou byla postava medvěda, 
která měla v některých krajích výsadní právo 
tancovat s děvčaty v hospodářství, dále mas-
ka medvědáře, kobyly či staré babky s nůší, 
pravidelně se v průvodu smála také smrtka 
doprovázená nevěstou a ženichem, kteří však 
měli obrácené role. 
Masopustní zábava po průvodu se nesla ve 
znaku nezřízeného hodování, při kterém na 
stole nesměly chybět dobroty z tradiční za-
bíjačky, koblihy smažené na másle, boží mi-
losti, klobásy, slanina a samozřejmě pálenka. 
Taneční zábavu pak uzavřelo takzvané pocho-
vávání basy, kdy byl hudební nástroj vynesen 
ze sálu a „pohřben“ – neomylné to znamení 
konce karnevalu.

Kde sehnat masku?

Koupit:
www.masky-karneval.cz
www.masky-kostymy.com
www.ceske-tradice.cz
www.maskarni.cz
www.lipta-tdp.cz 

Vyrobit:
www.i-creative.cz/2008/11/13/karne-
valove-masky-sablony-k-vytisknuti

Půjčit:
Divadlo rozmanitostí v Mostě 
www.divadlo-rozmanitosti.cz 
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Aktuality

Městský park by měl být zelenou oázou 
města. Tuto idylku však ničí vandalové. 

„Je velká škoda, že se mezi lidmi najdou tací, 
kteří ničí a znehodnocují to, co by mohlo slou-
žit ostatním,“ říká k současnému stavu parku 
náměstek primátora Martin Klouda. Radnice 
připravuje plány, jak park zase oživit. 
S prvními kroky začala radnice již vloni, kdy 
od jara do podzimu v parku strážníci společně 
s Policií České republiky pořádali pravidelné 
bezpečnostní akce, při kterých doslova v roj-
nici procházeli park. „Hlídky také ve větší 
míře park nepravidelně kontrolovaly. Vyká-
zaly několik bezdomovců, zadržely hledané 
osoby,“ říká náměstek primátora Jan Řehák. 
Aktivitou obou policií se situace výrazně zlep-
šila. Občané se mohou cítit podstatně bez-
pečněji. 
V parku vandalové ničí osvětlení, dělají nepo-
řádek, pohazují různé odpadky a ničí altány, 
bludiště či další části parku. Městská policie 
zde pravidelně provádí hlídkovou službu, ale 
není možné, aby celý velký prostor parku hlí-
dala nepřetržitě. Zlepšení stavu nepomohly 
ani mimořádné úklidy a řada provedených 
oprav zničených laviček, lamp, dosazení 
ukradených rostlin, keřů a dalšího inventáře. 
Technické služby za poslední rok investovaly 
do výše uvedených nejnutnějších oprav přes 
tři sta tisíc korun.

„Park by měl být chloubou Chomutova. Skvě-
lé místo pro setkávání občanů i pro pořádání 
akcí – například Cumbajšpílu park vysloveně 
seděl. Květinová výzdoba byla vždy na dobré 
úrovni, přesto některá místa jsou zanedba-
ná, třeba záhony s růžemi u jednoho z altá-
nů. Nelíbí se mi stav některých staveb. Řádí 
zde sprejeři. Měla by být zvýšena bezpečnost 
v nočních hodinách,“ řekl zastupitel Vladi-
mír Koten. 
Město připravuje regeneraci parku. „Připra-
vujeme projekty, kterými bychom ochránili 
park pro slušné občany před vandaly a různý-
mi živly.  Park by měl být místem pro děti, od-
počinek a relaxaci všech občanů i návštěvní-
kům našeho města,“ říká Klouda.  Do parku 
by se měly vrátit akce, jako jsou Chomutovské 
slavnosti či Nejmilejší koncert. Také dechové 
koncerty by si zasloužily důstojnější prostře-
dí. „Prostě takové, které je řádně uklizené 
a připravené,“ dodává Klouda.

Městské organizace se opět postarají 
o volný čas dětí o jarních prázdninách. 

Kultura a sport, s.r.o., pro děti připravila 
jarní miniškolu sportu. „Děti se naučí zá-
kladům míčových sportů, pohybových a do-
vednostních her,“ říká Kateřina Chytrová, 
vedoucí sportovní haly. V Městských lázních 
se děti naučí několik plaveckých stylů a za-
skáčou si do vody. Na zimním stadionu je če-
kají základy bruslení. Přihláška je na www.
ssz-chomutov.cz.
Ekocentrum při Podkrušnohorském zoopar-
ku pořádá v termínu jarních prázdnin ekotá-

bor pro děti od sedmi do dvanácti let. „Ce-
lotáborová hra Cesta kolem světa je nabitá 
pestrým programem na každý den.  Během 
pěti dní děti objeví přírodu, ale hlavně fau-
nu Evropy, Asie, Afriky, Ameriky a dalších 
míst,“ říká Martina Pelcová, mluvčí zoopar-
ku.
Děti se mohou těšit na blízká setkání se zví-
řátky chovanými v zooparku, ekologické 
aktivity, zajímavé soutěže či celodenní výlet.  
Tábor bude zakončen oslavou masopustu.  
Přihlášky zájemci naleznou na webových 
stránkách www.zooparku.cz. 

Chomutované vybrali 
přes 36 tisíc korun
Přes šestatřicet tisíc korun vybrali tři 
králové v Chomutově. Ofi ciálním počí-
táním vybraných peněz skončila každo-
roční Tříkrálová sbírka. Chomutované 
přispívali celkem do osmi pokladniček. 
Tu nejznámější vezl tříkrálový průvod 
chomutovského zooparku, který zavítal 
tradičně k radnici.
Farníci římskokatolické církve a zástup-
ci Charity ČR nasbírali celkem 36 331 
korun. Ty poputují dětem, a to nejen do 
dětských domovů, ale všem potřebným, 
jak v České republice, tak v zahraničí. 
V pokladničkách se objevily všechny čes-
ké kovové mince a bankovky až do výše 
tisíc korun. „Raritou jsou čtyři anglické 
mince, nějaká eura, neplatná slovenská 
koruna a dvě mince neznámého půvo-
du,“ říká náměstek primátora Martin 
Klouda, který sbírku ověřoval.
Občané města letos přispěli na dobročin-
né účely v podobné výši jako v uplynu-

lých letech. Kdo 
nepřispíval na 
ulici, ale před 
svým domem, 
ten má na dve-
řích domu kří-
dou napsanou 
známou značku 
K+M+B ´11.

Městský park se bude 
postupně měnit k lepšímu

Dejte děti o prázdninách do zooparku a na sport

Prodeje a pronájmy domů či garáží, vý-
stavbu dětských hřišť či nových chodníků 

má na starosti komise pro majetek, investice 
a územní plán, která začala nově pracovat 
jako komise rady města. „Má za úkol všechny 
návrhy spojené s majetkem a investicemi pro-
jednat, odhalit případné nesrovnalosti a ma-
teriály připravit k projednání v radě, která je 
následně předloží do jednání zastupitelstva,“ 
říká její předseda Petr Husák.

Členy komise je pět zastupitelů a čtyři členové 
zastupují veřejnost. V komisi je zastoupená 
také opozice. „Tím se zajistí informovanost 
všech klubů v zastupitelstvu a jednotlivé ma-
teriály by se měly lépe projednávat,“ vysvět-
luje Husák. Kluby tak v předstihu získají pře-
hled o všech prodejích a pronájmech majetku 
a uvažovaných investicích města.  
Komise bude také poradním hlasem rady 
při rozhodování o investicích města. „Měla 

by v rámci finančních prostředků určených 
na investice zvážit, zda budou vynaloženy 
tak, aby byly co největším přínosem pro co 
nejvíce občanů,“ říká předseda Husák.  
Územní plán, který patří k nejdůležitějším 
dokumentům města, bude také v gesci ko-
mise. „Budeme se snažit zanést zkušenosti 
členů komise do územního plánu a konzul-
tovat ho s odborníky,“ vyjmenovává Petr 
Husák.  

Nová komise bude hlídat prodeje i investice

6



Aktuality

Téměř devět set tisíc korun se pokusí měst-
ská policie získat na preventivní programy 

od ministerstva vnitra.  Nejvíce peněz by mělo 
putovat na civilní pracovníky městské policie.  
Další preventivní aktivity směřují do informo-
vanosti občanů, výcvikových pobytů dětí a vy-
bavení místnosti prevence městské policie. 
Městská policie chce získat prostředky na šest 
civilních pracovníků, kteří se v minulém roce 
velice osvědčili. „Pomáhali omezit prostituci 
na Lipské a Kadaňské, bojovali proti přestup-
cům, hledali injekční stříkačky a byli očima 
městské policie,“ popisuje jejich práci Jan Ře-
hák, náměstek primátora. Na civilní pracovní-
ky chce město šest set tisíc korun.
Strážníci chtějí také spustit opět reklamní 

kampaň v autobusech a trolejbusech. „Na 
monitorech chceme upozorňovat na krádeže 
kapesních zlodějů či varovat před nebezpečím 
drogové a alkoholové závislosti,“ říká preven-
tistka městské policie Iva Ejim. Reklama vy-

jde na 82 tisíc korun, o 73 tisíc městská policie 
žádá ministerstvo. 
V rámci projektů se budou také školit strážní-
ci v komunikačních dovednostech. Budou se 
učit, jak zvládat situace s velmi agresivními 
pachateli. Úsek prevence městské policie také 
zajistí fi nanční krytí na dva výcvikové pobyty 
pro děti z nízkoprahového zařízení Světlo.  
„Náplní jsou interaktivní techniky a besedy, 
které mají děti naučit, co je trestné a co přestu-
pek tak, aby se samy vyvarovaly jejich páchá-
ní,“ říká Ejim. V rámci posledního projektu 
bude vybavena přednášková místnost v nové 
služebně městské policie. „Informace v ní bu-
dou získávat děti z mateřinek, škol i senioři,“ 
dodává Ejim.

Na Kamenné se poprvé sešlo nové vedení 
města s občany na pravidelném setkání, 

které Chomutované znají spíše pod názvem 
brífi nk. Občané se do zástupců města pustili 
palbou otázek. Nejvíce je zajímala doprava, 
parkování, kontejnery a čistota ulic.  „Oceňu-
ji, že jsme získali řadu konkrétních podnětů 
a ne jen všeobecné stížnosti,“ řekl primátor 
Jan Mareš. 
Lidem z Kamenné chybí propojovací chodní-
ky na Březeneckou a k zooparku. „Oba jsou 
v plánu v rámci projektu Sídliště, místo pro ži-
vot. Budovat se budou letos,“ řekl Jan Řehák, 

náměstek primátora. Přišla i řada upozornění. 
Například na podchod na páteřní komunikaci, 
kde svítí jen jedno světlo a schody jsou málo 
udržované. Technické služby stav napraví. Ty 
budou řešit také situaci na hlavní přístupové 
cestě po schodišti na Kamenný vrch, která je 
málo osvětlená, a lidé se po ní bojí večer chodit. 
Výtky padaly též k pejskařům a velmi znečiš-
těním chodníkům. „Je to vizitka lidí, kteří po 
psech nesbírají. K nim musí směřovat stížnos-
ti,“ řekl primátor. Technické služby za rok sebe-
rou přes šest tun exkrementů. Městská policie 
zřídila psí hlídky, a přesto je to stále málo.

Řetízky pro seniory 
a tělesně postižené
Senioři, chcete být doma lépe zabezpe-
čeni, a to hlavně proti násilníkům a zlo-
dějům? Ozvěte se nám, namontujeme 
vám bezpečnostní řetízek. Tak přesně 
zní výzva městské policie k důchodcům 
a tělesně postiženým. „V rámci prevence 
kriminality městská policie nainstalu-
je až dvě stě bezpečnostních řetízků do 
vchodových dveří bytů,“ říká náměstek 
primátora Jan Řehák. Namontování pro-
vede odborná fi rma za dozoru městského 
strážníka v březnu až květnu. 
Senioři, kteří mají o řetízky zájem, se mo-
hou hlásit u Městské policie v Chomuto-
vě na úseku prevence  na číslech 474 637 
494 a 474 637 458. Podmínkou pro jeho 
získání je trvalý pobyt na území města 
a absolvování přednášky k bezpečnému 
chování seniorů. „Na přednášce chceme 
seznámit seniory se všemi riziky, která je 
mohou potkat,“ dodává Iva Ejim, pre-
ventistka městské policie. 
Akce je pokračováním stejného projektu, 
který městská policie realizovala v loň-
ském roce a rozdala stovku řetízků.

Strážníci chtějí získat statisíce na prevenci

Brífi nk na Kamenné: Chybí chodník na Březeneckou

Zimní stadion a tréninková hala jsou dokončeny a začíná v nich zkušební provoz. Zkouší se 
také technologie. Proto se začalo s prvním ledováním. To potvrdilo, že technologie chlazení 
obou ledových ploch je naprosto vynikající. Stavebníci i zástupci provozovatele nyní zkou-
ší také vzduchotechniku, včetně klimatizace, řídící systémy, strojovny i soustavy osvětlení. 
Nezapomíná se ani na bezpečnost a zkouškami prochází i požární systémy. Ve zkušebním 
provozu bude stadion až jeden rok.

Na novém zimáku už je první led
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Rozhovor

Když jsme před rokem a půl 
spolu stáli v areálu bývalých 

kasáren a dívali se na holou pláň, řekl jste, 
že se jedná v podstatě o jednoduchou stavbu. 
Nezměnil jste za tu dobu svůj názor?
Nezměnil, možná mírně upravil. Zajímavé je, 
že některé práce, u kterých jsme předpoklá-
dali komplikace, proběhly naprosto hladce. 
Naopak u některých, které se provádí běžně, 
nás něco zaskočilo. Problém všeobecně byl 
především krátký čas výstavby u projektu ta-
kového rozsahu, a pak především loňská ab-
normálně tuhá zima.

Tenkrát jste také řekl, že největším problémem 
bude mráz a spodní voda. Bylo tomu tak? 
Mráz i voda patřily k našim největším soupe-
řům. Mráz byl samozřejmě problém přede-
vším při stavbě železobetonových konstrukcí, 
u kterých jsme dokonce museli práce na šest 
týdnů přerušit. Toto zdržení jsme poté za cenu 
zvýšeného nasazení doháněli na začátku jara. 
Kvůli spodní vodě bylo nutné odtěžit vrstvu 
promáčené zeminy pod oběma ledovými plo-
chami a nahradit ji únosným materiálem.

Změnil se v průběhu stavby nějak projekt? 
Projektových změn byla celá řada, a to přede-
vším z důvodu optimalizace budoucího pro-
vozu stadionu a snížení očekávaných provoz-
ních nákladů. Investor a budoucí dodavatel 
přicházeli s celou řadou návrhů, jak budoucí 
provoz co nejvíce zjednodušit a snížit náklady 
především na energie. Ve spolupráci s pro-
jektantem a jednotlivými subdodavateli byla 
drtivá většina těchto požadavků vyřešena 
a zrealizována za pochodu. 

Co bylo nejtvrdším „oříškem“?
Těch byla celá řada. Jako jeden z největších se 
ukázalo skloubení požadavků všech účastní-
ků projektu, tedy architekta, projektanta, in-
vestora, uživatele a dodavatele stavby. Každý 
z nich nahlížel na stavbu ze své pozice a tro-
chu jiného pohledu. Skloubit jejich požadavky 
se u některých konstrukcí a dodávek ukázalo 
jako velmi složité. Stejně obtížné bylo zkoor-
dinovat všechny profese včetně těch speciál-
ních, aby na sebe jejich práce navazovaly.

Máte i nějakou veselou příhodu ze stavby?
Náš přísný koordinátor bezpečnosti práce 
mnohokrát a okamžitě vykázal ze stavby ty 
pracovníky, kteří neměli oblečenou refl exní 
vestu. Stalo se to i v případě hlavního architek-
ta stavby, který si jako uznávaný autor mnoha 
projektů na tyto doplňky nepotrpí. Pak tedy 
nezbylo nic jiného než i architekta přesvědčit, 
že vesta je nutná. Když jsme u toho viděli jeho 
výraz, celý náš tým stavbařů to velmi pobavi-
lo, ale na jeho obranu musím říci, že to vzal 
jako profesionál, a byl to snad jediný ústupek, 
který za celou stavbu udělal. 

Jindřich Smetana, 
architekt 

Zimní stadion je hotový, odpo-
vídá vaší vizi či architektonic-
kému návrhu?

Zimní stadion je součástí plánovaného spor-
tovně-společenského komplexu v prostoru 
bývalých kasáren, který zároveň je v bezpro-
střední návaznosti na rekreační areál Kamen-
cového jezera, což je skvělý kontext. Z hledis-
ka celku je pro mne důležité, že i když z objektů 
vlastních kasáren toho při revitalizaci území 
mnoho nezbylo, je zde stále přítomná a zažitá 
vzpomínka na jasně, až vojensky uspořádaný 
soubor nových hmot uvnitř čtvercové parcely. 
Po nyní dokončeném pásu zimního stadionu 
se v dalším pásu začíná stavět soubor letního 
stadionu včetně navazujícího atletického. 
Obdobný princip řádu jsme ctili i v návrhu 
vlastní zimní haly a k ní do pásu řazených 
doprovodných objektů, jako jsou šatny, tělo-
cvičny a jiné tréninkové prostory včetně velké 
tréninkové haly. Jelikož se jedná o svého dru-
hu gladiátorskou arénu, je i pojetí vnitřního 
uspořádání ostře přísně komponované. Tomu 
odpovídá i volba strohých a snad i nezničitel-
ných materiálů. Tento syrový výraz je doplněn 
výraznou barevností podlah a sedaček ve va-
lérech modré a také pochopitelným nadstan-

dardem v zóně VIP včetně specifi ckých funkcí 
ve skleněných věžích v rozích arény.
Tato architektonicky mužská estetika se svo-
jí charakteristicky strohou atmosférou by se 
měla stát jasně rozpoznatelnou a jedinečnou 
značkou chomutovské haly v kontextu ostat-
ních stadionů v Čechách.

Podle vyjádření stavitele jste byl velmi přísný 
a nedopustil jste žádnou změnu. Je to obvyklé, 
že architekti jsou takto přísní, nebo považuje-
te chomutovský stadion za své oblíbené dítě? 
Nemyslím si, že bych byl přehnaně přísný. Je 
zákonité, když se architektura vyjadřuje jed-
noduchými až minimalistickými tahy, tak ty 
musí být čistě a jasně provedené, aby nebylo 
možné je zaměnit s chybou nebo nedoděl-
kem. Tam, kde prostor formuje pouze sklo, 
pohledový beton, barevná podlaha a režná 
vodovzdorná překližka, musí být provedení 
precizní, a následně i přiznané – viditelně 
vedené elektrické rozvody musí mít přesnou 
geometrii a dráty uvnitř drátěných žlabů musí 
být „učesané“.
Potom hlavní břemeno čistoty provedení nese 
technický dozor zkušeného subjektu, jakým 
generální projektant AED pod vedením Ing. 
Ransdorfa bezesporu je, a také to chce pocho-
pení věci a mimořádný výkon hlavního stav-
byvedoucího a takovým partnerem byl Ing. 
Weisnicht za generálního dodavatele.

Jaký prvek z architektonického hlediska po-
važujete za stěžejní? 
Vedle výše zmíněného charakteru stavby 
bych zmínil vynesení celé střešní konstrukce 
na jediném masivním předpjatém oblouku 
v podélné ose haly. Toto řešení umožňuje 
zavěšení soustavy velkorozponových žeber 
nad celým prostorem bez jakýchkoli přídav-
ných konstrukcí, nese krom střešního pláště 
všechny vzduchotechnické rozvody a osvětle-
ní ledové plochy, je konstrukčním „majstršty-
kem“ statiků.

Stavba stadionu: Architekt neustoupil ani o píď
Zimní stadion a tréninková hala 
jsou hotovy. Jedná se asi o jednu 
největších staveb v novodobé his-
torii města. Z pohledu laika by se 
mohlo zdát, že postavit stadion je 
složité. Požádali jsme o názor dva 
muže, kteří jsou se stadionem 
úzce spjati.

Luboš Pešek, 
předseda představenstva 
Northstav, a.s.
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Křtil se sborník Comotovia 2009

Křížem krážem po Austrálii v divadle
Zimní putování po červeném kontinentu 

je název velkoplošné panoramatické živé 
diashow se sedmi projektory na téma Křížem 
krážem po Austrálii. Do chomutovského di-
vadla s ní zavítá cestovatel Leoš Šimánek. Ve 
čtvrtek 17. února se můžete virtuálně vydat na 
malý kontinent, který je velkou zemí. „Austrá-
lie je zemí úžasných protikladů s nepředstavi-
telným množstvím přírodních krás. Vysoké 
hory střídají tropické pobřeží s korálovými 
útesy, rozlehlé lesy zase oblasti s nedozírnou 
pouští nebo fascinující hluboké kaňony s bi-
zarními skalními formacemi,“ přibližuje krá-

su daleké země cestovatel Šimánek.
Na dobrodružnou výpravu po Austrálii se Ši-
mánek vydal s manželkou, synem a dcerou. 
Tři měsíce putovali po nejzazších koutech 
země. Jezdili s obytným vozem, na koních, 
horských kolech, kánoích a plachetnicích 
s potápěčskou technikou, se sněžnicemi, na 
lyžích nebo pěšky prošli Austrálii opravdu 
křížem krážem. Z této cesty vznikla i stejno-
jmenná fotografi cká kniha.
Vstupenky na panoramatickou show jsou 
v předprodeji v divadle a v městském infor-
mačním centru.

Město Chomutov ve spolu-
práci s Historickým ústa-

vem Akademie věd ČR a Státním 
okresním archivem Chomutov 
v roce 2009 uspořádaly vě-
deckou konferenci Comotovia 
2009. „Odborné příspěvky, kte-
ré zde zazněly, byly zajímavé 
a podnětné i tentokrát, proto byl 
vydán jako čtvrtý v pořadí sbor-
ník s datem 2009,“ říká vedoucí 
odboru školství Dagmar Mikov-
cová. Sborníky Comotovia 2009 
s podtitulem Mlčenliví svědkové 
minulosti byly nyní koncem led-
na slavnostně představeny veřej-
nosti a pokřtěny.
Příspěvky přinášející nové po-
znatky z minulosti Chomutova 
a jeho regionu do sborníku shromáždil a se-
řadil Petr Rak ze Státního okresního archivu 
Chomutov se sídlem v Kadani. Jednotlivé 
části se týkají například archeologického prů-
zkumu horní brány na chomutovském Žižko-
vě náměstí, zcela zničené památky bývalého 
raně renesančního portálu chomutovského 
zámku nebo nejzajímavější gotické památky 
v regionu, kostela sv. Petra a Pavla ve Volyni. 

Dále zde najdete popis dvaceti sedmi typů 
pečetí chomutovských cechů, studii o kore-
spondenci města Rakovníka s Kadaní v 16. 
a 17. století, článek o přísečnické mincovně 
v písemných pramenech stejného období 
nebo text o historii papíren v Zásadě u Rašo-
vic a v Perštejně. Sborník je možné zakoupit 
v knihkupectví DDD nebo v Oblastním mu-
zeu v Chomutově na náměstí 1. máje.

Plesová sezona je v plném proudu a kro-
mě významných reprezentačních ple-
sů města, různých fi rem, společností 
a spolků se pravidelně konají maturitní 
plesy jednotlivých škol. Je to příležitost 
pro setkání maturantů s jejich spolu-
žáky a přáteli, rodiči a pedagogy. Po 
plese už se naplno věnují přípravám na 
úspěšné složení maturitních zkoušek. 
Každá škola či třída se snaží do orga-
nizace vlastního plesu vnést svoji tvo-
řivost a originalitu. Někteří sází na ne-
tradiční program, ke kterému si pozvou 
profesionály, jiní si sami připraví nějaké 
vystoupení, scénku či předtančení. Stále 
častěji mívají plesy stanovené téma, v ja-
kém duchu se nesou.

Ještě můžete navštívit tyto plesy:

11. 2. Maturitní ples

 Zombie večírek tříd S4 a V4 SPŠ 

 a VOŠ Chomutov

12. 2. Maturitní ples

 tříd A4 a E4 SPŠ Chomutov

 součástí bude ohnivá show

18. 2. Maturitní ples

 třídy 4.B SZŠ Chomutov, téma Afrika

19. 2. Maturitní ples

 ISŠ Údlice

11. 3. Maturitní ples 

 Gymnázia Klášterec

18. 3. 1. reprezentační ples 

 Gymnázia Chomutov, který se koná

 při příležitosti 420. výročí založení

 školy Jiřím Popelem z Lobkovic –

 je určen všem absolventům 

 a bývalým i současným profesorům

19.3. Reprezentační ples 

 Statutárního města Chomutova 

 – večerem budou provázet Tereza 

 Kostková a Roman Vojtek, v programu

 vystoupí Petra Janů, Roman Vojtek,

 orchestr Josefa Hlavsy, zatančí 

 Jan Onder a Lucie Hunčárová

Pojďte plesat
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Sport

Děvčátka mají šanci 
stát se mistryněmi
Oddíl moderní gymnastiky MIKA Chomu-
tov funguje teprve dva roky, přesto má již po-
četnou základnu malých, šikovných a hlavně 
úspěšných děvčátek, která sbírají medaile 
nejen na závodech po České republice, ale 
i na závodech mezinárodních. Oddíl MIKA 
Chomutov se právem řadí mezi nejúspěšnější 
oddíly severočeské oblasti, protože má hned 
několik přebornic v různých kategoriích, 
které reprezentovaly tuto oblast až na vrchol-
ném závodě sezony, na mistrovství České re-
publiky. Může se pochlubit také úspěšností 
svých děvčat v pódiových skladbách, která 
ze všech závodů, včetně mezinárodních, vo-
zila medaile. V této disciplíně se na mistrov-
ství České republiky náš oddíl předvedl jako 
jednoznačně nejlepší z této kategorie v se-
veročeské oblasti a nezklamal ani v náročné 
konkurenci pražských oddílů.

Kdo se může přihlásit: děvčata ročníku 

narození 2005–2007;  starší děvčata jen se 

základy baletu či tance

Kam má přijít: tělocvična ZŠ 17. listopadu 

Kdy: v úterý a pátek 14.00–17.00 hod.  

Co s sebou: cvičební úbor

Jak často jsou tréninky: 2krát týdně, 

po roce trénování se tréninky navýší 

na 3krát týdně

Za kolik: 2 000 Kč na půl roku

Bližší informace: Kateřina Vomastová, 

tel.: 725 029 457; www.mika.txt.cz

Dejte děti na gymnastiku

inzerce

- 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 ýpočetní teýpočetní technikakika
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Nejúspěšnější sportovkyně Chomutova 
Simona Baumrtová převzala z rukou 

primátora Jana Mareše poděkování za loň-
skou velmi úspěšnou reprezentaci města na 
světových kláních.  Baumrtová se probojovala 
do první šestky na mistrovství světa a skončila 
třetí na mistrovství Evropy. Její výkony jsou  
obdivuhodné i proto, že velmi úspěšně zakon-
čila studium na gymnáziu. Nyní studuje prv-
ním rokem fyzioterapii na FTVS UK v Praze.   
Simonu jsme požádali o krátký rozhovor. 

Kolik českých rekordů máte v držení?
Držím 3 české rekordy. Na 100 a 200 m znak 
na dlouhém bazénu a na 200 m znak na krát-
kém bazénu.

Není příliš zavazující být největší česká naděje 
v plavání?
Před závodem se na to vždy dívám racionál-
ně. Snažím se nevnímat tíhu toho, že musím 
zaplavat dobře. Vždy se uklidňuji tím, že jsem 
pro to udělala vše, a když to nevyjde, tak se 
svět nezboří.

Kdy jste podle vás udělala ten hlavní a nejdůle-
žitější krok k vítězství?
Od roku 2008 mám stabilizovaný zdravotní 
stav, vždy se domlouváme s tátou na tréninku, 
na mých pocitech a silách, jak intenzivně tré-
nink plavat, a nakonec asi i v mém „zapálení“ 
pro plavání.

Když mluvíme o vašem zdravotním stavu, vaše 
úspěchy jsou o to cennější, že jste musela pře-
konat nemalé zdravotní problémy s astmatem. 
Už je to lepší?
Pravidelně užívám léky, které by měly astma 
zklidňovat, přesto to není úplně v pořádku.

Máte svůj vzor?
Určitě. Od malička je mým vzorem plavkyně 
Ilona Hlaváčková, několikanásobná mistryně 
Evropy a evropská rekordmanka. Je to skvělá 
žena.

Jste pomyslný krůček od světové plavecké špič-
ky. Je až neuvěřitelné, že se hvězda českých ba-
zénů narodila v Chomutově. Jsou tady vůbec 
takové podmínky k dalšímu růstu, nebo je to 
spíš náhoda a shoda okolností? 
Vedení bazénu nám zatím vychází vstříc, do-
kážeme se téměř na všem domluvit, mám vý-
bornou fi nanční podporu, systém tréninků, 
který mi vyhovuje, a výborné domácí zázemí.

Kolik plavete týdně a trénujete i na „suchu“?
Plavu 14 hodin týdně, což odpovídá přibližně 
45 kilometrům, a k tomu trénuji i 3krát  na su-
chu, dohromady asi tři hodiny týdně.

Jaké máte další plány?
Mým cílem letošní sezony je pokusit se zapla-
vat olympijský limit a probojovat se do fi nále 
na červencovém MS v čínské Šanghaji a do-
končit první ročník vysoké.

Jak jde dohromady škola, trénink, soukromí?
Kromě školy a plavání nemám skoro žádný 
volný čas, ale vůbec mi to nevadí. Prvním ro-
kem studuji na VŠ a zatím se mi daří i tam.

Primátor poděkoval Simoně Baumrtové
za skvělou reprezentaci města
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Bezpečnost a doprava

inzerce

Koupelnové studio

40 vzorových kójí 
se sanitou a obklady

Po-Pá  (800-1700)

Kosmova 4721, Chomutov
(areál autoškoly Omega)

Tel.: 474 626 191, 777 233 131

www.eurokoupelny.cz

Sobota  (800-1200)

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER
MODERNIZACE KOUPELEN

SC-302015/1

Bojíte se vybodování za dopravní 
přestupky? Pošlete SMS

Už přes tři měsíce slouží řidičům e-služba 
Info limit bodů řidiče, která hlídá bodo-

vé konto řidiče a upozorní ho, když přesáhne 
hranici sedmi bodů. Magistrát řidičům nabí-
zí další SMS služby, kterými je jednorázový 
výpis bodů či vyrozumění o vyřízení žádosti. 
„SMS služby nejenže usnadní život řidičům, 
ale také napomáhají bezpečnosti na silni-
cích,“ řekl Bedřich Rathouský, vedoucí od-
boru dopravních a správních činností.
Automatické hlídání bodového konta si mo-
hou řidiči objednat SMSkou za cenu 99 ko-
run na čísle 9023099. Tvar SMS je: CHVLIM 
mezera číslo ŘP žadatele mezera jméno a 
příjmení.  Po odeslání obdrží řidič v SMS 
aktuální stav bodů. „Poté mu budeme 12 
měsíců automaticky hlídat zapisované body 
a o dosažení hranice 7 bodů ho v SMS vyro-

zumíme. Ve 12. měsíci opět obdrží aktuální 
stav bodů a nabídku na prodloužení služby,“ 
popisuje Rathouský. Prvního řidiče úředníci 
vyrozuměli minulý týden. Průměrný věk uži-
vatelů této služby je 37 let, plných 6 % mělo 
již v době objednání služby 7 a více bodů. Ve 
správním území Chomutova se 46 tisíci řidiči 
má aspoň 1 bod zapsáno 6 900 z nich, sedm 
a více bodů pak zhruba tisíc šoférů.
Již třetím rokem slouží řidičům služba Výpis 
počtu bodů, pomocí které si za pětadvace-
tikorunovou SMS zjistí aktuální stav svého 
konta. „Tuto službu si řidiči velmi osvojili, 
takže se ročně dálkově zeptá na 2000 řidičů, 
zatímco na přepážku jich za rok přijde jen asi 
350,“ dodal Rathouský.  
Nejdéle fungující e-službou je zpětné vyro-
zumění o vyřízení žádosti. Spuštěna byla 
v roce 2004 a informuje žadatele o zhotovení 
nového dokladu, jako je řidičský a občanský 
průkaz nebo pas, který je na úřadu připraven 
k vyzvednutí. „Ročně takto magistrát obslou-
ží více než 46 000 klientů, tedy více než polo-
vinu všech obyvatel v územní správě včetně 
dětí,“ uzavřel Rathouský. Návody na použití 
všech elektronických služeb lze najít na webu 
města v sekci „úřad on-line“.

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 1098/6, Chomutov s dokladem o uhrazení částky rovnající se koneč-
né ceně, uvedené ve zveřejněné nabídce a splňuje kritéria uvedená v článku 4. Pravidel 
pro pronajímání bytů.

informace: 474721233 – p. Elisová
variabilní symbol: 32521

číslo účtu: 2103480237/0100
specifický symbol: rodné číslo

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

Nabídka bytů do nájmu veřejnou nabídkou

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

Palackého 4449/6 1+1 25.000,-Kč 5.000,-Kč 30.000,-Kč

Palackého 3653/4 1+2 35.000,-Kč 7.000,-Kč 42.000,-Kč

Palackého 3993/12 1+2 35.000,-Kč 7.000,-Kč 42.000,-Kč

Revoluční 3921/16 1+2 35.000,-Kč 7.000,-Kč 42.000,-Kč

Sokolská 3721/3 1+2 35.000,-Kč 7.000,-Kč 42.000,-Kč

Sokolská 3707/4 1+2 35.000,-Kč 7.000,-Kč 42.000,-Kč

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

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

NEOPRAVENÉ BYTY

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

C H O M U T O V S K Á
B Y T O V Á a . s .

SC-302027/1

Zloděje čapli přímo 
ve vykradeném autě
Zloděje, který se vloupal do auta, strážníci 
městské policie chytili přímo při činu. Při 
příjezdu hlídky se lapka schovával v autě, 
u kterého rozbil okénko a chtěl v něm 
krást. „Jakmile spatřil uniformy, rychlostí 
blesku prolezl rozbitým oknem a dal se na 
útěk. S ještě větší rychlostí byl ale dopaden 
a zadržen,“ popisuje akci mluvčí městské 
policie Vladimír Valenta. Se strážníky se 
dokonce chtěl pustit do boje, ale na jejich 
hmaty a chvaty nestačil. „Když uslyšel 
cvaknutí pout, úplně rezignoval,“ dodává 
Valenta. Za pár minut si ho převzala při-
volaná hlídka Policie České republiky.

Omluva
V minulém čísle byl technickou chybou zkrácen roz-
hovor s generálním ředitelem DPCHJ Jiřím Melniču-
kem na téma aktuální situace v MHD. Panu řediteli 
i čtenářům se omlouváme. Celý rozhovor je zveřejněn 
na stránkách www.dpchj.cz.
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Školy a volný čas

Slavnostní premiéry fi lmu 
Nickyho rodina se zúčastnily 

čtyři desítky dětí Základní školy 
Na Příkopech. Snímek je volným 
pokračováním fi lmu Síla lidskos-
ti, jenž vypráví o záchraně 669 
převážně židovských dětí Nicho-
lasem Wintonem z území ohro-
ženého Československa před 
transportem do koncentračních 
táborů tím, že jim zajistil odjezd 
vlakem do Anglie. 
Možnost zúčastnit se premiéry si 
školáci museli zasloužit. K jubileu stých naro-
zenin sira Nicholase Wintona byla stanovena 
kritéria pro získání 45 vstupenek na fi lm Nic-
kyho rodina. „Naši žáci v den Wintonových 
narozenin museli přerušit výuku a krátkým 
povídáním si připomenout jeho život, vytvo-
řit o něm nástěnku a uběhnout sto metrů na 
jakékoliv přírodní ploše,“ říká učitel Evžen 
Basch. To vše splnili a čekali, zda se jim po-
štěstí vstupenky získat. Obdrželi je pár týdnů 
před premiérou. „Zřejmě jako jediná škola 
v Chomutově jsme se mohli zúčastnit premié-
ry a naše děti se mohly setkat naživo se sirem 
Wintonem,“ doplňuje Basch.

O život a skutky Nicholase Wintona se žáci 
Základní školy Na Příkopech aktivně zajíma-
jí. Připojili se dokonce k podpisové akci, která 
má podpořit udělení Nobelovy ceny za mír 
N. Wintonovi. „Celkem jsme poslali archy se 
354 podpisy. Oslovili jsme i některé naše po-
litiky, například Přemysla Sobotku a exprezi-
denta Václava Havla. Všichni nám odpověděli 
kladně,“ vysvětluje Basch. Na premiéře fi lmu 
Nickyho rodina byl předán nominační dopis 
Jensi Eikaasovi, norskému velvyslanci v ČR, 
s doporučením udělit siru Wintonovi Nobe-
lovu cenu za mír. „A tomu napomohli i naši 
žáci,“ dodává skromně učitel Basch.

Školáci pomohli nominovat 
Wintona na Nobelovu cenu

Tipujte a vyhrajte 
vstupenky do zooparku

Jaké bude letošní šestatřicáté mládě na-
rozené v zooparku? Tak na tuto otázku 
by měli odpovědět všichni návštěvníci 
Podkrušnohorského zooparku, kteří 
chtějí vyhrát volnou vstupenku nebo 
jízdu safari expresem. A proč zrovna 
šestatřicáté mládě? Letos je to právě 36 
let od založení zooparku. „Touto tipova-
cí soutěží chceme zahájit šestatřicátou 
sezonu,“ řekla mluvčí zahrady Martina 
Pelcová.
Všichni, kteří  správně uhádnou, jakému 
páru zvířátek se mládě narodí, postoupí 
do losování, ve kterém mohou vyhrát 
ceny. Své tipy návštěvníci mohou zasílat 
na e-mail propagace@zoopark.cz nebo 
na adresu Přemyslova 259, 430 01 Cho-
mutov do 25. března. Vyhlášení výsledků 
soutěže proběhne druhého dubna na akci 
s názvem Zahájení sezony.
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www.kosmetika-cv.cz

jpeksova@seznam.cz

Office:
Škroupova 32
430 01 Chomutov
Česká republika (CZ)

Mob.: +420 604 919 340
IČO: 74303317

kosmetické studio

Jaroslava
Jelinowiczová Peksová

SC-301998/1
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Zábava
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Vtipy
Chlápek přijde na poštu a všimne si, 
že u jedné přepážky stojí proplešatělý 
padesátník a má před sebou hromadu 
růžových obálek polepených srdíčky. 
Na každou stříkne z lahvičky parfém 
a dá ji na vedlejší hromadu. Chlápek 
vyvalí oči a ptá se ho, co to dělá.
Padesátník odpovídá: „Rozesílám tisíc 
valentýnek podepsaných Hádej kdo!“
„Ale proč to děláte?“
„Jsem právník se specializací na rozvody!“

Mladík v parku objímá svoji dívku a něžně 
jí šeptá do ouška: „Drahoušku, řekni mi 
alespoň dvě slova, která nás navždy spojí!“
„Jsem těhotná!“

„Byl jsem u tvého otce a sdělil mu, že 
bez tebe nemohu žít,“ oznamuje mladík 
své milé.
„A on?“ zajímá se děvče.
„Řekl, že můj pohřeb klidně zaplatí!“

„Miláčku, než se vezmeme, musíš mi 
ještě slíbit, že mě budeš líbat na místech, 
na kterých mě ještě nikdo nikdy předtím 
nelíbal.“
„Dobře, lásko moje. A na kterých?“
„No, na Kanárských ostrovech, na 
Mauriciu...“

Čím je Fincentrum známé? (viz tajenka)

Odpovědi zašlete do 15. 2. 2011 e-mailem na adresu stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz. Uveďte své tel. číslo. Na vylosovaného čeká dárek! Výherce z minulého čísla je Petra Jirásková.

www.fi ncentum.cz

tel.: 604 703447

e-mail: martina.kaldova@fi ncentrum.com
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Kadeřnictví JITKA v Jirkově 

NEHTOVÉ STUDIO

PEDIKŮRA 

kadeřnice MONIKA 

KUPON NA ŘÁDKOVOU INZERCI ZA 50 Kč (42 Kč + 8 Kč DPH)

Vydavatel si vyhrazuje právo do řádkové inzerce nezařadit firemní inzeráty nebo inzeráty komerčního charakteru.

Text inzerátu 

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

�

Inzerce/Servis

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

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

Prodám družstevní byt 1+1 na Písečné, 1. patro, před 
rekonstrukcí. Cena 200 000 Kč + převod. 
Tel. 774 994 746.

Prodám stolek pod televizi, světlý, za 100 Kč, dále mikrovlnnou 
troubu za 250 Kč. Tel. 732 616 962.

Pronajmu byt 2+1 v Chomutově, klidná lokalita Zadní Vinohrady, 
kauce 2 nájmy, dlouhodobě. Tel. 724 079 966.

Pronajmu byt 2+1 na Písečné. Nájemné dle počtu osob, kauce 
ve výši jednoho nájemného. Volný ihned. Tel. 777 660 020.

Nabídněte koupi bytu v osobním vlastnictví! Hotovost.
Tel. 728 255 237.

Koupím dům – nejlépe novostavbu – dům po rekonstrukci, 
do 4 000 000 Kč. Chomutov a okolí. 
Tel. 724 657 421.

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

Pronájem 2+1 s balkonem v Jirkově nad Penny, nezařízený, 
1x kauce, 6 500 Kč včetně energií.
Tel. 737 658 846.

Pronajmu byt 1+1 velký 44 m2, dlouhodobě, po částečné 
rekonstrukci. Blízko centra města. Nekuřákům. 
Nájem + energie 6 100 Kč, vratná kauce 10 000 Kč. 
Tel. 606 638 215.

Pronajmu byt 3+1 v Chomutově u Jitřenky. Vratná kauce 
dvouměsíční nájemné. Slušným lidem. Ne RK.
Tel. 774 949 881.

Prodám trojkolku kočárek Cam-Cortina X3Evolution po jednom 
dítěti, pěkný, nezničený, červeno-světle šedý, velká kola, lehká 
jízda, korbička, deštník, sesle, nánožník + výbavička pro mimino 
+ pěkné moderní oblečení po holčičce. Původní cena kočáru 16 
900 Kč. Vše levně, cena dohodou. Tel. 602 204 019, 724 563 610.

Pronajmu nebytové prostory 110 m2, alarm, zamřížovaná okna, 
samostatná elektřina, plyn, voda, odvětrávání, el. otvírání dveří, 
WC dámy a páni. Školní 1975. 
Tel. 777 680 096.

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

Ostatní

Kino OKO

9. 2. st 19.00 KVÍLENÍ

10. 2. čt 18.00 GULLIVEROVY CESTY

11. 2. pá 17:00 GULLIVEROVY CESTY

12. 2. so 17:00 GULLIVEROVY CESTY

12. 2. so 19:00 ČTYŘI LVI

13. 2. ne 17:00 GULLIVEROVY CESTY

13. 2. ne 19:00 ČTYŘI LVI

14. 2. po 19:00 NEVINNOST

15. 2. út 19:00 NEVINNOST

16. 2. st 17:00 KDYŽ SE MUŽ VRACÍ DOMŮ

17. 2. čt 19:00 LETOPISY NARNIE

18. 2. pá 16:00 LETOPISY NARNIE

18. 2. pá 18:15 NA VLÁSKU

19. 2. so 16:30 NA VLÁSKU

20. 2. ne 16:30  NA VLÁSKU

23. 2. st 19:00 OBČANSKÝ PRŮKAZ

Městské divadlo

16. 2. st 19.00 JAKO THELMA A LOUISE
Hrají: Bára Munzarová, Marika Procházková, Václav Trnavský, 
Radim Novák a Martin Trnavský. Dvě ženy procházejí na cestě 
autem téměř mužským světem. Prožívají při tom všechny zá-
žitky a emoce, které jim tato cesta poskytuje. Přátelství, krásu, 
ponížení, strach, lásku, touhu, smrt, svobodu a vášeň. Thelma 
a Louise utíkají na malý výlet, aby se alespoň na chvíli uvolnily 
ze svého stereotypního života. Ovšem z malého výletu se stává 
skutečné putování díky nahodilým událostem, které se jim při 
výletu přihodí a které je navždy změní a spojí. Jako Thelma a 
Louise je příběhem všech žen. Divadelnímu představení byl 
předlohou a inspirací slavný fi lm Ridleyho Scotta.

17. 2. čt 19.00 AUSTRÁLIE KŘÍŽEM KRÁŽEM
LEOŠ ŠIMÁNEK uvádí velkoplošnou panoramatickou live-dia-
show AUSTRÁLIE Křížem krážem, zimní putování po červeném 
kontinentu. Vstupné 160 korun.

Koncerty

14. 2. po 19.00 HONZA A FRANTIŠEK NEDVĚDI
Tyto dvě slavné folkové legendy hrají a zpívají spolu po 13 
letech od strahovského megakoncertu (75.000 návštěvníků) na 
jednom jevišti se skvělou doprovodnou kapelou své nejslavnější 
písně - Slunovrat, Skládanka, Igelit, Jižní kříž, Proužek a samo-
zřejmě Stánky a Valčíček. V pořadu Vzácné setkání zazní také 
skladby z jejich sólových alb. Vstupné je 300 a 260 korun.

15. 2. út 19.00 PESTROBAREVNÝ SVĚT EVERGREENŮ
Pro milovníky známých melodií zazní celá řada skladeb 
různých hudebních žánrů v provedení Festivalového orchestru 
Petra Macka a jeho hostů – instrumentalistů a zpěváků. 
Orchestr bude řídit FELIX SLOVÁČEK.

18. 2. 20.00 Mosh or Die 2
vystoupí: Beautiful Cafi llery, Unnecessarity, Bonesaw of the 
Brains, Victims a Fedid Carrion. Music club Šakal, Zahradní

Výstavy

1. 2.–26. 2. PETR SLAVÍK – FOTOGRAFIE
 Galerie Špejchar, Út–So 9.00–17.00

7. 2.–2.3. POSELSTVÍ KAMENE – OBRAZY
 IVO SOUKUP, JAN RABA Galerie Lurago

8. 2.–5. 3. PORTRÉTY – FOTOGRAFIE
 LUCIE BONAKOVSKÁ, výstavní síň knihovny
 Po, St, Čt, Pá 9.00–18.00 Út, So, Ne ZAVŘENO

12. 2.–3. 4. RENESANČNÍ TERAKOTY Z PRAŽSKÉHO
 HRADU, CHOMUTOVA, LOKTE A GÖRLITZ
 CESTY ŠÍŘENÍ NOVÉHO ŘEMESLA
 vernisáž výstavy 12. 2. v 10.00 hod OM radnice

17. 2.–16. 4. HELMUT HELLMESSEN – grafi cká tvorba
 Út–Pá 9.00–17.00 OM Dům J. Popela

Kulturní dům Zahradní

9. 2. st 17.00 VEČERNÍČEK
Večerníček aneb tančíme s Malou muzikou.

17. 2. čt 19.00 ZDENĚK IZER A ŠÁRKA VAŇKOVÁ
Zdeněk Izer a Šárka Vaňková v pořadu Ze dvou se to lépe 
táhne. Vstupné 180 korun.

20. 2. ne 15.00  O STATEČNÉ PRINCEZNĚ MÁNĚ
Nedělní pohádka pro děti a jejich rodiče. Vstupné 40 Kč.

23. 2. st 17.00  VEČERNÍČEK
Večerníček aneb tančíme s Malou muzikou. Vstupné 40 Kč.

Sport
sportovní hala

11. 2. pá 19.30–21.00 BASKETBAL – MUŽI B

12. 2. so 8.00–14.30 FUTSAL CHLMF

12. 2. so 9.00–16.00 VOLEJBAL – II. LIGA ŽENY

13. 2. ne 8.00–14.30 FUTSAL CHLMF

13. 2. ne 15.30–17.00 BASKETBAL – 1. LIGA MUŽI

18. 2. pá 19.30–21.00 BASKETBAL – MUŽI B

19. 2. so 10.00–17.00 FLORBAL – II. LIGA JUNIOŘI

19. 2. so 12.00–14.00 BASKETBAL – MLADŠÍ ŽÁKYNĚ

19. 2. so 14.00–16.00 BASKETBAL – ŽÁCI U14

20. 2. ne 8.00–14.30  FUTSAL – CHLMF

20. 2. ne 10.00–12.00 BASKETBAL – MLADŠÍ ŽÁKYNĚ

20. 2. ne 12.00–14.00 BASKETBAL – ŽÁCI U14

20. 2. ne 17.00–18.30 HÁZENÁ – II. LIGA MUŽI

Dům dětí a mládeže

9. 2. st 17.00–20.00 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ A ML.

12. 2. so 17.10   PATCHWORK CLUB II.

14. 2. po 16.15  PEDIGOVÁ DÍLNA 

15. 2. út 17.00  STUDIO KREATIV – VITRÁŽ Z PÍSKŮ

16. 2. st 17.00–20.00 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ A ML.

17. 2. čt 9.00   PLETENÍ Z PAPÍRU 

19. 2. so 9.00  RYCHLÁ KOLA DDM – II. ZÁVOD

19. 2. so 10.00–11.00 ZUMBA FIT

23. 2. st 17.00–20.00 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ A ML.

AMIDO – letecké snímky s.r.o.
hledá do svého týmu nového kolegu na pozici:
OBCHODNÍK z oblasti Chomutova

Pracovní náplň:
 prezentace
 samostatné uzavírání obchodních smluv

Požadujeme:
 aktivní přístup
 komunikační dovednosti a příjemné vystupování
 spolehlivost, samostatnost, pečlivost
 ŘP skupiny B, ochota cestovat
 praxe vítána

Nabízíme:
 zázemí stabilní a prosperující společnosti 

s celorepublikovou působností
 kvalitní zaškolení, činnost pouze v regionu blízkém 

Vašemu bydlišti
 možnost práce na ŽL i HPP
 nástup ihned nebo dle dohody

Kontakt: Jitka Větrovcová tel.: 724 773 973
e-mail: jitka@amido-leteckesnimky.cz
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POPLATEK ZA ODPADY
1. POLOLETÍ 2011

splatnost
31. 3. 2011

240 Kč / osoba a pololetí

lze zaplatit i jednorázově
480 Kč / osoba a rok
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Fotoreportáž

Chomutovští tanečníci byli sedmkrát zlatí
Sedm titulů mistra a čtyři tituly vicemistra republiky 
vybojovaly na mistrovství České republiky v Disco 
Dance a Disco Freestylu, které se konalo v chomu-
tovské městské hale, tanečnice domácího klubu 
Beethoven D. C. EXE. O zlaté medaile přijelo bojovat 
přibližně šest set tanečníků z třiatřiceti tanečních 
klubů Čech a Moravy. Aby se na mistrovství taneční-
ci dostali, museli se nominovat z ligových a extrali-
gových soutěží, kterých se zúčastňovali od loňského 
podzimu.

 „Soupeři byli jako každý rok prostě těžký, ale poda-
řilo se nám s tím vyrovnat,“ řekla jedna z domácích 
soutěžících, která měla na krku zlatou medaili.  Mla-
dí tanečníci předvedli na soutěži kousky, jako jsou 
piruety, skoky, výskoky, otáčky či rozštěpy. Soutěží-
cí, kteří se umístili na medailových pozicích, postu-
pují na mistrovství Evropy a na mistrovství světa.
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Kulturn  spole enské centrumLetní stadion s tréninkovým zázemím

Oddychové a relaxa ní centrum

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

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

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad www.novychomutov.cz
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