
Bezpečí  
občanů střeží  
ještě více kamer

26. 1. 2011  |  ročník XIV.  |  číslo 2  |  22.500 výtisků  |  www.chomutov-mesto.cz  |  distribuce zdarma do schránek

čtrnáctideník statutárního města Chomutova

N
O

V
IN

Y



Inzerce

Statutární město  
Chomutov

zve obyvatele lokality Kamenná
(ulice Kamenná, Školní pěšina,  

Kamenný vrch, Jasmínová)
na územně zaměřené

Setkání  
s občany

které se bude konat
ve čtvrtek  3. února 2011

od 16 do 17 hodin
 v Tip Clubu, ul. Zahradní 5165

za přítomnosti
zástupců vedení města, městské policie,  
technických služeb, dopravního podniku  

a příslušných odborů magistrátu

program: Problémy a potřeby lokality Kamenná

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ  
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Magistrát města Chomutova
tajemník MMCH vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. 

výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

vedoucí odboru - Stavební úřad a životní prostředí 
s místem výkonu práce Statutární město Chomutov.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 
•	 Fyzická	osoba,	která	je	státním	občanem	České	republiky,	případně	fyzická	
osoba,	která	je	cizím	státním	občanem	a	má	v	České	republice	trvalý	pobyt,	

•	 dosáhla	věku	18	let,	je	způsobilá	k	právním	úkonům,	je	bezúhonná,
•	 ovládá	jednací	jazyk	a	splňuje	další	předpoklady	pro	výkon	správních	činností	

stanovené zvláštními právními předpisy,
•	 splnění	dalších	předpokladů	dle	zákona	č.	451/1991	Sb.
Další požadavky:
•	 Vysokoškolské	vzdělání.	
Výhodou:
•	 Flexibilita,	schopnost	pracovat	v	zátěžových	situacích,	samostatnost	

v rozhodování,
•	 zkušenosti	s	řízením	zaměstnanců:	organizační,	řídicí	a	komunikační	

schopnosti,
•	 aktivní	znalost	práce	na	PC	(MS	Office,	Windows,	Excel,	internet),
•	 zodpovědnost,	vysoké	pracovní	nasazení,
•	 řidičský	průkaz	skupiny	B.		
Písemná přihláška musí obsahovat:
•	 Jméno,	příjmení	a	titul	uchazeče,
•	 datum	a	místo	narození,	státní	příslušnost,
•	 místo	trvalého	pobytu,
•	 číslo	občanského	průkazu	nebo	číslo	dokladu	o	povolení	k	pobytu,	 

jde-li o cizího státního občana,
•	 datum	a	podpis	uchazeče.
Výčet požadovaných dokladů k přihlášce: 
•	 Profesní	životopis	zaměřený	na	průběh	dosavadní	praxe,	odborné	znalosti	

a dovednosti,
•	 ověřená	kopie	nebo	originál	výpisu	z	evidence	rejstříku	trestů	ne	starší	

než 3 měsíce, 
•	 ověřená	kopie	o	nejvyšším	dosaženém	vzdělání,
•	 případně	další	doklady	prokazující	odbornou	vzdělanost,
•	 čestné	prohlášení	dle	zákona	č.	451/1991	Sb.,	ve	znění	pozdějších	předpisů.

Platové zařazení:		12.	pl.	třída	podle	nař.	vlády	č.	564/2006	Sb.,	o	platových	
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.
Předpokládaný nástup:  dle dohody

Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené a označené obálce „Neotvírat 
– výběrové řízení – vedoucí OSÚaŽP“ zašlete do 3. února 2011 na adresu 
Magistrát	města	Chomutova,	kancelář	tajemníka,	Zborovská	4602,	430	28	
Chomutov nebo doručte osobně v téže lhůtě do podatelny Magistrátu města 
Chomutova,	Zborovská	4602,	430	28	Chomutov	

Navštivte naše internetové stránky www.chomutov-mesto.cz
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Zapište si  
do diáře

Chcete mě?

Výročí 
Chomutovska

26., 27. 1. 
Výplata dávek hmotné nouze.
 
2. 2.
Do 16 hodin Magistrát města Chomutova 
jako registrační úřad přijímá kandidátní 
listiny pro volby do zastupitelstva obce 
Všehrdy, které se konají 9. dubna.

3. 2.
Setkání s občany z lokality Kamenná se 
uskuteční v 16 hodin v Tip Clubu.

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.
 
28. 2.
Končí splatnost poplatku za komunální 
odpady za 1. pololetí.

V psím útulku čeká na nové pány řada 
pejsků. Jednoho z nich vám představujeme. 
Více jich najdete na stránkách  
www.utulekchomutov.estranky.cz.  
Útulek můžete kontaktovat také na  
telefonu 474 651 080.

Asta je šestiletá 
kříženka labradora. 
Je středního vzrůstu 
a velice poslušná. Milá 
fenka uvítá nového pána 
s bytem, ale i zahradou.

28. ledna 1961 se narodil  Jiří LOUKOTA, 
chomutovský zápasník ve volném stylu.

30. ledna 1936  se narodil  Josef PAVELKA, 
propagační a reportážní fotograf působící 
na Chomutovsku. 

5. února 1931 se narodil v Želénkách 
Rudolf ČECHURA, publicista a spisovatel, 
rozhlasový a časopisecký redaktor, 
autor knih o Maxipsu Fíkovi, činný na 
Chomutovsku.

Obsah

číslo 2/2011

Chomutovské rodiny 
budou opět soutěžit
Radnice pro své obyvatele chystá další 
celoroční rodinnou soutěž.

Dopravu zdržují také 
cestující a mince
Rozhovor s generálním ředitelem 
dopravního podniku o současných 
problémech MHD.

V Kulisárně zazpívá 
Zuzana Michnová
Na pódia se vrací folkrocková písničkářka, 
která se v Chomutově představí se 
skupinou Petr Kalandra Memory Band.

Do Chomutova  
se vrací posily
Do středu KLH Chomutov míří posily. 
V dresu chomutovských se tak objeví 
Tomáš Slovák, Štěpán Hřebejk, Radek 
Duda a řada dalších.

Téma
Aktuality
Rozhovor
Kultura

Sport
Školy a volný čas
Servis
Fotoreportáž

strana 4–5
strana 6–7

strana 8
strana 9

strana 10
strana 12
strana 14
strana 15

• Čtrnáctideník pro občany statutárního města Chomutova • Povoleno okresním úřadem 
v Chomutově, referátem kultury pod č.j. 4/1995 • vydává Strategic Consulting, s. r. o., 

vydavatel Jan Čížek (tel.: 777 311 436, jan.cizek@ceskydomov.cz) • šéfredaktor Tomáš 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 Jiří Litvín (jiri.litvin@ceskydomov.cz) • adresa vydavatele, redakce a distribuce: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel: 224 816 
821, tel./fax: 224 816 818 • tiskne Europrint, a. s. • náklad 22 500 výtisků • distribuce výtisků zdarma prostřednictvím České 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

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

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

Kontakty na redakci, inzerci a distribuci
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Téma

Bezpečí  
Chomutovanů střeží 
ještě více kamer

A v tuto chvíli operátor operačního stře-
diska městské policie spouští nový bez-

pečnostní a informační systém. Kliká myší 
do mapy, kde označí mimořádnou událost. 
Na mapě se mu zobrazuje, kde se nachází 
nejbližší motohlídka, která od něj získává 
pokyn k výjezdu. Kamery městského kame-
rového dohlížecího systému se automaticky 
zaměří na místo vloupání a začínají pátrat po 
pachateli.  Připadá vám to jako ze sci-fi filmu 
či z nejnovějšího akčního seriálu? Díky nej-
modernější technice nové operační středisko 
strážníků akční filmy tak trochu připomíná. 
Nová technika několikanásobně zrychlí reak-
ce strážníků na oznámení všímavých obyvatel 
města. „Mnoho úkonů se děje automaticky. 
Proto se třeba kamery mnohem rychleji zamě-
ří na místo mimořádné události,“ vysvětluje 
vedoucí technického oddělení městské poli-
cie Josef Skalický. Nový software totiž umož-
ní propojení všech dosavadních používaných 
systémů – kamerový systém, GPS systém, 
pult centrální ochrany objektů, radiostanice 
a další informační technologie. Celé středis-
ko je zcela digitalizované, včetně kamerového 
systému. Ten je tak dokonalý, že dokáže sám 
hlídat například parkoviště. „Pokud systém 
zjistí okolo aut pohyb, spustí alarm a upozor-
ní operátory,“ upřesňuje Skalický.  

Ještě více kamer 
Současně s otevřením nového operačního 
střediska městská policie uvedla do provozu 
dalších sedm kamer na Březenecké, Kamen-
né, Zahradní a Písečné. „Umožnilo to vybu-
dování bezpečnostní optické sítě, na kterou 
lze nyní připojit libovolný počet kamer za 
podstatně menších nákladů než doposud,“ 
říká Skalický.  Celkově nyní město hlídá před 
zloději, lupiči a výtržníky osmadvacet kamer.  
Ty se zanedlouho rozrostou o kamery v bu-
doucím volnočasovém areálu na Zadních Vi-
nohradech.

Mobilní kamera 
Strážníci do kamerového systému zapojí také 
jednu mobilní kameru. „Její umístění lze zcela 
libovolně měnit podle aktuální bezpečnostní 
situace. Například zvýší-li se počet vykrade-
ných aut na konkrétním parkovišti, bude ho 
kamera hlídat,“ říká Jan Řehák. Přenos sig-
nálu do operačního střediska je bezdrátový. 
Experimentálně jsou použity nové vysílače, 

které pokrývají celé město. Slouží nejen pro 
mobilní kamery, ale také pro stabilní kamery, 
které nejsou napojeny na optickou síť. „Kapa-
citně můžeme mít až čtyři mobilní kamery,“ 
doplňuje Skalický. Pořízení mobilní kamery 
podpořila sponzorsky společnost ČEZ.

Moderní středisko  
blíže k občanům

Moderní operační středisko mohlo vznik-
nout jen proto, že se městská policie přestě-
hovala do nového objektu. Bývalou školku 
v Dřínovské ulici radnice přestavěla na novou 
služebnu strážníků. „Slíbili jsme občanům 
na brífincích, které se konaly na sídlištích, že 
městská policie bude blíže k lokalitám, kde se 
nejvíce porušuje veřejný pořádek,“ vysvětluje 
náměstek primátora a velitel městské policie 
Jan Řehák. Nové sídlo strážníků také zlepšilo 
dojezdové vzdálenosti k mimořádným udá-
lostem. „Jsme zhruba uprostřed města a na 
oba konce to máme stejně daleko,“ sděluje 
Petr Zálešák, zástupce ředitele městské poli-

„Městská policie, jak vám 
mohu pomoci?“
„Někdo se vloupává 
do prodejny naproti 
v baráku!“
„Řekněte mi prosím  
adresu...“
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Téma

cie.  To se projevilo při nedávném zásahu, při 
němž strážníci s duchapřítomnými Chomu-
tovany zachránili chlapce, pod kterým praskl 
led na rybníku za Evropou. Podle Zálešáka se 
výrazně zlepší také činnost pěších hlídek. „Na 
sídliště, kde je nejvíce porušován veřejný po-
řádek, jsme směrovali nejvíce pěšáků. Ti ale 
jezdili na pochůzky trolejbusem, a ztratili tak 
až čtyřicet minut,“ dodává. Přestěhováním se 
strážníci dostanou blíže k občanům a kontakt 

s nimi bude ještě osobnější. 
Přestavbou strážníci nezískali jen nové ope-
rační středisko, ale také nové prostory pro pre-
ventivní činnost. Byly zde vybudovány školicí 
prostory, které budou využívat mateřské i zá-
kladní školy. Na zahradě školky by výhledově 
mělo vzniknout malé dopravní hřiště.

Czech POINT, pokladna  
a knihovna 

Bývalá školka a nyní nová služebna strážníků 
přiblíží obyvatelům sídlišť další služby ma-
gistrátu. „Veřejnosti zde poskytneme služby, 
které zařizuje Czech POINT, lidé si zde budou 
moci vyzvednout formuláře pro komunikaci 
s magistrátem. Otevřeme zde také pokladnu 
odboru ekonomiky, kde budou moci občané 
zaplatit poplatky za psa či odvoz odpadu,“ 
dodává náměstek Řehák. V budově bude také 
sídlit pobočka městské knihovny, která dříve 
byla v nevyhovujících prostorách kina Evro-
pa. Úřadovna magistrátu a knihovna se ote-
vřou ve druhé polovině února.

Centrum města: 
ul. Vršovců
nám. 1. máje
Husovo náměstí
ul. Táboritská
Armabeton jih
Armabeton sever
Kruhový objezd
ul. Palackého čp.4058
ul. Lipská čp.2101
ul. Ruská
Mlýny

Sídliště:
Merkur čp.4512
ul. Březenecká čp.4750
ul. Březenecká čp.4689
ul. Holešická čp.4746
ul. Zahradní čp.5187
ul. Písečná čp.5063
ul. Skalková čp.5203
ul. Kadaňská čp.3745
ul. Kamenná čp.5119
ul. Seifertova čp.4160
ul. Dřínovská čp.4580

ul. Kamenný vrch čp.5271
ul. Školní pěšina čp.5098
ul. Jirkovská čp.5008
ul. Skalková čp.5213
ul. Pod Břízami čp.5242
ul. Borová čp.5158

Mobilní podsystém:
území města Chomutov

Seznam ulic s kamerami
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Stádník: Prioritou výboru je vyrovnaný rozpočet

Aktuality

Spolupráce při sestavení rozpočtu, hlídá-
ní každé koruny, která proteče městskou 

kasou, a usnadnění rozhodování 
zastupitelům. To by měly být hlav-
ní úkoly finančního výboru, který 
existuje ze zákona při zastupitel-
stvu každé obce či města. „Výbor 
je devítičlenný, skládá se ze sedmi 
zastupitelů a dvou zástupců veřej-
nosti. Prostor dostala také opozi-
ce. Seznámí se tak lépe s návrhy 
na rozpočtové změny a dalšími 
materiály a tím by se snad měla 
usnadnit práce v zastupitelstvu,“ 
říká šéf výboru Jindřich Stádník. 

Prioritou finančního výboru bylo hodnocení 
rozpočtu na letošní rok a rozpočtového vý-

hledu na příštích pět 
let.  „Přestože úředníci 
a vedoucí městských or-
ganizací chtěli o téměř 
sedmdesát milionů více, 
podařilo se nakonec se-
stavit vyrovnaný rozpo-
čet. Vyplývá to i z toho, 
že Chomutov je jedno z 
nejlépe hospodařících 
měst v republice. Ve-
doucí pracovníci si to 
uvědomují a dokážou 

se požadavku již dlouhodobě vyrovnaného či 
přebytkového rozpočtu přizpůsobit,“ vysvět-
luje Stádník. 
Předseda výboru, který má zkušenosti ze stej-
ného výboru u krajského zastupitelstva, pro 
toto volební období přichystal několik novi-
nek. „Na jednání výboru budou více zváni 
úředníci města, kteří za jednotlivé kapitoly 
zodpovídají. Pokaždé si budeme zvát na jed-
nání vedoucího ekonomického odboru, inves-
tic či projektové manažery,“ dodává Stádník. 
Výbor chce více zasahovat do ekonomického 
dění na radnici, aby mohl plnit svou funkci 
kontrolora hospodaření s majetkem a finanč-
ními prostředky města.

Dlužil téměř půl milionu. Nereagoval na 
upomínky. Minulý týden byt Chomutov-

ské bytové, a.s., otevřel zámečník za asistence 
MěPo a soudního vykonavatele. Začalo soud-
ní vystěhování. V třípokojovém bytě v ulici Pi-
onýrů zůstalo jen pár kousků starého nábytku.  
Po nájemníkovi ani vidu, bylo zjevné, že zde 
už dlouho nebydlí. Své odpovědnosti dlužník 
přesto neunikne, vymáhání pohledávky bude 
pokračovat.
Chomutovská bytová se aktivně věnuje vymá-
hání dluhů a dlužníkům se krátí čas do soudní-
ho vystěhování. Každý měsíc soud nařídí okolo 

třiceti stání proti nájemníkům, kteří si myslí, 
že neplatit nájemné je normální. „Spolupráce 
s okresním soudem se výrazně zlepšila. Daří se 
nám stále rychleji řešit případy dlužníků, kte-
ří neplatí nájemné,“ řekl náměstek primátora 
Martin Klouda. Chomutovské bytové se také 
daří stále více dluhy snižovat. „Nenecháváme 
neplatiče v klidu, neustále je upomínáme, cho-
díme za nimi domů,“ říká ředitel společnosti 
Jaroslav Schindler. Od srpna 2009 do prosince 
2010 takto vymohla společnost od dlužníků 
7,1 milionu korun, které budou zpětně inves-
továny do oprav a údržby bytů a domů.

Ferda Mravenec 
nahradí dvě liazky

Zastupitelé se sejdou 
mimořádně

Technické služby si chtějí koupit Ferdu 
Mravence. Tak lze nazvat auto, které si 
chtějí pořídit zhruba za tři miliony ko-
run. Auto totiž zvládne více druhů pra-
cí. Bude provádět zimní údržbu – plužit 
a sypat, při komplexním blokovém čiště-
ní zkrápět komunikace, zalévat výsadby 
podél místních komunikací, vysávat fe-
kálie, svážet velkoobjemové kontejnery. 
„Stačí na autě vyměnit nástavbu pomocí 
hákového systému,“ popisuje univerzál-
nost Zbyněk Koblížek, ředitel technic-
kých služeb.
Multifunkční auto je také vybaveno hyd-
raulickým ramenem, které ještě zvýší 
jeho užitnou hodnotu o možnost odta-
hování vozidel a svoz skla ze speciálních 
kontejnerů.
Technické služby dostanou na auto pení-
ze z rozpočtu města a pořídí si ho do kon-
ce června. Vůz nahradí dvě dvacetileté 
liazky, které už dosloužily a jejich opravy 
nejsou rentabilní.

Mimořádné zasedání zastupitelstva 
se uskuteční 31. ledna od 14 hodin. 
Zastupitelé budou jednat především 
o nutnosti splnění všech lhůt podle 
pravidel poskytnutí finanční podpory 
z ROP regionu soudržností Severozá-
pad.
„K již schválenému projektu na letní 
stadion s tréninkovým zázemím bylo 
město v lednu vyzváno, aby doplnilo 
další usnesení. Musíme tak vzniklou si-
tuaci operativně řešit,“ vysvětluje pro-
jektová manažerka Hana Nováková.

Chomutovská bytová vystěhovala dlužníka

Čtyřicet milionů na skládku z dotace
O čtyřicet milionů korun na další část re-

kultivace městské skládky v Pražské 
ulici se bude město ucházet v nové výzvě 
z operačního programu životního prostředí. 
Chce tak navázat na první etapu, kdy v letech 
1998–2005 byla z celkových 206 tisíc metrů 
čtverečních skládky zrekultivována téměř 
polovina. Na zrekonstruovaných plochách 
vznikla kompostárna, manipulační a recyk-
lační plochy. „Máme připravený projekt pro 
druhou etapu a čekáme na únorové otevření 

výzvy k podávání žádostí,“ říká projektová 
manažerka Marcela Kukiová. 
Ve druhé etapě budou Technické služby po-
kračovat v postupné rekultivaci skládky. Cel-
kové náklady se vyšplhají až na 43,5 milionu 
korun. 
Město by rádo získalo co největší dotaci a za-
platilo jen desetiprocentní spoluúčast. Vzhle-
dem k velké rozloze skládky a nemalým fi-
nančním nákladům je její uzavření rozděleno 
do čtyř etap. 
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Aktuality

Severočeské doly 
podpoří akce pro 
Chomutovany

Návštěvníci jsou 
k zooparku štědří

Chomutovské rodinné zápolení a inves-
tiční akce v oblasti školství, zdravotnictví 
a sociálních služeb jsou prvními pro-
jekty města, které podpoří Severočeské 
doly, a.s., v letošním roce. Vedení města 
a těžařské firmy se dohodla na vzájemné 
dlouholeté spolupráci.
Na projekty těžaři přispějí letos pěti mi-
liony korun. Během následujících čtyř 
let doly přispějí obyvatelům Chomutova 
až dvaceti miliony korun. Vyplývá to ze  
smlouvy o dlouhodobé spolupráci. „Se-
veročeské doly jsou již dlouholetým part-
nerem města a pomáhají nám s realizací 
akcí a projektů, které obohacují život na-
šich obyvatel. A za to jim patří náš dík,“ 
řekl primátor Jan Mareš.

Podkrušnohorský zoopark získal za třetí 
čtvrtletí roku 2010 na chov zvířat dary 
v hodnotě přes 80 tisíc korun. Tyto fi-
nanční prostředky jsou souhrnem adopcí 
zvířat firmami i jednotlivci, dárcovskými 
SMS a přímými dary, které parku po-
skytli jeho návštěvníci prostřednictvím 
trychtýřů v zahradě. 
„Za tyto dary všem děkujeme a použi-
jeme je na přilepšení krmení a vitaminy 
zvířatům,“ dodává ředitelka zooparku 
Iveta Rabasová.

Tak trochu falešná kritika zastupitele Kotena 

Chomutovské rodiny budou 
opět celý rok soutěžit

Kritika rozpočtu opozičního zastupitele 
Vladimíra Kotena (viz předchozí číslo 

CHN) je přinejmenším falešná. Jak jinak si 
lze vysvětlit, že při schvalování pan Koten 
řekl rozpočtu jasné ANO. Ukazuje tak, že 
má dvojí tvář, na zastupitelstvu svým hlasem 
rozpočet podpořil, před veřejností ho kriti-
zuje. Nebo je jen pouhým populistou? Proč 
nepodal řadu návrhů na změnu rozpočtu, 
když se mu nelíbil? Neřekl, abychom někde 
ubrali a dali například více na městskou hro-
madnou dopravu, o které tvrdí, že dopadla 
nejhůře. Myslím, že se měl na zastupitelstvu 
zachovat jako chlap a rozpočet nepodpořit. 
Tím by jasně ukázal: Já jsem opozice a chci 
změnu. Místo toho pak pomlouvá jako malé 
dítě. 
Ve stejné rovině vidím kritizování opravy 
mola na Kamencovém jezeře. Opravit nepo-
třebuje jeho horní plocha, ale piloty a ukotve-

ní, které kvůli chemickému složení vody trpí 
a je velmi ohrožena bezpečnost návštěvníků 
jezera. V této rovině mi smysl kritiky uniká. 
Naprosto populistické je nabádání města 
ke zlepšení veřejných zakázek. Nad rámec 
zákona radnice informuje o vyhlášení zaká-
zek především z oblasti dotací. Zakázky také 
kontroluje zástupce občanů a především ve-
lice přísně poskytovatelé dotací.
Evergreenem opozice je pronájem Kamen-
cového jezera, u něhož dlouhou dobu pou-
žívá účelové lži. Město rozhodně do jezera 
nedává 3–4 miliony. Zavázalo se, že dá dva 
miliony na údržbu areálu, jako je sekání 
trávy či opravy plotu. Ale ne zadarmo. Pod-
nájemce musí minimálně stejnou částku do 
areálu investovat sám. 
Obdobné je to s nájemným. Stačilo by, aby si 
pan Koten vzal kalkulačku a spočítal si plusy 
a minusy pronájmu. Nájemné je sice 250 ti-

síc korun ročně, ale provozovatel areálu musí 
investovat minimálně 50 milionů během 50 
let. Město tedy získá každý rok na nájemném 
milion a čtvrt. Tedy tržní nájemné, které by 
se panu Kotenovi líbilo. Navíc město nemu-
sí krýt ztráty, které na jezeře vznikají vlivem 
nepřízně počasí a které činily dříve kolem tří 
milionů ročně. Město tedy každým rokem 
získává. Nemluvě o tom, že provozovatel do 
areálu jezera, tedy do majetku města, za tři 
roky pronájmu nainvestoval čtyřicet milionů 
korun. A zase stačí vzít kalkulačku a spočí-
tat, že průměrné nájemné je deset milionů 
korun. A to je pro město dost velký zisk, když 
si uvědomíme, že sezona na jezeře trvá jen 
tři čtyři měsíce. V areálu jsou investice vidět 
na každém kroku a jsou znát i na reakcích 
návštěvníků. Z tohoto pohledu je Kotenova 
kritika jen líbivou rétorikou.

Jan Řehák, náměstek primátora

Nejen obyvatelé Chomutova, ale i jeho 
návštěvníci se mohou těšit na celoroční 

soutěžní program s názvem Chomutovské ro-
dinné zápolení. „Navazujeme na Rok dítěte 
a rodiny. Naším cílem je pořádat pro rodiny 
s dětmi bohatý a různorodý program, při kte-
rém se seznámí s různými činnostmi, zvyky, 
poznají mnohá zajímavá místa v Chomutově 
a v neposlední řadě i známé osobnosti, spolky 
či sdružení,“ představuje svoji vizi primátor 
města Jan Mareš. Rodinné zápolení se bude 
každý rok opakovat.
Od února do prosince bude připraveno 14 
sportovních, kulturních či společenských 
akcí, kde za účast či splnění nějakého úkolu 
mohou zaregistrované rodiny sbírat body. 

Projekt odstartuje koncem února Chomu-
tovským masopustem. Každá akce bude mít 
svého patrona a organizátora. Závěrečné lo-
sování o ceny proběhne v prosinci při příleži-
tosti Chomutovských Vánoc. „Věřím, že Cho-
mutovské rodinné zápolení přiláká občany 
města i turisty a přinese jim spoustu krásných 
zážitků,“ dodává Mareš.
V příštím vydání přineseme podrobnos-
ti o registraci, pravidlech soutěže, cenách 
a představíme jednotlivé akce. Pokud by 
měl nějaký subjekt zájem vstoupit do pro-
jektu jako partner nebo jako sponzor, může 
se přihlásit u Marie Křenové na e-mailu  
m.krenova@chomutov-mesto.cz nebo na  
telefonu 474 637 488.
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Rozhovor

V současné době zkoušíte funkčnost zastáv-
kových zón na lince číslo 2. Jak toto testování 
probíhá?
Na lince číslo 2 jsme zavedli tři zastávkové 
zóny s různým počtem zastávek. Při ujetí ma-
ximálně tří zastávek dospělý cestující s Bus 
kartou zaplatí 9 korun, při ujetí 4 až 10 zastá-
vek zaplatí 12 korun,  při ujetí 11 a více zastá-
vek zaplatí 13 korun. Je nutné zdůraznit, že 
tyto ceny platí jen pro testovací provoz a jsou 
přizpůsobeny současnému tarifu na všech 
ostatních linkách MHD, kde platí jednotná 
cena 13 Kč bez ohledu na ujetou vzdálenost. 
S celoplošným zavedením zastávkových zón 
se ceník zcela změní. Jsem rád, že testovat 
můžeme bez větších technických problémů, 
za jeden měsíc jsme měli pouze jednu drob-
nou reklamaci. Od začátku prosince jsme na 
lince číslo 2 přepravili 58 tisíc cestujících, 
z toho zlevněného jízdného v zónách zatím 
využilo přes 10 tisíc cestujících.

Kdy přistoupíte k zavedení tohoto systému, 
tedy spravedlivějšího jízdného, na všech lin-
kách MHD?
Poučili jsme se a novinky nyní zavádíme 
s velkou rozvahou. Neumím teď říct přesný 
termín, ale jistě to bude v průběhu letošního 
roku. Ještě předtím ale chceme otestovat sys-
tém zvýhodněných přestupů. Právě v těchto 
dnech dokončujeme návrh nové přestupové 
politiky, zatím jen pro zkušební provoz. 
 
Z letmého pohledu na fronty cestujících při 
nástupu do vozidla vyplývá, že odbavení zdr-
žují především platby mincemi. Jak tento pro-
blém řešíte?

Máte pravdu. Po našich intervencích směrem 
k dodavateli se výrazněji zrychlilo odbave-
ní na Bus kartu. Bohužel, přes veškeré úsilí 
a prokazatelné zlepšení platby mincemi trvají 
déle a někdy dochází k nepřiměřenému zdr-
žení. Důvodů je více, cestující vhazují velké 
množství drobných mincí, nedodržují stano-
vený postup, mince propadávají. Od ledna 

jsme zvýšili cenu jízdného za hotovost na 20 
Kč, resp. 10 Kč, především abychom elimino-
vali placení drobnými a zároveň motivovali 
cestující k pořízení Bus karty. Proto jsme také 
dočasně snížili poplatek za aktivaci karty, do 
konce ledna stojí 60 Kč, v únoru a březnu pak 
90 Kč.

Slibovali jste, že zavedete další slevy pro drži-
tele časových kuponů. Prozradíte nám, proč 
nabízíte další slevy, jak tyto slevy budou vypa-
dat a odkdy se na ně mohou cestující těšit?
Důvodem je motivace cestujících k provedení 
odhlášení při výstupu, tzv. check-out. Pro nás 
to má smysl z důvodu dosažení vyšší přesnos-
ti přepravních statistik, cestující za to skuteč-
ně mohou dostat další výhody. Původně jsme 
uvažovali o celoplošném zavedení bonusů, ale 
to by nás připravilo o značné množství finanč-
ních prostředků a odměna pro cestujícího by 
byla víceméně symbolická. Proto přistoupíme 
k atraktivnější formě: pravidelnému odměňo-
vání pěti cestujících s nejvyšším počtem od-
hlášení, a to v každé kategorii, od žákovské až 
po seniorskou. Odměňování bude probíhat 
každý měsíc, případně čtvrtletí, a odměnou 
bude bezplatné nabití kuponu na jeden měsíc 
nebo čtvrtletí. Soutěž bychom chtěli spustit 
od února.

Melničuk: Dopravu zdržují také cestující a mince
Městská hromadná doprava v poslední době zažívá velké změny. Mění se jízdní řády. Dopravce zavádí nový odbavovací 
systém. Otázek okolo hromadné dopravy je tolik, že jsme požádali generálního ředitele Dopravního podniku měst Chomu-
tova a Jirkova Jiřího Melničuka o rozhovor.

Generální ředitel Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova Jiří Melničuk.
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Kultura

Skvělé fotografie 
představují hmyzí svět

Do konce  února je výstavní síň v Pod-
krušnohorském zooparku věnována vý-
stavě fotografií z říše hmyzu. Fotografie 
jsou prací Pavla Krásenského, který pra-
cuje jako zoolog a od roku 2002 se věnuje 
focení. „Krásenský patří mezi špičku ve 
svém oboru. Ilustroval několik knih a od-
borných časopisů,“ říká mluvčí zooparku 
Martina Pelcová. Návštěvníky zooparku 
jistě zaujme neuvěřitelná pestrost a fan-
tazie přírody, protože Krásenského tech-
nika zpracovávání fotek přibližuje hmyz 
velice fascinujícím způsobem.
Výstavní síň zooparku je otevřena od 
pondělí do pátku od devíti hodin dopo-
ledne do půl čtvrté odpoledne a o víken-
dech ve stejném čase jen o hodinu méně, 
čili do půl třetí odpoledne.

Obrovské ovace vestoje a květi-
ny od primátora Jana Mareše 
byly odměnou operní pěvkyni 
Evě Urbanové, která  vyprodala 
chomutovské divadlo při příle-
žitosti novoročního galavečera. 
Za doprovodu Festivalového or-
chestru Petra Macka řízeného 
Davidem Švecem zazněly oper-
ní árie z děl českých a světových 
skladatelů.

Baronky budou v divadle

Urbanová zazářila v Chomutově

V Kulisárně zazpívá Zuzana Michnová

Sedm divadelních představení se odehraje 
v Městském divadle v Chomutově v prv-

ním pololetí roku 2011. „Snažíme se do Cho-
mutova přivézt ty nejzajímavější hry z Prahy. 
Lákadlem jsou herci známí ze seriálů a nej-
větší zájem je o komedie,“ říká Věra Flaško-
vá, jednatelka Kultury a sportu Chomutov. 
Prvním letošním představením bude herecký 
koncert Evy Holubové a Zuzany Bydžovské. 
Mnohá překvapení a fascinující zvraty ve hře 
Baronky přivezou do Chomutova 26. ledna. 
Napínavá hra stopuje nenápadné, dojíma-
vé a přece kruté jednání baronky k oddané 
a zanedbané služce. Baronka svou zdánlivou 
dobrotou zastírá vlastní pocity nenaplně-

nosti, prázdného života a neustálého poni-
žování ze strany záletného barona. Baronky 
jsou úpravou hry Baronka a služka, v níž obě 
herečky již zazářily dříve. Zásluhou autora 
úprav, režiséra a scénografa Šimona Caba-
na, se do textu dostala hravost, jisté odlehče-
ní i humor.
„V únoru přijede Bára Munzarová, Marika 
Procházková, Václav Trnavský, Radim Novák 
a Martin Trnavský s představením Jako Thel-
ma a Louise,“ zve Flašková. Divadelnímu 
představení o výletu dvou žen, kterým utíkají 
ze svých stereotypních životů, byl inspirací 
slavný film Ridleyho Scotta Thelma a Louise. 
V Chomutově bude k vidění 26. února.

Zpěvačka a autorka písní Zuzana Michno-
vá se vrací na hudební pódia, a to s Oska-

rem Petrem a kapelou Petr Kalandra Memo-
ry Band. V této sestavě navazují na tradici 
legendárních Marsyas a oživují českou hu-
dební scénu. „Je to pro nás splněný sen – stát 
s oběma legendami na jednom pódiu a hrát 
písničky, které nás baví a které oslovují už dvě 
generace fanoušků,“ říká zpěvák kapely Míra 
Kuželka. 
Turné začalo v lednu a bude průběžně pokra-

čovat až do období letních hudebních festi-
valů. Připomíná osobnost předčasně zesnu-
lého Petra Kalandry a na koncertech zazní 
nejzásadnější písně od vzniku folkrockového 
tria Marsyas. Budou to hity z prvního alba 
Marsyas, které vyšlo nedávno znovu, a dále 
z alb Jen tak, Kousek přízně až po zatím ko-
nečný výběr z Best Of Marsyas. Sóla Zuzany 
a Oskara doplněná několika písněmi akustic-
kého tria s Mírou mají posluchači možnost 
vyslechnout 24. února v Kulisárně.

www.echomutov.cz

eChomutov
elektronické turistické informacní centrum

pošlete SMS ve tvaru

INFO KONCERT

na číslo 736 370 017vždy v obraze…
Buďte s námi

další příkazy
INFO KULTURA 
INFO KINO
INFO DIVADLO

INFO SPORT
INFO HOKEJ
INFO LYZOVANI

inzerce

foto: Michal Kalásek
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Kdo se může přihlásit?  Všichni kluci a holky 7–13 let
Kde?  Sídliště Zahradní, kryt CO / herna stolního tenisu
Kdy?  Pondělí 17–19 hod., pátek 18–20 hod.

TJ BANÍK BŘEZENECKÁ
ODDÍL STOLNÍ TENIS
NÁBOR DĚTÍ

Bližší informace: 
hlavní trenér V. Soutner, tel.: 607 659 985, 474 652 590 
asistent trenéra Ing. L. Starý, tel.: 777 279 442
www.stbrezenecka.cz    |   e-mail: tevo@seznam.cz

Do Chomutova se vrací hokejové posily

Lyžování kolem Kamencového jezera lákalo

Velmi rychlým tempem se do své rozhodu-
jící části řítí první hokejová liga, ve které 

chomutovští hokejisté usilují o postup do nej-
vyšší soutěže. Představitelé místního klubu 
mají několik dní na to, aby do svého středu 
přivedli poslední posily. S posledním ledno-
vým dnem se totiž uzavře možnost hokejových 
přesunů a přestupů. Výraznou posilu získali 
Severočeši již na začátku letošního roku. 
Z ruského Jekatěrinburgu přišel do mužstva 
slovenský zadák Tomáš Slovák. Sedmadva-
cetiletý člen slovenského národního mužstva 
působil v uplynulých dvou sezonách v Konti-
nentální hokejové lize. Jen o několik dní dříve 
ohlásil ambiciózní tým Chomutova přestup 
karlovarského útočníka Štěpána Hřebejka. 
I on má zkušenosti z národního mužstva. 
V reprezentačním dresu nastoupil odchova-

nec jihočeského hokeje celkem třináctkrát 
a zaznamenal šest kanadských bodů.
Chomutovským trenérům se do šatny postup-
ně vrací také hokejisté, kteří formou hostová-
ní působili v extraligových týmech. Již v prů-
běhu tohoto měsíce se k mužstvu opětovně 
připojili útočníci Zbyněk Hrdel a David Hruš-
ka. Oběma se v nejvyšší soutěži dařilo. Za-
tímco Hrdel v šestnácti duelech posbíral osm 
bodů, Hruška byl ještě mnohem úspěšnější. 
V Karlových Varech platil zkušený útočník 
za nepostradatelného střelce. S devatenácti 
přesnými zásahy se přetahoval o korunu pro 
krále střelců s Tomášem Vlasákem. V součtu 
pak Hruška nastřádal dvaatřicet kanadských 
bodů a byl nejproduktivnějším hokejistou 
karlovarské Energie.
Posledního ledna se do bílo-modrého dresu 
vrátí klenot chomutovského mužstva – forvard 
Radek Duda. V Plzni se drzý útočník propra-
coval do první formace k vůdci Strakovi a spo-
lečně s Tomášem Vlasákem ničili jednoho sou-
peře za druhým. Místními fanoušky oblíbený 
Duda si držel skvělý průměr více než jednoho 
kanadského bodu na utkání, a významně tak 
přispěl k tomu, že plzeňští Indiáni živí do po-
slední chvíle naději na play-off. Společně s Du-
dou se ve stejný okamžik vrátí na severočeský 
led také univerzál Jan Benda (působil ve Slavii 
Praha) a obránce Jakub Grof (Zlín).

Příchod teplého počasí v posledních 
dnech vyloženě zklamal běžkaře, kteří 

si oblíbili lyžování v areálu Kamencového 
jezera. „Byly chvíle, kdy kolem jezera jezdilo 
i padesát lyžařů,“ popisuje zájem provozova-
tel areálu Zdeněk Fojtík. Lyžování na jezeře 
se stalo vyhledávanou sportovní aktivitou. 
„Stopy na Kamencovém jezeře jsou nádher-
né. Jsem z oddílu rychlostní kanoistiky a je 
to perfektní zimní příprava,“ řekla Michaela 
Fridrychová.  
Běžkování si oblíbili i Jirkované. „Vyběhl jsem 
z Jirkova po cyklistické stezce a zadem kolem 
Bandy jsem zavítal na bezva stopu,“ popisuje 

svůj sportovní zážitek Josef Müller. Upravené 
lyžařské stopy využili i školáci. „Několikrát tu 
byla třída dětí místo tělocviku, dodává Fojtík. Až 

znovu nasněží, provozovatel areálu stopy opět 
upraví, aby Kamencové jezero poskytlo zábavu 
a sportovní aktivity i v zimních měsících.

Klub dělá Chomutovu 
dobré jméno už 30 let
Sportovní klub SC 80 Chomutov, který 
sdružuje chomutovské softbalisty, ka-
noisty a moderní gymnastky, existuje 
a městu dělá dobré jméno už třicet let. 
Při příležitosti tohoto výročí uspořádal 
společenský večer, na kterém si připo-
mněl zásadní úspěchy a ocenil všechny, 
kteří se o ně zasloužili. Mezi oceněnými 
byli nejen samotní sportovci, ale i klubo-
ví funkcionáři a zástupci institucí, které 
k chodu klubu přispívají. Pozvání přijali 
a klubu do dalších let mnoho úspěchů 
popřáli také primátor Chomutova Jan 
Mareš a oba náměstci Jan Řehák a Mar-
tin Klouda. Každý ze tří oddílů sdruže-
ných v klubu si připravil vlastní prezen-
taci, na snímku vystoupení moderních 
gymnastek. (sk)
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REKONSTRUKCE BYTŮ

tel.: 732 445 149 

SC-301925/1

Inzerujte v Chomutovských novinách

tel.:  
725 124 616

Alona Hlavová

tel.:  
606 792 475

Stanislava Provazníková
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Strážníci čapli zloděje

Na hřišti chyběl kryt

Zloděje, který má na svědomí vloupání do 
prodejny v Palackého ulici, zadrželi cho-
mutovští strážníci. Čtyřiadvacetiletý zlo-
dějíček doplatil na pamatováka strážníků. 
„Na služebně máme fotografie osob, po 
kterých je vyhlášeno pátrání. Než stráž-
níci vyjedou do terénu, hledané osoby si 
vždy prohlédnou,“ popisuje začátek zá-
sahu Vladimír Valenta, mluvčí městské 
policie.
Mladíka, jehož tvář znali z nástěnky s hle-
danými, strážníci spatřili, jak špacíruje po 
Blatenské ulici. Zastavili a během chvíle 
byl v autě. O mladíka měla zájem Police 
České republiky. „Zadržený se vloupal 
v říjnu do prodejny, kde odcizil věci za 
téměř čtyřicet tisíc korun,“ řekla mluvčí 
Policie ČR Marie Pivková. Zloděj s o dva 
roky mladším kumpánem dostali zálusk 
na alkohol, cigarety a cukrovinky. Na ty si 
za mřížemi mohou nechat zajít chuť.

Strážníci pravidelně kontrolují dětská 
hřiště na chomutovských sídlištích. Dba-
jí hlavně na bezpečnost konstrukcí, na 
kterých si děti hrají, a pátrají po injekč-
ních stříkačkách. Kontroly se vyplácí. Při 
jedné z nich zjistili, že na jednom hřišti 
chybí kryt kanálu. „Do díry hluboké asi 
šest metrů mohl kdokoli spadnout a těž-
ce se zranit. Závadu jsme okamžitě ohlá-
sili technickým službám,“ řekl Vladimír 
Valenta z městské policie.

Bezpečnost a doprava

inzerce

Technické služby nechaly žehlit silnice

V neprůjezdných ulicích hrozí odtahy

Tento týden chomutovské 
technické služby zkouší 

novou technologií výspravy 
výtluků na silnicích ve městě. 
Na nich se podepsaly kruté 
prosincové mrazy. „Vozov-
ky zkoušíme opravit novou 
technologii s názvem Silkot, 
kterou lze komunikace opra-
vovat i v mrazech,“ říká pro-
vozně - technický náměstek 
technických služeb Miroslav 
Šulta. 
Ojedinělé technologii mráz 
nevadí. Funguje totiž jako 
napařovací žehlička. Hlu-
boce ohřeje asfalt v okolí vý-
molu, silničáři ho pak doplní 
novým asfaltem. Upravená 
výsprava se poté zválcuje vibračním válcem. 
Podle dodavatele technologie tak lze spravo-
vat díry v silnicích i při teplotách - 5° C, a to 
stejně účinně jako v létě. Výhodou také je, 
že vysprávka má stejné vlastnosti jako okol-
ní vozovka a ta už nepraská. „Technologie 
má však také svá omezení, není vhodná na 
opravy tenkých vrstev asfaltu na kamenné či 
betonové dlažbě, což je právě případ Mostec-
ké a Beethovenovy ulice,“ vysvětluje Zbyněk 

Koblížek, ředitel technických služeb.
„Novou technologií necháme zkušebně 
opravit ulice Palackého, část Beethovenovy, 
Riegrovu a část Mostecké,“ vyjmenovává ná-
městek primátora Martin Klouda. Silnice za-
tím opravuje dodavatelská firma. „Pokud se 
metoda osvědčí, budeme se snažit revoluční 
stroj zakoupit pro technické služby, které by 
tak mohly průběžně opravovat většinu silnic 
ve městě,“ dodává Klouda.

Stále častěji vznikají situace, kdy vozy technických služeb nemohou 
projet kvůli špatně zaparkovaným autům. Ta brání v průjezdech 

nebo stojí přímo před kontejnerovým stáním. „Nejkritičtější situace 
vznikla v prosinci, kdy jsme se nedostali do některých ulic i několik dní 
a u kontejnerů se tvořily nebezpečné skládky komunálního odpadu,“ 
sděluje Miroslav Šulta z technických služeb. V těchto úsecích řidiči 
v masovém měřítku nerespektují dopravní značení.  
Proto strážníci budou ve větší míře kontrolovat neproblematičtější uli-
ce. „Řidiče všech vozidel upozorníme lístečkem za oknem na nepovole-
né parkování. V případě, že strážníci zjistí opakované nerespektování 
u řidičů, kteří již byli upozorněni, případ předají správnímu orgánu. 
Zároveň budeme odtahovat vozidla, která znemožňují okamžitý prů-
jezd komunikace,“ říká Petr Zálešák, zástupce ředitele městské policie. 
Podle něj si řidiči musí uvědomit, že jejich auta nebrání jen průjezdu po-
pelářských vozů, ale také sanitek a hasičské techniky, což by mohlo mít 
tragické následky při požáru či jiných mimořádných událostech.

Matěje Kopeckého  
K. Světlé (Palackého) 
Mjr. Šulce  
Vikové-Kunětické  
Příční   
Jiráskova  
Stavbařská   
Kundratická   
Holešická   
Kyjická  
Hutnická (točna) 
Kamenný vrch 
Pod Břízami  
Jirkovská

Neprůjezdné ulice 
pro vozy TSMCH

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-300993/11
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Školy a volný čas

- 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

kancelářská technikavýpočetní technika

www.nonac.cz    tel.: +420 602 669 999

inzerce
SC

-3
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0/
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Doba okolo pololetí je 
naprosto ideální na to, 

aby rodiče přihlásili své ra-
tolesti na kroužky. Mnoho 
volnočasových organizací 
má volná místa pro děti, 
které se nechtěly nebo ne-
stihly přihlásit do kroužku 
na první pololetí školního 
roku. Nyní mají šanci. Navíc 
nemusejí platit plné  krouž-
kovné. „Od února nabízíme 
volná místa v našich krouž-
cích za poloviční ceny. Dítě si může po vypl-
nění přihlášky kroužek nezávazně vyzkoušet, 
tak aby rodiče nekupovali zajíce v pytli,“ vy-
světluje Radoslav Malarik, zástupce ředitele 
Domu dětí a mládeže v Chomutově. 
Děti i rodiče mohou vybírat ze široké palety 
kroužků od sportovních přes počítačové, ta-
neční, přírodovědné až po rukodělné. Přijít 
mohou se školáky i s dětmi z mateřinek. „Pro 
ně je například určen kroužek Písnička, kde 
je seznámíme s jednoduchými rytmickými 

nástroji a zahrají si na ně,“ říká Malarik.Větší 
děti si mohou vyzkoušet na vlastní kůži orien-
tační hry, dovednosti přežití v přírodě, tradič-
ní i netradiční hry či cesty za pokladem. Stačí 
se přihlásit do kroužku outdooru. „Novinaři-
nu zase mohou okusit v kroužku Domečkov-
ský plátek, který vydává stejnojmenný časopis 
a nově si založil vlastní blog s nejnovějšími ak-
tualitami,“ doplňuje Malárik. Volných krouž-
ků, o kterých lze získat informace na webu 
www.ddmcv.cz, je ale podstatně více.

Je vhodný čas přihlásit dítě na kroužekZaplavat si přišlo přes 
devět set lidí
Mimořádné slevy na vstupném do měst-
ských lázní a na veřejné bruslení v zim-
ním stadionu, které pro Chomutovany 
připravila na víkend 15. a 16. ledna 
společnost Kultura a sport Chomutov, 
se osvědčily. „Přes 900 návštěvníků si 
o víkendu přišlo zaplavat do bazénu a na 
zimní stadion dorazilo téměř 300 lidí,“ 
vyjmenovává jednatelka společnosti 
Věra Flašková.
Mimořádná akce byla velmi úspěšná. 
Běžně se o víkendech v bazénu prostří-
dá okolo dvou stovek plavců. Na veřejné 
bruslení chodí v průměru osmdesát lidí. 
„Velký zájem veřejnosti nás mile překva-
pil a určitě budeme v obdobných akcích 
pokračovat,“ říká Flašková.  Ta prozradi-
la, že další slevová akce se připravuje na 
jarní prázdniny.  Více určitě zájemci na-
jdou zanedlouho na www.ssz-chomutov.
cz. Jednatelka  také uvedla, že v létě se 
mimořádných akcí dočkají také ostatní 
sportoviště pod správou společnosti.

Cyklostezka z Chomutova do Mostu je zase 
o kousek blíž k výstavbě. Úředníci ma-

gistrátu odeslali na krajský úřad projektovou 
dokumentaci. Krajský úřad stezku zařadil do 
sítě cyklotras v Ústeckém kraji a připravuje 
její výstavbu. Cyklostezka povede z ulice To-
máše ze Štítného podél areálu Kamencového 
jezera k Velkému Otvickému rybníku. „Od-
tud do Otvic a podél bývalé železniční trati 
povede až do  Vrskmaně, z níž bude pokra-
čovat k lomu Jan Šverma, po jehož okraji dál 
povede do Strupčic,“ říká Lenka Petříková 

z odboru rozvoje, investic a majetku města. 
Tady se pak napojí na cyklostezku vedoucí do 
Mostu.   Tuto část  připravují mostečtí úřední-
ci a stavba je s nimi koordinována.
Kraj bude žádat o dotaci na výstavbu z ev-
ropských fondů. „Pokud se podaří finanční 
prostředky získat a dodržet všechny termíny, 
začne stavba v roce 2012,“ sdělila hejtman-
ka Jana Vaňhová. Stezka bude napojena i na 
ostatní trasy. „Cyklisté budou moci u Bandy 
zahnout a napojit se na cyklostezku do Bez-
ručova údolí,“ vysvětluje Petříková.

Cyklostezka do Mostu možná už v roce 2012
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Zábava

Vtipy o vysvědčení
Pračlověk si čte vysvědčení svého syna 
a říká: „To, že máš 3 z lovu, chápu, jsi 
ještě malý. Ale že si propadl z dějepisu, 
který má jen dvě strany, to je hanba!“ 

Honzík ukazuje otci vysvědčení: 
„Teda něco tak strašného jsem ještě 
neviděl...“  
„Já taky ne, včera jsem to našel ve tvých 
věcech.“

„Tak co, Michale, jak dopadlo vysvědče-
ní?“ chce vědět maminka. „To je přece 
vedlejší, mami, hlavně že jsme zdraví.“

„Co říkal tvůj otec na vysvědčení??“ 
„Strašně se zlobil, pane učiteli, raději se 
mu koukejte vyhnout!!“

Pepíček přinese domů vysvědčení a otec 
mu říká: „Tak za takové vysvědčení se 
dává pár facek!“ Pepíček na to: „Máš 
pravdu, tati. Pan učitel bydlí hned vedle 
za rohem.“

Sedí Dežo s tátou u stolu. Dežo podá 
vysvědčení tátovi, ten se do něj podívá, 
zaklepe na stůl a říká: „Dežo, ty jsi blbý 
jak ten stůl.“ Dežo odpoví: „Táto, někdo 
klepe.“

Sudoku

Křížovka

www.dumsalve.cz
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Co vám doporučuje výživový poradce: Nejsou nezdravé... (viz tajenka)

Odpovědi zašlete do 10. 2. 2011 e-mailem na adresu stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz. Uveďte své tel. číslo. Na vylosovaného čeká dárek od magistrátu!
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Inzerce/Servis

KUPON NA ŘÁDKOVOU INZERCI ZA 50 Kč (42 Kč + 8 Kč DPH)
Vydavatel si vyhrazuje právo do řádkové inzerce nezařadit firemní inzeráty nebo inzeráty komerčního charakteru.

Text inzerátu 

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

�

Kino OKO

26.1. st 18.00 DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA S OHNĚM
27.1. čt 17.00 CHLAPEC V PRUHOVANÉM PYŽAMU
27.1. čt 19.00 AMERIČAN
28.1. pá 19.00 AMERIČAN
29.1. so 17.00 TACHO
29.1. so 19.00 RED – VE VÝSLUŽBĚ  
  A EXTRÉMNĚ NEBEZPEČNÍ
30.1. ne 17.00 TACHO
30.1. ne 19.00 RED – VE VÝSLUŽBĚ  
  A EXTRÉMNĚ NEBEZPEČNÍ
2.2. st 19.00 ONDINE
3.2. čt 19.00 PARANORMAL ACTIVITY 2
4.2. pá 19.00 PARANORMAL ACTIVITY 2
5.2. so 17.00 ZELENÝ SRŠEŇ
5.2. so 19.15 PARANORMAL ACTIVITY 2
6.2. ne 19.00 ZELENÝ SRŠEŇ
9.2. st 19.00 KVÍLENÍ

Městské divadlo

26.1. ne 19.00 BARONKY 
Hrají: Eva Holubová a Zuzana Bydžovská. 
Filmový i divadelní autor a režisér Michael Mackenzie 
ve své napínavé hře uhrančivě stopuje nenápadné, 
dojímavé, a přece kruté jednání baronky k oddané 
a zanedbané služce. Baronka svou zdánlivou dobrotou 
zastírá vlastní pocity nenaplněnosti, prázdného života 
a neustálého ponižování ze strany záletného barona. 
Tento skutečný herecký koncert Evy Holubové a Zuzany 
Bydžovské skrývá mnohá překvapení i fascinující 
zvraty. Baronky jsou úpravou hry Baronka a služka, 
v níž obě herečky již zazářily dříve. Autorem úpravy, re-
žisérem a scénografem je Šimon Caban, jeden z našich 
nejvýraznějších současných divadelníků. Jeho zásluhou 
se do textu dostala hravost, jisté odlehčení i humor.

Kulturní dům Zahradní
26.1. st 17.00 VEČERNÍČEK 
 Večerníček aneb tančíme s Malou muzikou. 
9.2. st 17.00 VEČERNÍČEK 
 Večerníček aneb tančíme s Malou muzikou.

Výstavy
Do 28.1.  KRESBY – MILAN BEZANIUK 
 Galerie na schodech SKKS
Do 2.2. OBRAZY – JAN DINGA 
 Galerie Lurago SKKS

Sport

26.1. st 17.30 KLH CHOMUTOV X DUKLA – zim. st.
29.1. so 7.00–22.00  BEETHOVEN D. C. – sport. hala
30.1. ne 8.00–21.00  FUTSAL CHLMF – sport. hala
30.1. ne 10.00–13.00  BASKETBAL – MINIŽÁCI 
 sportovní hala 
2.2. st 17.30 KLH CHOMUTOV X OLOMOUC 
 zimní stadion
5.2. so 15.00–16.30  BASKETBAL – I. LIGA MUŽI 
 sportovní hala
6.2. ne 10.00–18.00  FUTSAL – I. LIGA JUNIOŘI 
 sportovní hala 
7.2. po 17.30  KLH CHOMUTOV X HAVL. BROD 
 zimní stadion

Dům dětí a mládeže
26.1. st 9.00 ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE PRO MŠ 
 pro děti
26.1 st 17.00–20.00  KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ 
 A MLÁDEŽ – vzdělávání
27.1. čt 9.30–10.30 
 TRAMPOLÍNKY PRO MAMINKY
29.1. so 15.00  MASOPUSŤÁČEK – pro děti
31.1. po 9.30–10.30 
 CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
31.1. po 16.00–17.00  
 FIT KLUB – sport
1.2. út 16.00 KARAOKE
2.2. st KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ
3.2. čt 9.00 PLETENÍ Z PAPÍRU
5.2. so 10.00–11.00  ZUMBA FIT
7.2. po 9.00 
 PATCHWORK CLUB
9.2. st 17.00–20.00 
 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ

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

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

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

Zájemci z Holandska koupí dům v Chomutově a okolí, 
platba v hotovosti. Tel. 724 657 425.

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

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 byty 1+1 a 2+1+balkon, oba po rekonstrukci, 
v centru města, klidný, bezproblémový dům. Přípojka 
internet, digi TV, plast. okna + žaluzie, zateplený dům, 
nové výtahy. Nejlépe dlouhodobě. Cena 6 000 a 7 000 Kč, 
kauce 2x měsíční nájem. Tel. 774 107 832.

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

Střední odborná škola služeb 
a Střední odborné učiliště

Kadaň, 5. května 680, příspěvková organizace

Obory s maturitní zkouškou

Obory s výučním listem

Dílčí kvalifi kace dle zák. 179/2006 Sb.

www.amoskadan.cz

• Agropodnikání • Agropodnikání se zaměře-
ním na ochranu a tvorbu životního prostředí 
• Obchodník

• Kadeřník • Krejčí • Prodavač 
• Automechanik • Autoelektrikář

• Skladník • Evidence zásob zboží a materiálu
• Manažer prodeje • Podnikání • Manipulace
se zbožím a materiálem • Prodavač • Dělník 
ve strojírenské výrobě • Zámečník
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Fotoreportáž

Zveme vás na prohlídku Ströherské sbírky
Chomutovské oblastní muzeum otevřelo novou expozici lidového umění Krušných hor.  Výstava představuje dětské hračky 
a lidovou vánoční tvorbu z české i německé části Krušnohoří. Vystavené exponáty reprezentují tzv. Ströherskou sbírku.   
Většina exponátů pochází z období od začátku 19. do konce 20. století. Vedle dřevěných hraček a vánočních kouřníků, lous-
káčků, pyramid, lustrů a betlémů je jedna část výstavy věnovaná i předmětům lidové zbožnosti.
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Kulturn  spole enské centrumLetní stadion s tréninkovým zázemím

Oddychové a relaxa ní centrum

Centrum sportu a volného asu- Zimní stadion 

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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