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Inzerce

Dne 8. 11. 2011 v 15.00 hod. se koná v zasedací místnosti č. 101 v 1.patře budovy Magistrátu města 
Chomutova, Zborovská 4602 veřejné výběrové řízení (dále jen VVŘ) volných neopravených bytů.

Registrace zájemců o byt se koná dne 8.11.2011 v době od 12.30 hod. do 14.30 hod. v sídle spo-
lečnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., Křižíkova 1098/6, Chomutov (za průmyslovou školou).

Zájemci o získání bytu formou VVŘ jsou povinni, vedle povinností uvedených v čl. 4 „Pravidel pro 
pronajímání bytů v majetku společnosti“, při registraci předložit platný občanský průkaz a potvrzení 
peněžního ústavu o zaplacení jistiny ve výši 7.000 Kč.

informace: 474721233 – p. Elisová
variabilní symbol: 32520

číslo účtu: 2103480237/0100
specifický symbol: rodné číslo

www.chomutovska-bytova.cz

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

Konečná částka bude navýšena o 20% DPH

1 Nám. Dr.Beneše 1509/2 1+1 25.000 Kč

2 Poděbradova 1308/5 1+1 25.000 Kč

3 Kadaňská 3691/2 1+1 25.000 Kč

4 Palachova 3416/2 1+2 35.000 Kč

5 Palachova 3417/1 1+2 35.000 Kč

6 Rokycanova 1574/6 1+2 35.000 Kč

7 Rokycanova 1574/14 1+2 35.000 Kč

8 Beethovenova 3896/8 1+2 35.000 Kč

9 Legionářská 3879/12 1+2 35.000 Kč

10 Selská 3765/9 1+2 35.000 Kč

11 Palackého 3952/11 1+2 35.000 Kč

12 Palackého 3997/17 1+2 35.000 Kč

13 Za Zborovskou 3607/7 1+2 35.000 Kč

14 Beethovenova 3885/9 1+2 35.000 Kč

15 Kadaňská 3688/6 1+2 35.000 Kč

16 Kadaňská 3749/2 1+2 35.000 Kč

17 Žižkovo nám. 3663/6 1+2 35.000 Kč

18 Zahradní 5169/14 1+2 35.000 Kč

19 Kadaňská 3750/6 1+3 45.000 Kč

20 Kadaňská 3676/6 1+3 45.000 Kč

21 Palackého 3640/5 1+3 45.000 Kč

22 Palackého 3996/7 1+3 45.000 Kč

23 Palackého 3996/16 1+3 45.000 Kč

NEOPRAVENÉ BYTY
Pořadí Adresa Č.p./č.b Velikost Vyvolávací cena

Nabídka neopravených 
bytů do nájmu veřejným 
výběrovým řízením

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

STUDIO

www.eurokoupelny.cz

REKONSTRUKCE 
BYTOVÝCH JADER
MODERNIZACE 
KOUPELEN

40 vzorových 
kójí se sanitou 
a obklady

Kosmova 4721, Chomutov
(areál autoškoly Omega)

Tel.: 474 626 191, 777 233 131
Po-Pá  (800–1700), So (800–1200)

 

WWW.POSTOVNISPORITELNA.CZ | 800 210 210

POŠTOVNÍ SPOŘITELNA JE 
SOUČÁSTÍ ČESKOSLOVENSKÉ 

OBCHODNÍ BANKY, A. S.

Sjednejte si Era půjčku od 17. 10. 
do 30. 11. 2011 a vyhrajte jeden ze 
150 rodinných víkendů na českých horách! 
Navíc každý získá dárek. Více informací o soutěži 
na www.postovnisporitelna.cz.

Era půjčku získáte ve Finančním centru Chomutov, 
Chelčického 255/05 nebo na vaší nejbližší poště.

Půjčte si a vyhrajte 
bezstarostný víkend.
Era půjčka

Reprezentativní příklad Era půjčky ve výši 70 000 Kč na 7 let: RPSN 18,3 %, úroková sazba 16,9 % p. a., počet splátek 
84, poplatky za podání žádosti, poskytnutí a správu 0 Kč, měsíční splátka 1 427 Kč, celková částka k úhradě 119 783 Kč. 
Výše splátky platí za předpokladu čerpání úvěru 15. den v měsíci s první splátkou 15. den měsíce následujícího. Splá-
cení úvěru probíhá vždy k 15. dni v měsíci. V případě bezproblémového splácení může být poslední anuitní splátka nižší.
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Zapište si  
do diáře
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Chcete mě?
V psím útulku čeká na nové pány řada 
pejsků. Některé z nich vám představujeme. 
Více jich najdete na stránkách  
www.utulek-chomutov.estranky.cz.  
Útulek můžete kontaktovat také  
na telefonu 474 651 080.
Máša je samice pinče. Je jí asi osm let. 
Ze začátku bude nedůvěřivá, ale velmi 

rychle si zvykne a bude 
z ní skvělá společnice. 
Není vhodná k malým 
dětem, naopak dobře se 
bude cítit v bytě nejlépe 
u starších lidí, protože 
Nelly je nerada sama.

Výročí Chomutovska
18. 10. 1871 Zahájení provozu městské 
plynárny. K výrobě plynu se používalo černé 
uhlí dovážené ze Saska. Plynárna stála 
v dnešním areálu železáren u železničního 
přejezdu v dnešní Hálkově ulici.

21. 10. 1901 nar. František KRTIL, lesník, 
autor próz z oboru, činný v Boleboři a Ah-
níkově.

23. 10. 1806 Na základě dvorského 
dekretu mělo být zrušeno chomutovské 
gymnázium. Po námitkách městské rady 
bylo toto rozhodnutí odvoláno.

28. 10. 1396 Zemský komtur řádu němec-
kých rytířů Albrecht z Dubé udělil se svo-
lením řádového velmistra chomutovským 
měšťanům několik různorodých výsad, 
jako je  právo užívat pečeť,  právo odúmrti 
(majetek po zemřelých měšťanech mohli 
dědit nejen přímí členové rodiny, ale i další 
příbuzní) a právo volně obchodovat se solí. 

30. 10. 1871 Ve městě se poprvé rozsvítily 
pouliční plynové lampy. V budově radnice 
bylo zavedeno plynové osvětlení 11. listo-
padu.

20. 10. 
Gala fashion show se uskuteční 
v Městském divadle.

27.10. 
Pokládání kytic u sochy prezidenta  
Tomáše G. Masaryka.

Podnikatelé nemusí 
čekat fronty
Na živnostenském úřadě je možné získat 
většinu dokumentů na počkání a záleží pouze na 
podnikateli, zda tuto službu využije.
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Soutěžící týmy  
vytvořily obří slunce
Koza Róza tentokrát pozvala děti na Drakiádu. 
Té předcházela soutěž ve sběru kaštanů. 
Nasbíralo se jich šest tun a vzniklo z nich obří 
slunce.

Plán města: 
oživit městské parky
„Parky by se měly stát znovu vyhledávaným 
místem pro odpočinek a relaxaci od dětí 
až po seniory,“ říká náměstek primátora 
Martin Klouda.

Gymnazisté si užívali  
den po americku
Amerika v Chomutově. I to se může stát. 
Studenti chomutovského gymnázia se obrazně 
vydali za velkou louži v rámci Amerického dne.
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Téma

Plán města: oživit městské parky
Parky byly v minulosti zakládány s cí-
lem vytvoření přírodě podobného pro-
storu, nicméně upraveného člověkem 
tak, aby sloužily relaxaci a svou estetič-
ností navozovaly příjemné prostředí ve 
městě. Chomutovské parky mají poměr-
ně dlouhou historii a v minulosti prošly 
několika „ozdravnými˝ procesy. Bohu-
žel efekt takového zásahu mnohdy není 
okamžitý a zeleň si „dává načas˝ než na-
plní představy o konečné podobě parku. 
Ač se může zdát růst dřevin pomalý, za pár 
desítek let se osázený prostor změní k ne-
poznání. V této fázi vývoje jsou i chomu-
tovské parky, především hlavní městský 
park. Nachází se zde velké množství ná-
letových, poškozených, zdeformovaných 
či nemocných dřevin.
A tak trochu parky přicházejí o svůj pů-
vodní účel. „Tomu chceme zabránit a na-
opak do parků vrátit život. Měly by se stát 
znovu vyhledávaným místem pro odpoči-
nek a relaxaci od dětí až po seniory,“ říká 
náměstek primátora Martin Klouda. Rad-
nice proto připravila několik projektů 
na obnovení  parků, které nyní jsou u po-
skytovatelů dotací, především pak u ope-
račního programu životního prostředí. 
Formální stránkou schvalovacího řízení 
projekty již prošly, nyní se čeká na jejich 
konečné posouzení.

Největší proměny čekají městský park  
Hlavním důvodem plánované revitalizace 
hlavního městského parku je zejména zhorše-
ný stav porostů, které se rozrostly nad únos-
nou mez. Park se tímto stává nebezpečným 
místem, které neslouží ke kvalitnímu odpo-
činku a relaxaci.  Kostrou projektu je tedy od-
stranění nevyhovujících dřevin, rekonstrukce 
cestní sítě, rozšíření travnatých ploch a vý-
sadba nových dřevin a zlepšení vybavenos-
ti parku. „Rádi bychom vybudovali v parku 
dětská hřiště, hřiště pro seniory, zrekonstruo-
vali toalety, popřípadě vybudovali občerstve-
ní,“ přibližuje Klouda. Co se týká objemu ká-
cení, tak se počítá s odstraněním 89 stromů, 
z nichž většina jsou náletové dřeviny nedosa-
hující obvodu 80 centimetrů kmenů, a řady 
přebujelých keřů. „Nezasvěcenému se může 
množství kácených stromů zdát velké, ale  jde 
jen o zlomek počtu stromů v parku. Jejich po-
kácení povede k prosvětlení parku a zlepšení 
jeho estetického působení,“ říká Jana Hlado-
vá z odboru rozvoje, investic a majetku města.  
Dalším důležitým zásahem jsou zdravotní 
a bezpečnostní prořezávky a zlepšení statiky 
stromů. Nové stromy se budou sázet přede-
vším v obvodových částech parku u Čelakov-
ského ulice a u leknínového jezírka, kde bude 
obnoveno keřové patro. Přibudou zde nové 

duby, lípy a habry. Všechny úpravy v parku 
mají zlepšit přehlednost parku. „Lidé by měli 
mít možnost vidět na zajímavé či dominant-
ní prvky v parku z jakékoliv jeho části,“ dodá-
vá Hladová. 
Obnova městského parku je rozdělena do ně-
kolika dílčích projektů. Nejdále je projekt na 
obnovu zeleně u operačního programu život-
ního prostředí, který přijde na dva a čtvrt mi-
lionu korun.  Hotový je také projekt na dětské 
a dopravní hřiště. Třetím záměrem je obnova 
fontány, kde je zpracována studie. „U posled-
ních dvou projektů hledáme možnosti finan-
cování,“ vysvětluje Klouda.

K soše T.G.M. by mělo vést loubí
Návrh obnovy parku T. G. Masaryka vychází 
ze současného stavu, který má vazbu na his-
torickou úpravu. Základem je celkové pro-
vzdušnění prostoru, obnova zeleně za sochou 
T.G.M. a nahrazení porostů jírovce, napa-
deného klíněnkou, druhem proti této náka-
ze odolným. „Návrh počítá i s obnovou cest-

ní sítě především ve směru k soukromému 
gymnáziu,“ popisuje projekt Jana Hladová. 
Dominantou prostoru jsou památné plata-
ny, které sice nejsou součástí parku, nicméně 
svými rozměry jsou zdaleka nejvýraznějším 
prvkem v řešeném území. Z tohoto důvodu 
je navrženo nahrazení stromořadí starých 
a  neperspektivních hlohů keři. Plánované je 
obnovení stromořadí okrasných třešní, kte-
ré jsou zvláště na jaře v době květu výrazným 
prvkem parku. „Abychom zatraktivnili park, 
počítáme se zajímavým řešením  hlavní cesty 
k soše T.G.M., kde by mělo vzniknout loubí, 
jehož konstrukce bude porostlá popínavými 
rostlinami,“ dodává Klouda. Obnova parku 
by měla přijít na více než dva miliony korun, 
z nichž většinu chce město získat opět z pro-
jektu podaného k operačnímu programu ži-
votního prostředí, kde projekt  prochází hod-
nocením.

Přerostlé houští zmizí z parku Dr. Beneše 
Také park Dr. Beneše by měl projít rozsáhlou 
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Téma

Městské parky očima technických služeb a městské policie

Správa i dohled nad veřejným pořádkem v 
parcích je často velkým problémem. Vy-

bavení parku je často cílem vandalů. Přede-
vším v městském parku jsou nejčastěji likvi-
dovány veřejné osvětlení, odpadkové koše, 
lavičky, prvky na dětských hřištích či nátěry 
altánů.  „V ostatních parcích je řádění van-
dalů v mnohem menším měřítku, asi stejně 
jako na ostatních plochách ve městě. I tady 
vandalové ničí lavičky a odpadkové koše,“ 
říká Zbyněk Koblížek, ředitel technických 
služeb.  Opravy a mimořádné úklidy v měst-

ském parku za loňský rok stály přes dvě stě 
tisíc korun, v letošním roce je to zatím do-
konce 370 tisíc korun. 
V letošním roce technické služby mimořád-
né prořezaly dřeviny  v městském parku hlav-
ně z  důvodu prosvětlení. Opravily také fasá-
du hudebního altánu. „Nové výsadby letniček 
a travin se míjejí účinkem, protože jsou z vět-
ší části rozkradeny,“ postesknul si Koblížek.
Městská policie má také nejvíce starostí 
v  městském parku. „Nacházíme zde přede-
vším bezdomovce, znečišťující okolí laviček 

či pijící na veřejnosti alkohol,“ vyjmenovává 
Petr Zálešák, zástupce ředitele městské po-
licie. V parku Dr. Beneše strážníci zasaho-
vali proti pachateli, který se pokusil odcizit 
lavičku. Několikrát řešili narkomany. V par-
ku TGM, i když je v blízkosti obvodního od-
dělení Policie ČR, městská policie zazname-
nala několik podnapilých nebo bezdomovců 
znečišťujících okolí. „Parky kontrolují civil-
ní pracovníci městské policie, kteří v případě 
potřeby volají strážníky k vyřešení přestup-
ků,“ doplňuje Zálešák.  
Právě bezpečnost, boj proti vandalismu a do-
držování veřejného pořádku jsou jedním 
z hlavních cílů města při obnově parků, pře-
devším pak městského parku. „Řešením, jak 
omezit řádění vandalů a srocování nepřizpů-
sobivých v parku, je jeho oplocení a zříze-
ní funkce správce,“ komentuje situaci Mar-
tin Klouda, náměstek primátora. Do té doby 
jsou všechny investice zbytečné, buď je zni-
čí vandalové, nebo je lidé nevyužijí, protože 
se v parku nebudou cítit bezpečně.

obnovou. V první fázi město počítá s investi-
cí za 1,8 milionu korun. Hlavním zásahem, 
který řeší navržený projekt, je prokácení pří-
liš hustých porostů, jež tímto ztratily možnost 
dalšího růstu, a omezení či vykácení náleto-
vých dřevin. Část keřů po obvodu parku by 
měla být zčásti nahrazena travnatou plochou. 
„Cílem těchto zásahů je dosáhnout určitého 
řádu navazujícího na historii parku. Součas-
ně se uvolní a otevřou vstupy do parku, čímž 
se otevře výhled na zajímavé dřeviny umístě-
né v jeho středu,“ řekla Hladová. Uvažuje se 
také o umístění velkého centrálního kruhu 
s posezením. Ten by měl být tvořen keři. La-
vičky by měly být rozmístěny po vnitřním ob-

vodu  a uprostřed by měl být zasazen velmi vý-
razný strom.

Lesoparku Lesní pěšina relaxační místo 
nejen pro seniory 

Lesopark Lesní pěšina je projektem, který 
v současné době je nejdále ve schvalovacím 
procesu na dotační prostředky.  V jeho pro-
storu by mělo vyrůst relaxační místo pro se-
niory z nedalekého penzionu, ale i občany 
z okolních domů. Lesopark chce radnice vy-
bavit  cvičebními posilovacími venkovními 
prvky pro zlepšení fyzického i psychického 
stavu seniorů. 
Základním principem řešení této plochy, za-

jímavé nejen svou členitostí, je zachování stá-
vajících, kvalitních dlouhověkých dřevin, od-
stranění  těch náletových a neperspektivních  
a dosazení především kvetoucích stromů na 
jejích okrajích. „Současný stav svádí k odha-
zování odpadků a k jiným nekalým činnos-
tem znepříjemňujícím život obyvatelům této 
lokality a to se musí změnit,“ dodává Klou-
da. Důležitou součástí řešení je také obnova 
a oprava stezek vedoucích  prostorem.  Ten 
se úpravami otevře, prosvětlí a zpřístupní 
pro všechny skupiny obyvatel okolního sídliš-
tě. Do rekonstrukce se zahrne v minulosti vy-
budované dětské hřiště, které se vhodnou do-
sadbou dřevin propojí s řešeným prostorem.
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Aktuality

Podnikatelé nečekají. 
Město za to získalo ocenění

Stromy pro Zadní Vinohrady

Město přidělilo bezbariérové byty

Chomutov se stal se nej-
lepším městem pro 

podnikání Ústeckého kraje v 
soutěži týdeníku Ekonom. K 
první příčce mu napomohly 
především služby pro podni-
katele.  K řadě elektronických 
služeb přibyla jedna zásadní. 
„V březnu loňského roku začal 
živnostenský úřad vydávat některé dokumen-
ty na počkání a postupně okruh těchto písem-
ností rozšiřoval,“ říká primátor Jan Mareš. 
V současné době je možné získat většinu do-
kumentů na počkání a záleží pouze na podni-
kateli, zda tuto službu využije. „Dnes většina 
podnikatelů odchází s papírem v ruce a ne-
musí čekat, až jim ho pošta za týden doručí. 
Z řady podnikatelů čiší neskrývané překvape-
ní a tuto službu velmi oceňují,“ dodává Vladi-
mír Dědeček, vedoucí živnostenského úřadu. 
Chomutovský magistrát nabízí podnikatelům 
s ohledem na jejich časovou vytíženost kom-
fortní služby. Podnikatel se může objednat na 
živnostenský úřad pomocí SMS nebo e-mai-

lu, na jedné přepážce u jed-
né pracovnice si nechat ově-
řit potřebné listiny a podpisy, 
uhradit poplatek v hotovos-
ti nebo bezhotovostně pomo-
cí platebního terminálu něko-
lik metrů od přepážky. A pak 
si počkat deset až dvacet mi-
nut na vydání písemností. Za 

rok a půl fungování této služby živnosten-
ský úřad vydal na počkání přes pět a půl tisí-
ce dokumentů. „V současné době vydáváme 
během jednoho úředního dne 21 písemnos-
tí,“ vysvětluje Dědeček. Rozsah úředních ho-
din se také téměř zdvojnásobil oproti minu-
losti. Přehled SMS služeb lze nalézt na adrese 
www.chomutov-mesto.cz/sms.
Nezanedbatelným efektem služeb na počká-
ní je kromě spokojenosti podnikatelů i ekono-
mická úspora. Při dnešních cenách za poštovní 
služby magistrát ušetří na poštovném přes dvě 
stě tisíc  korun. Tyto finanční prostředky může 
město vynaložit na jiné služby pro občany, na-
příklad nákup nových odpadkových košů.

Přes padesát stromů kolem staveniště no-
vého sportovně-kulturního areálu vysází 

město v následujících dnech. „Vlivem stav-
by muselo být přistoupeno k určité redukci 
a nyní nastal čas stromy doplnit a zrevitalizo-
vat prostranství kolem stavby i mezi okolními 
domy,“ říká primátor Jan Mareš.
Radnice výsadbou reaguje na podněty obča-
nů z této lokality. „Konkrétní místa výsadby 
jsme projednali s občany, kteří projevili zá-
jem o budoucí stav zeleně,“ prozradila Jana 
Hladová z odboru rozvoje, investic a ma-
jetku města. Obyvatelé zadních Vinohrad 
se tak mohou těšit na nové buky, javory, hlo-
hy, okrasné jabloně a třešně. Nově vysaze-

né stromy a postupné vysazování další zele-
ně nejenže zlepší životní prostředí snížením 
prašnosti a hlučnosti, ale i vytvoří klidovou 
zónu mezi Zadními Vinohrady a kulturním 
a sportovním areálem.
Finanční prostředky na výsadbu stromu zís-
kalo město úspěšným projektem od společ-
nosti ČEZ z dotačního programu Stromy 
2011. „Nadace ČEZu podpořila náš projekt 
a poskytla nám dvě stě tisíc korun,“ dodá-
vá primátor. Současně s padesátkou stromů 
od  ČEZu také město vysadí stromy z vlast-
ních prostředků. „Celkově se zatím v této 
části města vysází 75 stromů a 143 keřů,“ vy-
počítává Hladová.

Manželský pár, který má zdravotní pro-
blémy s mobilitou, se bude moci přestě-

hovat do bezbariérového bytu. Na posledním 
jednání o tom rozhodla rada města. Žadatelé 
jsou držiteli průkazů mimořádných výhod, 
doložili všechna potřebná doporučení a v do-
savadním bydlení mají problém s pohybem, 
především v sociálním zázemí.
Kromě bezbariérových bytů má město pro po-
třebné i několik bytů na půl cesty. „Jsou urče-
ny občanům, kteří se ocitli v bezvýchodné si-
tuaci. Pronájem je vždy jen na půl roku, aby 
si mohli lidé v klidu najít dlouhodobé bydlení 
a byt na půl cesty mohl pomoci dalším,“ říká 

náměstek primátora Martin Klouda. Tito ná-
jemníci si musí plnit své povinnosti, nedlu-
žit městu a jeho organizacím. Jsou-li bez prá-
ce a umožňuje to jejich zdravotní stav, pak by 
měli být zapojeni do veřejné služby a v případě, 
že mají děti, měli by o ně vzorně pečovat. Rad-
ní schválili pronájem bytu na půl cesty žada-
teli, který doposud bydlel na ubytovně, a ženě, 
která se svými třemi dětmi potřebuje bydlení. 
V odůvodněných případech může rada roz-
hodnout o prodloužení doby nájmu o dalších 
6 měsíců. Dva stávající nájemníci, muž s dítě-
tem a žena se třemi dětmi, tak mohou v těchto 
bytech bydlet ještě dalšího půl roku.

V Chomutově zkoumají 
vědomosti dospělých

Sídliště mají první 
chodníky a parkoviště

Některé chomutovské domácnosti byly 
vybrány do mezinárodního výzkumu, 
který zjišťuje úroveň vědomostí a doved-
ností dospělých ve věku 16–65 let a jejich 
uplatnění na trhu práce a v běžném živo-
tě. Výzkum je podpořen ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy. Tazate-
lé ze společnosti SC&C budou od října 
do března oslovovat vybrané domácnosti. 
Z bezpečnostních důvodů se tazatelé bu-
dou prokazovat průkazem, navíc je mož-
né na telefonním čísle 222 511 221 ověřit 
konkrétní osobu. Výzkumu se mohou zú-
častnit jen vybraní lidé, které nelze nahra-
dit, dotazování trvá přibližně dvě hodiny 
a respondenti budou za anonymní účast 
odměněni. Výsledky výzkumu budou po-
užity k rozvoji školního vzdělávání a v po-
rovnání s ostatními zeměmi ukážou, zda 
občané ČR se svými dovednostmi obstojí 
v mezinárodní konkurenci.

Po čtyřech měsících byly pro obyvatele 
chomutovských sídlišť vybudovány prv-
ní stavby v rámci Integrovaného plánu 
rozvoje města – Sídliště, místo pro život. 
Do nových chodníků, parkovišť a silnic 
město investovalo dvacet milionů korun. 
Jde například o chodník k zooparku ze 
sídlišť Kamenná a Březenecká, lidé tak 
mohou nyní bezpečně chodit z Kamenné-
ho Vrchu a Kamenné za relaxací a oddy-
chem. Radnice také rozšířila komunikaci 
a vybudovala chodník k  obchodnímu 
středisku Flora směrem od  ředitelství 
městského ústavu sociálních služeb. 
„Vytvořili jsme tak bezpečné prostředí 
pro děti a rodiče k cestě do školy a jeslí,“ 
říká primátor Jan Mareš. Místo vyšlapa-
né cesty vznikla nová stezka pro cyklisty 
a chodce na Písečné, která se  tak stane 
součástí budoucí cyklostezky od zoopar-
ku do Jirkova.
Radnice také rozšířila chodník mezi síd-
lišti Zahradní, Kamenná a Písečná. K prv-
ním stavbám se v rámci plánu Sídliště, 
místo pro život nyní přidají rekonstrukce 
tři zastávek MHD.  Nová parkoviště vznik-
la na Písečné, ve Výletní ulici a připravují 
se v ulici Pod Břízami a v Hutnické ulici.
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Aktuality

Brífink: Zvyšte bezpečnost v okolí nemocnice

Soutěžící týmy vytvořily obří slunce

Především pochvaly si tentokrát 
vyslechli zástupci města na pra-

videlném setkání s občany. Tentokrát 
s obyvateli z okolí nemocnice. Obča-
né totiž pochválili technické služby 
za okamžitou náhradu odcizených 
kanálových vpustí. „Zareagovaly 
velmi rychle na nahlášenou závadu,“ řekl je-
den z obyvatel oblasti. Podobná chvála přišla 
i za prořezání keřů v sídlišti Zdeňka Štěpánka.
Občané lokality u nemocnice však velmi výraz-
ně protestovali proti řádění nepřizpůsobivých. 
Především v Bělohorské ulici. „Bezpečnostní 
situace se zhoršuje. Nestálo by za to policii po-
sílit. Situace nebude lepší, stěhují se sem lidi na 
sociálních dávkách,“ postěžoval jeden z účast-
níků setkání. Primátor Jan Mareš připomněl, 
že Chomutov už dávno praktikuje princip nu-
lové tolerance proti všem, kteří porušují záko-
ny a obtěžují slušné občany. „To, co se nyní za-

vádí ve Šluknovském 
výběžku, v Chomuto-
vě již funguje,“ řekl.  
Zrovna v den koná-
ní brífinku exekutoři 
zabavovali věci u ne-
přizpůsobivých v  Bě-

lohorské ulici, kteří dlužili za pořádkové poku-
ty. „Exekutoři byli dokonce nepřizpůsobivými 
napadeni,“ řekl zástupce ředitele městské po-
licie Petr Zálešák. Město má tolik strážníků, 
kolik unese městský rozpočet. „Jejich počet 
zvyšovat nemůžeme, zato navyšujeme počet 
civilních pracovníků, kteří jsou očima strážní-
ků a na které jsme získali dotace,“ dodává Jan 
Řehák, náměstek primátora. Město vybavuje 
strážníky moderními technologiemi, aby jejich 
činnost byla ještě efektivnější. „Je nutné si uvě-
domit, že městská policie má omezené pravo-
moci. V ulicích chybí především hlídky Policie 

ČR, která má ze zákona chránit životy a maje-
tek  lidí a dbát nad bezpečností. Proto se snaží-
me apelovat na vedení policie, aby v Chomuto-
vě počty policistů zvýšilo,“ dodává Řehák. 
Obyvatelé z Palackého ulice si stěžovali na hos-
podu v jejich domě. Ruší noční klid, vietnamští 
provozovatelé grilují přímo na silnici a lavič-
ky v okolí jsou plné bezdomovců. „Restaura-
ci pravidelně kontrolujeme  Kdykoliv se bude 
tam nebo v okolí cokoliv dít, volejte na tísňo-
vou linku 156,“ řekl ředitel městské policie Vít 
Šulc. Ten přislíbil, že na místo bude přemís-
těna mobilní kamera.  Primátor doplnil, že se 
na provozovnu podívá i živnostenský úřad.
Občané upozornili také na nově otevřenou 
sběrnu v ulici Na Moráni a zvýšený počet krá-
deží kovů. „Pravidelně provádíme kontroly 
v  součinnosti s republikovou policii a živno-
stenským úřadem. Rozhodně v nich budeme 
pokračovat,“ uzavírá Šulc.

Draci, kaštany, pečená jablka, brambo-
ry a podzimní dětské dovádění ovlád-

ly v  sobotu chomutovskou plochou dráhu. 
Koza Róza děti pozvala na Drakiádu spoje-
nou s pokusem o vytvoření největšího sluníč-
ka z kaštanů. „Ty sbíraly děti v soutěži, která 
Drakiádě předcházela. Podařilo se jim na-
shromáždit přes devět tun kaštanů,“ prozra-
dil primátor Jan Mareš. Nejlepším sběračem, 
který získal netbook, byl sedmiletý Roman 
Fiala, jenž nasbíral úctyhodných 1.114 kilo-
gramů kaštanů.
Soutěžní známku soutěžní týmy Rodinné-
ho zápolení dostaly za přineseného vlastno-
ručně vyrobeného draka. S těmi se mohly 
zapojit do soutěží o nejvýše letícího, nejhez-
čího a nejoriginálnějšího draka. Děti se moh-
ly také zúčastnit vytvoření a vyhlášení rekor-
du o největší sluníčko z kaštanů. Z devíti tun 
kaštanů sesbíraných v soutěži děti s rodiči 

vytvořily slunce o průměru 13 metrů. Agen-
tura Dobrý den, která registruje různé rekor-
dy, potvrdila, že rekord padl.
Účastníci Drakiády mohli ochutnat tradiční 
podzimní pochoutky, jako jsou pečená jabl-
ka nebo brambory. Nechyběly však ani buřty. 
O dobrou zábavu se postarala zpěvačka Pet-
ra Černocká a rádio Blaník. 
Předposlední akcí Rodinného zápolení v le-
tošním roce bude v listopadu bruslení na no-
vém zimním stadionu a zároveň bude posled-
ní možnost odevzdat literární či výtvarná díla 
o nejhezčím zážitku z celoročního zápolení. 
„Již dnes připravujeme vánoční finále Rózy 
2011 pro postupující rodinné týmy, které 
splní podmínky soutěže a mají možnost vy-
hrát zájezd do Disneylandu,“ dodává primá-
tor Mareš. Celá soutěž ale není jen o výhrách, 
všichni účastníci si ze společných akcí odnes-
li spoustu zážitků.

Výtahy za 14 měsíců

Stadion bojuje o titul,
pomozte mu vyhrát

Tentokrát se v našem malém seriálu 
o projektech IPRM Sídliště, místo pro ži-
vot podíváme na modernizaci dvou vý-
tahů společenství vlastníků jednotek 
v Holešické ulici čp. 4740. „Do investič-
ní akce bychom se bez dotace s největší 
pravděpodobností nepustili. Investovali 
jsme celkem dva a čtvrt milionu korun, 
dotace pak činila 850 tisíc korun,“ říká 
Lukáš Tomko, předseda SVJ. Žádost 
o dotaci společenství podalo v září 2009. 
O tři měsíce později už bylo rozhodnuto 
o přidělení dotace a projekt byl dokončen 
v září 2010. „Od rozhodnutí, že do pro-
jektu půjdeme, až po dokončení výtahů 
to tak trvalo přibližně 14 měsíců,“ vypo-
čítává Tomko.

Chomutovský zimní stadion má šanci 
stát se nejzajímavějším projektem pod-
pořeným z  Regionálního operačního 
programu Severozápad. Z  programu 
bylo podpořeno přes tři sta projektů. 
Náš stadion se probojoval mezi třicítku 
nejlepších projektů. K získání titulu nej-
zajímavějšího projektu pro chomutovský 
stadion může přispět každý. Stačí se po-
dívat na stránky www.aeroplanem.cz 
a zúčastnit se ankety spojené se soutěží. 
Každý, kdo se do ankety zapojí, může vy-
hrát vyhlídkový let a spoustu dalších cen. 
Soutěž probíhá do konce listopadu.
Zimní stadion byl dostavěný na  konci 
loňského roku a otevřen byl 30.  dubna. 
První hokejový zápas se uskutečnil na za-
čátku srpna.

7



Rozhovor

 Občan je naším partnerem, říká CAF tým magistrátu

Chomutovský magistrát v současné době 
zjišťuje, kde jsou rezervy pro zlepšení 

služeb pro občany. Průřezově úřadem pro-
bíhá zjišťování  možných rezerv k  vylepšení 
komunikace s  klienty, ale i v  jeho samotném 
fungování. Hodnocení probíhá podle metody 
CAF (Společný hodnoticí rámec), kterým se 
hodnotí organizace veřejné správy po celém 
světě.  Pro jednoduchost ho nazývejme CAF 
hodnocením. Sebehodnocením a zejména 
následným akčním plánem usilují pracovníci 
magistrátu docílit úrovně, kterou definovali 
do vize: „Klient má vnímat úřad jako partne-
ra, se kterým řeší společnou věc.“ CAF tým, 
který celý proces zastřešuje, vede Jarmila 
Mravcová, vedoucí kanceláře primátora. Po-
ložili jsme jí tedy několik otázek.  

Můžete nám CAF systém přiblížit? 
CAF hodnocení je metoda poznání magist-
rátu zevnitř, odhalení silných a slabých strá-
nek úřadu a hledání oblastí pro zlepšení. Ve 
své podstatě tvoří výsledek SWOT analýza 
slabých a silných stránek nejen samotných 
úředníků, ale i celého funkčního systému 
magistrátu. Cílem není jen občan, ale také 
obchodní partneři, městské organizace, za-
stupitelé a další subjekty, které mají vliv na 
činnost magistrátu nebo jsou činností ma-
gistrátu bezprostředně ovlivňovány. Hodnotí 
se také vztah magistrátu jako zaměstnavatele 
k úředníkům. Závěry jsou promítnuty do akč-
ního plánu zlepšování vytyčením směrů zlep-
šování.    

Výsledky CAF hodnocení nemusí skončit jen 
na úřadě. Jak je to s cenou kvality? Chomutov, 
pokud vím, se o tuto cenu uchází opakovaně.
Nehodnotí chomutovský magistrát sám sebe 
příliš často? 
Jak se to vezme. Začínali jsme v  roce 2004, 
kdy jsme CAF hodnocení použili poprvé.  V 
následujících letech jsme chtěli vědět, zda 
jsme se zlepšili a udrželi pozitivní změny na-
startované po prvním hodnocení.  Takto jsme 
hodnocení CAFem uskutečnili ještě v letech 
2005 a 2006.  Během této doby jsme za ino-
vativní kroky, které jsme vytvořili, získali ně-
kolik cen za kvalitu poskytovaných služeb a 
realizaci inovací. Vypadá to, že pak nastala 
tříletá pauza. Opak je pravdou. Měnila se řada 
zákonů, které zasáhly do veřejné správy, a my 
jsme na vše museli aktivně reagovat. Během 
té doby úřad zavedl řadu novinek ke stabili-
zaci služeb a své činnosti. Nyní přichází další 
vlna zásahů do veřejné správy. Dohodli jsme 
se, že vlastní hodnocení necháme ověřit ex-
terními hodnotiteli. Bude to osvědčení naší 
filozofie.   

Jak probíhá takové sebehodnocení? 
Týká se celého magistrátu. Bez výjimky od ve-
dení přes zaměstnance až po nastavené pro-

cesy. CAF hodnocení reflektuje devět kritérií. 
Každé kritérium má určeného garanta. Ten 
musí vyšťourat, co se dá. Hodnotitelé zkou-
mají opravdu celý úřad do nejmenších detailů. 
Ale jde se i mimo hranice jednotlivých odborů. 
Například při zkoumání sociální oblasti se ob-
racel i mimo úřad, například na Městský ústav 
sociálních služeb. Došlo i na faktické měření 
času. Na odboru dopravních a správních čin-
ností jsme prakticky při vydávání řidičských 
a občanských průkazů a cestovních pasů zjiš-
ťovali délku čekací lhůty. Od pracovnic ma-
triky jsme shromažďovali data o funkčnosti 
pojízdného úřadu. Pod kontrolou je například 
i  taková banalita, jako je chod vnitřní poš-
ty.  I to může zlepšit vyřízení žádostí občanů 
a komfort jejich obsluhy. 

Dá se tedy říci, že CAF je určen pro občany? 
Stoprocentně. Veškeré hodnocení a jejich 
závěry jsou určeny především pro úředníky, 
ale v konečném výsledku, a to je trvalou filo-
zofií našeho úřadu, vedou ke zlepšení služeb 
poskytovaných občanům. Je nutné vnímat 
magistrát jako celek a nemít zúžený pohled 
jen na jednotlivá oddělení. Jde o vzájemně 
propojené části. My se tedy během hodnocení 
snažíme najít slabá místa a ta odstranit. Přece 
platí: když zlepší úředníci svoji práci, tak se 
zkvalitní služby. Zde je přímá úměra. Zpětně 
se dostáváme opět k občanovi jako klientovi. 

Co tedy občanovi přinese? 
Jak jsem již předeslala, občanovi přinese zkva-

litnění poskytovaných služeb. Mezi výsledky 
minulých hodnocení CAF patří zavedení SMS 
služeb pro dálkové objednání občana na úřad a 
další informační SMS služby. Zlepšení podmí-
nek pro jednání s občany zavedením diskrét-
ních zón či zlepšení bezbariérovosti přístupu 
do budov. Díky CAF hodnocení se vybudovala 
plošina a výtah ve starobylé radnici. Většina 
dalších pozitivních příkladů zůstane však ob-
čanovi skryta, protože napravila vnitřní fungo-
vání magistrátu a zvýšila jeho efektivitu. Nave-
nek se to projevilo třeba tak, že se zkrátily doby 
pro vyřízení nejrůznějších žádostí.

Je hodnocení objektivní? Přece jenom úředníci 
hodnotí své kolegy.
Ano, jsem se svými kolegy o tom přesvědčena. 
CAF hodnocení vychází z mezinárodně uzná-
vaných pravidel a postupů, které jsou jasně 
dané pro všechny veřejné instituce, od malé-
ho úřadu až k ministerstvu. Postupy jsou stan-
dardizované. Důležité je, že hodnocení dělá-
me pro sebe, a bylo by naprosto scestné jeho 
výsledky jakkoliv subjektivně ovlivňovat.  Jak 
jsem již uvedla, chceme slyšet i názor zvenčí. 
Proto jsme se s ním přihlásili do ceny minis-
terstva vnitra za zvyšování kvality ve veřejné 
zprávě. Naši zprávu zasíláme na odbornou 
sekci ministerstva vnitra. Bude nám přidělen 
externí hodnotitel, který přímo na magistrátu 
ověří výsledky našeho sebehodnocení a posun 
ve zlepšení naší činnosti. Bez ohledu na výsle-
dek se skutečně těšíme na závěry, které nám 
pomohu zlepšit naši práci. 
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Výstavu Tomáše Hřivnáče, jednoho 
z předních umělců sdružených u galerie 

La Femme, je možné charakterizovat jako 
vášnivou. Vášeň je cítit nejen ze samotných 
obrazů věnovaných především tématu ženy 
a  její poetiky, ale také z rozmáchlých křivek. 
A vášeň sálala i z hudebního doprovodu, kte-
rý na vernisáži obstaral sám autor. 
Výstava, jak její název napovídá, je slože-
ná především z maleb a grafik osobitého 
autora, ale znalce jeho tvorby jistě potěší i 
výstava jeho kreseb, jež je umístěna v  prv-
ním patře galerie. Nikoho, kdo již viděl 
Hřivnáčova díla, nemůže překvapit, že 

ústředním tématem obrazů je žena ve všech 
jejích podobách. „Jeho obrazy jsou chvá-
lou a poctou ženství a poetice, jež ženu 
a  ženské tělo obklopuje,“ charakterizovala 
Hřivnáčovu tvorbu Marie Hipská z Galerie 
Špejchar. Hřivnáč zobrazuje ženy v mnoha 
polohách většinou s odvrácenou či zastíně-
nou tváří a veškerou emocionalitu obrazu 
vštěpuje do jejich těl. 
Sám autor při vernisáži nechal mluvit spíše 
své ruce, a to jak prostřednictvím svých děl, 
tak prostřednictvím perkusních nástrojů, 
které si s sebou přivezl. Vášnivé rytmické 
bubnování při vernisáži doplnilo atmosféru 

vytvářenou grafikami a malbami a zároveň 
tím autor všechny přesvědčil, že je obdařen 
mnohostranným talentem. „Sudičky u jeho 
kolébky mu nejspíše prorokovaly, že vše, 
co bude v životě dělat, bude dělat rád, neboť 
co vezme do ruky, udělá radost i jeho okolí,“ 
symbolicky opsala talent Tomáše Hřivnáče 
při vernisáži Hipská, jež dodala, že kromě 
výtvarného a hudebního umění, patří Hřiv-
náč i k nejlepším českým lukostřelcům. 
Výstava jeho obrazů a grafik bude v Galerii 
Špejchar otevřena až do 5. listopadu a pře-
devším pro milovníky umění je nutné připo-
menout, že je prodejní.

Galerie Lurago v těchto dnech 
otevřela milovníkům umění 

výstavu mladé a výrazné výtvar-
nice Doris Oplové, jež pro tuto 
příležitost vybrala řadu obrazů z 
nejrůznějších období a technik. 
Název Čistý průstřel mou tvor-
bou tak přesně vystihuje různorodý charakter 
výstavy, který ji činí uchopitelnou i pro laiky.  
Doris Oplová, jež své obrazy podepisuje pseu-
donymy Edward Wolf či EDW, na výstavu při-
vezla i některé obrazy ze střední školy. „Tehdy 
bylo malování způsobem, jak ze sebe určité 
věci dostat. Bylo to určitým způsobem depre-
sivní období,“ usmála se autorka, jež hostům 
vernisáže postupně představovala jednotlivé 
tematické celky výstavy, a dodala, že toto ob-
dobí již má za sebou. 
Silné vskutku depresivní portréty na výstavě 

střídají obrazy žen, mezi nimiž 
nalezneme i  slavné pózy celebrit 
či jemné skici zasněných krásek. 
„Žena je velice těžkým umělec-
kým tématem, proto mne zauja-
la,“ vysvětlila Oplová, která hol-
duje spíš kráse rychlých strojů, 

a tak na výstavě nalezneme několik obrazů 
s  vozy či motorkami, do nichž se autorka ne-
bojí vložit vtip a sarkasmus. Řada z obrazů žen 
a vozů je kreslena podle fotografické předlohy. 
„Myslím, že takové pózy a zátiší se snad ani ne-
dají vymyslet, proto ráda maluji podle fotek,“ 
přiznala se Oplová, jejíž preciznost a zároveň 
vtipná hra u obrazů inspirovaných fotkami je 
okouzlující. Poslední část výstavy tvoří surre-
alistické či přímo abstraktní obrazy, kteréžto 
styly autorka dle svých slov rovněž „očichala“. 
Výstava potrvá v galerii Lurago až do 25. října.

Čekání na Nightwork se opravdu vypla-
tilo. Populární hudební skupina, která 

měla do Chomutova přijet už v září roku 2010 
a znovu sice přijela, ale pro kolaps zpěváka ne-
vystoupila letos v srpnu na festivalu Kamen-
čák, odehrála koncert v říjnu ve sportovní hale. 
Kdo přišel, nelitoval. Nihtwork ovládli celou 
halu a strhli publikum. „Byl to výborný kon-
cert, na který se dostali nejen ti, kdo si zakou-
pili nově vstupenky, ale jak jsme slíbili, i ná-
vštěvníci festivalu Kamenčák,“ říká jednatelka 
Kultury a sportu Chomutov Věra Flašková.

Zpěvák Vojta Dyk improvizoval, jammoval, 
předvedl úžasné taneční variace ze step aerobiku 
i zumby, prostě řádil. Zazněly hity z alba Teplá-
ky aneb Kroky Františka Soukupa a dále různé 
hříčky se známými melodiemi. Téměř dva tisíce 
návštěvníků koncertu se přidávalo k provoláním 
Chomutóóóv! V jednom z improvizovaných tex-
tů reggae zavzpomínal Vojta na chomutovskou 
nemocnici, kde byl při své poslední návštěvě 
ošetřen. Z ohlasu nadšených návštěvníků bylo 
znát, že se vyplatilo na několikrát odložený kon-
cert počkat, protože opravdu stál za to.

Tomáš Hřivnáč odhalil v Galerii Špejchar krásu ženy

Doris Oplová nabídla 
čistý průstřel svou tvorbou

Nightwork přijeli a získali si publikum

Něha přírody ozdobila 
výstavní síň SKKS
Lidská společnost je světem hmyzu a rost-
lin fascinována. Řada literárních i filmo-
vých autorů, výtvarníků i fotografů nás 
pravidelně zavádí do tohoto mikrokosmu, 
kterému ve spěchu všedních dní téměř ne-
věnujeme pozornost. Na rozdíl od mnoha 
takových uměleckých výpovědí však vý-
stava Martina Reihse, ředitele základní 
školy, nepostrádá emoční rozměr a  od-
haluje nám něhu, jež se v tomto drobném 
světě skrývá. 
Pro fotografa Martina Reihse je příroda 
ústředním tématem a v jeho podání jsou 
fotografie mikrosvěta vyjádřením čisté 
radosti ze života a obdivu k přírodním zá-
zrakům. „Po hodinách práce s lidmi a dět-
mi jsou pro mě útěky do přírody tím nej-
lepším a nejlákavějším,“ prozradil autor, 
proč je okouzlen právě kvítky a hmyzem 
nacházejícím se všude okolo nás. 
Výstava Začátky sestavená z fotografií 
z let 2010 a  2011 nadchne návštěvníky 
dynamickými momenty splynutí hmyzu 
a rostlin i  překvapivě něžnými a křehký-
mi okamžiky, které nám odhalují, že i ve 
zmíněném mikrokosmu můžeme nalézt 
romantiku, okouzlení a další emoce, jež 
v nás obvykle vyvolávají panoramatické 
fotografie divokých řek, hor či pouští a ka-

ňonů.
Výstava, o níž sám au-
tor prohlásil, že je pro 
lidi, bude ve výstavní 
síni SKKS otevřena 
až do konce října.
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Sport

Lékárna U Českého lva
Palackého 4272, Chomutov

Otevírací doba: 
Po–Pá 730–1730 

So 800–1200

www.lekarna-druzstvo.cz
(bezplatné vyzvednutí v lékárně)

31. 10. 2011, 9.00–15.30 
prezentace firmy Apotex. 

Držitelé klientských karet 10% sleva!

inzerce
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Kdo obdivuje ladné pohyby i křehkou krásu 
a harmonii, měl by se dostavit tento víkend 

do sportovní haly na Březenecké, neboť právě 
tam se bude konat 9. ročník Ceny města Chomu-
tova v moderní gymnastice v závodu společných 
skladeb. Závodit se bude v sedmi kategoriích 
rozdělených podle věku a výkonnosti. 
Z oddílu SC 80 Chomutov se závodů zúčastní 
čtyři společné skladby, ovšem trenérky ne-
chtějí spekulovat o možném úspěchu. „V žád-
né kategorii nemáme výhru jistou. Vše bude 
záležet na tom, jak se gymnastkám podaří 
zúročit čas strávený na trénincích,“ vysvět-
luje Věra Nedbálková a dodává, že především 
skladba I. kategorie a Juniorky jsou ve svých 
kategoriích nováčky, a budou tak mít ztíže-
nou výchozí pozici. Naděje starší by ve své 
kategorii měly patřit k těm zkušenějším, ale 
na ně zase čeká velká konkurence. 

A konkurence na závodech bude skutečně 
velká, neboť kromě jedné skladby se v kate-
goriích juniorek a seniorek představí všechny 
loňské medailistky z Mistrovství ČR společ-
ných skladeb. „Mnohé z těchto závodnic jsou 
medailistky z MČR v kategoriích jednotliv-
kyň, držitelky Mistrovské třídy a ve společné 
skladbě seniorek SK Motorlet Praha cvičí Te-
reza Wágnerová, která v září reprezentovala 
Českou republiku na MS ve francouzském 
Montpellier,“ láká Nedbálková diváky na 
skvělou podívanou. „Mezi skladbami se oče-
kává napínavý souboj již od prvních závodů, 
protože sezona společných skladeb je velmi 
krátká, a tak je nutné cvičit na maximum 
od začátku,“ dodává Nedbálková. 
Gymnastické klání začíná již tuto sobo-
tu 22.  října ve čtvrt na jedenáct dopoledne 
ve sportovní hale Březenecká.

Ceny jsou rozdány a vítězo-
vé i poražení nyní mohou 

dlouze společně rozebírat, co 
stálo za jejich úspěchem či ne-
úspěchem. Řeč je samozřejmě 
o účastnících letní futsalové 
ligy, jejíž zástupci o tomto ví-
kendu korunovali svého krále, kterým se stal 
tým Betis Kadaň, jenž po čtyřech letech ukon-
čil dominanci L.A.Interiéru Chrontoš. 
Velké zklamání určitě pociťují hráči z muž-
stev FI Okna a především z týmu S.L.Z.A. 
Žízeň, neboť oba týmy sestupují z nejvyšší 
soutěže. „Sestup S.L.Z.Y. je zřejmě největším 
zklamáním, neboť je to tým, který je v první 
lize čtrnáct let a dohromady hraje ligu malé-
ho fotbalu již devatenáct let,“ netajil své pře-
kvapení předseda Chomutovské ligy malého 

fotbalu Jiří Kupec. Jejich mís-
to zaujme opět po roce tým 
Technoline a po osmi letech 
se vrací i tým Krušnohor. 
Do druhé ligy k FI Oknům 
a  S.L.Z.E. zamíří příští rok 
z nižší soutěže V.S.V. Chomu-

tov a FC Jirkov 2000, které nahradí sestupují-
cí FC Debakl a Palmeiras, kteří musí nejméně 
jeden rok strávit ve třetí lize. Tam jim bude 
dělat společnost Arsenal, který svou první 
sezonu v nejnižší lize ihned oslavil postupem 
o úroveň výš, a Chomutov 93. „Do ligy přišlo 
v posledních letech mnoho mladých kluků, 
kteří oživili hru a táhnou svoje týmy. Arse-
nal je jedním z nich,“ glosoval Kupec úspěch 
nováčka. Do nejnižší letní soutěže se navrací 
Stará garda Jirkov a ČD Stanice.

Krása a harmonie v Chomutově: chystá 
se závod společných skladeb gymnastek

Letní futsalová liga přinesla 
překvapení i zklamání

Beavers další titul 
do sbírky nepřidali

Bojovali o dal-
ší titul v řadě, 
který by zno-
vu potvrdil, že 
c h o m u t o v š t í 
Bobři nemají 
v softballu kon-

kurenci. Tentokrát se však museli sklonit 
před týmem Spectrum Praha, který si ví-
tězstvím 3:0 zajistil první titul v historii. 
„Jejich motivace a vůle byla tak obrovská, 
že byli doslova neporazitelní,“ zhodnotil 
trenér Beavers Jan Přibyl soupeře. „Ještě 
nikdy nic nevyhráli a byli ve stejné situaci 
jako my před 12 lety, kdy jsme poprvé zís-
kali titul,“ doplnil chomutovský trenér. 
Stříbrná pozice však není pro chomu-
tovské hráče zklamáním. „Vzhledem 
k našim výsledkům se to může zdát jako 
neúspěch, ale já považuji tuto sezonu 
za povedenou. Dodrželi jsme tradici fi-
nále,“ řekl Přibyl, který připomněl, že 
Beavers se tentokrát potýkali s širokou 
marodkou, na níž se objevil i nejlepší čes-
ký nadhazovač Luboš Vrbenský. Navíc 
druhé místo může stále zajistit Bobrům 
účast v evropském poháru. „Několik let 
v Evropě probíhá diskuse o změně systé-
mu a zvýšení počtu účastníků,“ vysvětlil 
Přibyl. Do Evropy by však odjížděl jiný 
tým. „Já již nebudu trénovat. Dva hrá-
či pravděpodobně přestoupí do jiných 
oddílů a  Jaroslav Lhoták, nejstarší hráč 
také potřebuje více odpočinku,“ nazna-
čil trenér změny a dodal, že v ohrožení 
je i start Luboše Vrbenského, který stále 
léčí zraněné koleno a obtížně hledá moti-
vaci pro další setrvání v týmu.
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Bezpečnost a doprava

inzerce

Exkluzivně nabízíme RD, hrubá stavba, 
Jasmínova ul. v Chomutově. 
tel.: 724 657 421

Exkluzivně nabízíme zrekonstruovaný byt 1+1 
ul. Palackého, centrum Chomutova.
tel.: 724657056

Exkluzivně nabízíme historický RD 5+1, 
po rekonstrukci v Kadani.
tel.: 724 657 421

Exkluzivně nabízíme prodej RD 4+2/G, 
Lažany u Chomutova, cena 1.600 000 Kč.
tel.: 724657425

Nabízíme Vám k prodeji řadový RD (349 m2) 
na Blatenské v Chomutově.
tel.: 724 657 056

Exkluzivně nabízíme prodej RD 4+1/G, ve fázi hrubé 
stavby, Volyně u Výsluní, 590.000 Kč.
tel.: 724657425
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Bezdomovcům se 
blýská na horší časy

Strážníci zadrželi  
dívku při činu

S přibývajícími 
chladnějšími dny 
strážníci už za-
znamenali zvý-
šený výjezd do 
různých domů 
a stavenišť, kde 
b e z d o m o v c i 
hledají přístře-
ší. Mnohdy ani 

nepohrdnou místem, které je určené na 
popelnice. Zrovna předevčírem v „kon-
tejnerovém koutku“ na Březenecké od-
počíval padesátiletý  muž. Lidé vynášející 
odpadky se samozřejmě lekli a přivolali 
hlídku městské policie. Ta pak  muže vy-
kázala. Dalšího bezdomovce  zase stráž-
níci vykázali z domu v Hutnické ulici. 
Spal za výtahem a byl opilý.

Dvě hodiny po poledni všímavý Chomu-
tovan městské policii telefonicky sdělil, 
že se právě někdo vloupal do jednoho 
domu v Jezerní ulici. Tuto informa-
ci ihned pomocí radiostanice dostali 
strážníci a vyrazili na místo. Na  první 
pohled bylo zřejmé, že pachatel si dveře 
neodemknul. Navíc ještě bylo vytlučené 
okno. Hlídka následně opatrně vstoupi-
la do domu. Ke svému překvapení neza-
držela drsného pachatele, ale křehkou 
mladou dívku. Jedenadvacetiletou ženu 
z Droužkovic si převzala přivolaná Poli-
cie České republiky.

Devatenáct set nových hnědých popelnic 
na bioodpad získají od města chomutov-

ské domácnosti. Nové kontejnery budou po-
řízeny z projektu Rozšíření svozu bioodpadů 
a navýšení kapacity kompostárny, se kterým 
technické služby uspěly u Státního fondu ži-
votního prostředí, který rozděluje evropské 
dotace určené na životní prostředí. Kromě 
nových nádob na odpad tak v  rámci projektu 
technické služby zmodernizují kompostárnu 
v areálu skládky na Pražské ulici.
Hnědé popelnice budou občanům distribu-
ovány do konce roku 2012. „Kontejnery na 
bioodpad jsou určeny především pro rodinné 
domky, z jejich zahrádek vzniká nejvíce bio-
odpadu,“ říká náměstek primátora Martin 
Klouda. Ten dodal, že občané si  budou moci 
zpětně od technických služeb odebírat kom-
post za nižší cenu než podnikající subjekty.  

„Vyšší kvalita kompostu oproti kupovanému 
bude zaručena nejen především skladbou 
surovin, ale také novou technologií,“ řekl Mi-
roslav Šulta, provozně-technický náměstek 
ředitele TSMCH. Součástí nové technologie 
je drticí a třídicí lopata na nakladač a aerob-
ní fermentor, který bude předkompostovávat 
sebraný bioodpad, tato část provozu bude ří-
zena počítačovým programem. O svoz se po-
stará nové vozidlo pro svoz bioodpadů s my-
cím zařízením na kontejnery, které bylo také 
pořízeno z dotace.
Na projekt technické služby získaly dotaci přes 
dvanáct milionů korun. Předpokládá se, že se 
navýší kapacita kompostárny o 1490 tun za rok. 
Svoz bioodpadů byl v Chomutově zahájen již v 
roce 2006, v současné době je ve městě u rodin-
ných domů 790 ks speciálních hnědých nádob. 
Projekt bude realizován do poloviny roku 2013.

Prostitutky z chomutovských ulic už téměř 
vymizely. Nejproblematičtější situace 

bývala na Lipské, Kadaňské a Černovické uli-
ci, kde lehké ženy provozovaly své řemeslo. 
Po  mnoha opatřeních městské policie „svůj 
byznys“ odstěhovaly za hranice města. Přes-
to při cestě za značku označující konec města 
občas mávnou na projíždějící auta. „Situaci 
neustále monitorujeme a uskutečňujeme pre-
ventivní akce, které v maximální míře omezí 
činnost prostitutek na území města,“ říká ře-
ditel městské policie Vít Šulc.
Jen za září strážníci zjistili třináct případů, kdy 
prostitutka mávla na zákazníka. „Tím poruši-
la tržní řád a byla zajištěna a předvedena na 
služebnu k podání vysvětlení. Strážníci prosti-
tutky předávají k dořešení přestupkové komi-
si,“ vysvětluje Šulc, který dodává, že strážníci 
několikrát do měsíce provádí speciální akce 

zaměřené na pohyb prostitutek po městě.
Prostituci provází řada negativních jevů. 
V  poslední době městská policie byla u ře-
šení hned dvou trestných činů. „Naše hlíd-
ky zasahovaly proti pasákovi, který surově 
napadal svou družku a prostitutku v jedné 
osobě. Velmi brutální útok zpozorovali naši 
operátoři kamerového systému,“ říká ředi-
tel městské policie. Pasák nejprve ženu bil 
pěstmi, pak vtrhl do nedaleké herny, kde 
ulomil tyč od zábradlí, se kterou se na ženu 
vrhl. „V tu chvíli dorazily hlídky a muže, kte-
rý se dopouští násilí na svých ovečkách po-
měrně často, zadržely,“ dodává Šulc. Druhý 
trestný čin byl prozaický. Pasák a lehká žena 
vnikli do soukromého, dlouho neužívaného, 
bytu, aby zde provozovali prostituci. Tím se 
dopustili trestného činu omezování domov-
ní svobody.

Popelnice na bioodpad do každého domku

Prostitutky jsou stále v hledáčku městské policie
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Motocentrum VOBO-SPEED  |  T. Štítného 5331, Chomutov
tel.: 474 624 016, 602 707 470  |  Po–Pá 8–17 hod., So 9–12 hod.

LEVNĚ 
PŘEZOUVÁNÍ 
PNEU
do 16 ˝ 440 kč  |  BEZ ČEkÁNÍ

PRODÁM 
ZAŘÍZENOU 
UČEBNU 
AUTOŠKOLY 
PRO VÝCVIK 
NA SK. „B“
775 034 560tel.:

Alona Hlavová
tel.: 725 124 616

Stanislava Provazníková 
tel.: 606 792 475

Inzerujte  
v Chomutovských novinách

inzerce

Kiosek je nabídnut k pronájmu od 1. 1. 2012 na dobu 
neurčitou. Lhůta pro dodání nabídek končí 8. 11. 2011 

v 10:00 hodin. Podmínky výběrového řízení najdete 
na www.zoopark.cz v sekci novinky.

Kontaktní osoba zadavatele: 
Ivana Procházková, tel.: 777 783 893,  

e-mail: prochazkova@zoopark.cz.
Po dohodě je možné prohlédnout si prostory 

kiosku a návrh nájemní smlouvy dne 
17., 24. a 31. 10. 2011 ve 12 hodin.

Podkrušnohorský Zoopark Chomutov, p.o. 
vyhlašuje poptávkové řízení na 

PRONÁJEM KIOSKU „U OPIC“

Na tematicky zaměřené setkání vedení měs-
ta a odborníků ze sociální oblasti místo 

zdravotně handicapovaných přišli zástupci or-
ganizací, které se handicapovaným věnují. „Je 
to pro nás signál, že je o zdravotně handicapo-
vané v našem městě dobře postaráno. Je tu roz-
sáhlá síť organizací, které je zastupují a s námi 
komunikují, jak bychom jim mohli zpříjemnit 
život,“ říká primátor města Jan Mareš.
Pracovnice odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví představily možnosti získání pří-
spěvku na péči pro osoby, které dlouhodo-
bě potřebují péči z důvodu nepříznivého 
zdravotního stavu. Handicapovaní tak mají 

dále možnost pobírat příspěvky na opatření 
zvláštních pomůcek, na úpravu bytu či na 
provoz auta. Samostatnou kapitolou jsou 
mimořádné výhody pro těžce zdravotně po-

stižené. Prostor pro své prezentace využily 
občanská sdružení a  neziskové organizace 
jako Na louce, Centrum pomoci pro zdravot-
ně postižené a seniory, Kapka 97, Raná péče 
Diakonie ČCE, Masopust, který provozuje 
Café Atrium, a další. „Je důležité, aby nejen 
tělesně postižení, ale i jejich blízcí a sdružují-
cí organizace věděli, že existuje možnost na-
příklad zapůjčení kompenzačních pomůcek 
nebo různé asistenční služby,“ říká ředitelka 
Městského ústavu sociálních služeb Alena 
Tölgová. Setkání se věnovalo i zaměstnávání 
handicapovaných a zřizování chráněných dí-
len a pracovních míst.

Celý minulý týden měli 
Chomutované mož-

nost navštívit zařízení 
Městského ústavu sociál-
ních služeb. Brány všech 
pracovišť  se otevřely 
v rámci celostátního Týd-
ne sociálních služeb ČR, 
organizovaného  Asociací 
poskytovatelů sociálních 
služeb ČR a Minister-
stvem  práce a sociálních 
věcí ČR.  Zájemci o soci-
ální služby mohli navští-
vit  centrum denních slu-
žeb, centrum pro osoby 
se zdravotním postižením, sociální centrum 
a domov pro seniory.  „O ten byl mezi přícho-
zími největší zájem,“ říká ředitelka MÚSS 
Alena Tölgová. 
Týden sociálních služeb k návštěvě chomu-
tovských zařízení využilo 32 návštěvníků. 
„Číslo není moc vysoké, ale je to logické. Ve-
řejnosti jsme maximálně otevřeni celoročně. 
Organizujeme vlastní den otevřených dveří. 

Kromě toho naše pracoviště lze po domluvě 
navštívit kdykoliv včetně víkendů,“ dodává 
Tölgová. 
Mezi návštěvníky byla také Hana Šťovíčková. 
Ta se přišla přesvědčit, jak se žije klientům 
v  domově pro seniory. „Nikdy nevím, kdy 
budu tyto služby potřebovat.  Musím uznat, 
že je to tu pěkné a lidé tu mají mnoho zajíma-
vých aktivit a nenudí se,“ dodala seniorka.

Místo handicapovaných občanů přišly organizace

Chomutované se chodili  
dívat do domova pro seniory

Důlní obr Severus ulehl 
k zimnímu spánku
Drak Severus, jak je v Březně u Chomu-
tova přezdívané velkorýpadlo KU800, 
už spí. Aby se mu dobře odpočívalo, 
připravily mu děti z Března dárek. 
Ohromný polštář a plyšového dráčka 
dostal v sobotu 1. října při akci nazvané 
Ukládání březenského draka k zimní-
mu spánku. Severus se probudí opět na 
jaře. Zájemci pak znovu dostanou šan-
ci prohlédnout si tento ohromný stroj, 
který více než 30 let pracoval v dolech 
Nástup Tušimice a je podobně vysoký 
jako městská věž v Chomutově.  
Překvapení bylo přichystáno také pro 
čápy. Podle ornitologů z Podkrušnohor-
ského zooparku je drak tak vysoký, že 
by se mohl stát krásným domovem pro 
čapí rodinku. Severočeské doly proto 
pod odborným dohledem zoologů na-
instalovaly na nejvyšší místo hnízdo. 
Symbolické poselství pro čápy vyslal 
každý návštěvník, který se zúčastnil 
uspávání draka. Vypouštěly se lampi-
onky štěstí, které měly čápy upozornit, 
že je pro ně v obci Březno připraveno 
nové hnízdo. 
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Křížovka

Sudoku
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www.dumsalve.cz

Dům Salve nabízí ve dnech 28. a 29. října (tajenka) se slevou 28 %.

Odpovědi zašlete do 25. 10. 2011 e-mailem na adresu stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz. Uveďte své tel. číslo. Na výherce čeká malý dárek! Výherce z minulého čísla je Helena Wetzlerová.
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STØECHY

OKAPY

25 kg/m

LEHKÁ STØEŠNÍ KRYTINA

poboèka 

tel.: 724 035 744
info@borga.cz

BRNO

STÁLE DRŽÍME

NA TAŠKOVOU KRYTINU

 NÍZKÉ CENY
+

5 % SLEVA
POBOÈKA

Louny

tel.: 725 876 906  

louny@borga.cz

poboèka

tel.: 725 876 906  

louny@borga.cz

LOUNY

5 %   SLEVA   ELEGANT

+

OKNO ZDARMA

(TAŠKOVÁ  KRYTINA)

2Ke každé objednávce ELEGANTU nad 130 m  
  støešní v cenì 8.000 Kè

nabízíme zdarma 

zamìøení a nabídku,

zajistíme montáž

Kino Svět

19. 10. st 17.00 RIO 3D
19. 10. st 19.00 ELITNÍ ZABIJÁCI
20. 10. čt 17.00 RIO 3D
20. 10. čt 19.00 ELITNÍ ZABIJÁCI
21. 10. pá 17.00 ŠMOULOVÉ 3D
21. 10. pá 19.00 NEBOJTE SE TMY
21. 10. pá 21.00 U2 3D
22. 10. so 17.00 NOC ŽRALOKA
22. 10. so 19.00 NEBOJTE SE TMY
22. 10. so 20.00 U2 3D
23. 10. ne 15.00 NA VLÁSKU 3D
23. 10. ne 18.00 SUPER 8
23. 10. ne 19.00 NEZVRATNÝ OSUD 5 3D
24. 10. po 17.00 SAXÁNA
24. 10. po 19.30 BLÁZNIVÁ ZATRACENÁ LÁSKA
25. 10. út 17.00 SAXÁNA
25. 10. út 19.30 BLÁZNIVÁ ZATRACENÁ LÁSKA
26. 10. st 17.00 ŠMOULOVÉ 3D
26. 10. st 19.00 JANA EYROVÁ
27. 10. čt 17.00 TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ
27. 10. čt 19.00 MUŽI V NADĚJI
28. 10. pá 17.00 TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ
28. 10. pá 19.00 BASTARDI 2
29. 10. so 17.00 TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ
29. 10. so 19.00 BASTARDI 2
30. 10. ne 17.00 TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ
30. 10. ne 19.00 BASTARDI 2
31. 10. po 17.00 BASTARDI 2
31. 10. po 19.00 MUŽI V NADĚJI

Městské divadlo

19. 10. st 19.00 ZAHAJOVACÍ KONCERT 
  FESTIVALOVÉHO ORCHESTRU 
Zahajovací koncert 21. sezony Festivalového orchestru Petra 
Macka a 16. sezony cyklu Chomutovské hudební večery. 
SLAVNÍ JUBILANTI W. A. MOZART, F. LISZT, G. VERDI A TI DRUZÍ.
Účinkují sólisté operních scén. Doprovází a spoluúčinkuje 
Festivalový orchestr P. Macka. Dirigent D. Švec.
27. 10. čt 19.00 SODOMA GOMORA 
Autor: Petar Petrovič Pecija
Hrají: Ernesto Čekan, Kateřina Velebová, Hana Gregorová, 
Dagmar Čárová, Pavlína Mourková, Miroslav Hrabě, Antonín 
Hardt, Irena Máchová. Každý dobrý skutek bude po zásluze 
potrestán. Eroticky laděná komedie z venkovského prostředí 
o nevěře, žárlivosti, o paroháčích i o těch, kteří je nasazují. 
Vstupné je 270 Kč.

Kulturní dům Zahradní

19. 10. st 17.00 VEČERNÍČEK 
Tradiční taneční podvečer. Vstupné je 40 Kč.
21. 10. pá 17.00 BRUTUS 
Pravá bigbítová kapela, která svou muzikou odkojila už nějakou 
tu hudební generaci. Hrají už od šedesátých let a pořád se na 
ně chodí, a dokud budou hrát, chodit bude. V roce 2007 oslavili 
koncertem v Lucerna music baru 40. výročí existence.
23. 10. ne 15.00 JAK SE KRTEK ČTVRTEK NACHYTAL 
aneb pohádky ze zahrádky – nedělní pohádka pro děti a 
jich rodiče. Hraje karlovarské Divadlo KAPSA Andělská Hora. 
Vstupné je 40 Kč.

Výstavy

Do 25. 10. ČISTÝ PRŮSTŘEL MOU TVORBOU 
 DORIS OPLOVÁ – Galerie Lurago

Do 29. 10. OTISKY SLOV – Kostel sv. Kateřiny
Do 31. 10. ZAČÁTKY – MARTIN REIHS – Velký sál knihovny
Do 31. 12. MALÍŘSKÁ ŠKOLA VÁCLAVA SUCHOPÁRKA 
 Galerie na schodech
Do 5. 11. TOMÁŠ HŘIVNÁČ – MALBA, GRAFIKA 
 Galerie Špejchar

Sport

20. 10. čt 17.30 HOKEJ – EXTRALIGA JUNIORŮ 
  Zimní stadion
22. 10. so 12.00 HOKEJ – EXTRALIGA JUNIORŮ 
  Zimní stadion
22. 10. so 10.15 ZÁVODY V GYMNASTICE 
  Sportovní hala Březenecká
22. 10. so 15.00 Basketbal – Městská sportovní hala
22. 10. so 17.30 HOKEJ – 1. LIGA – Zimní stadion
29. 10. so 15.00 BASKETBAL – Městská sportovní hala

DDM

19. 10. st 9.00 DOPOLEDNE PRO MŠ
19. 10. st 17.00 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ
20. 10. čt 19.00 AIKIDO
21. 10. pá 16.00 PLETENÍ Z PAPÍRU
22. 10. so 9.00 KERAMICKÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ, 
  ALE NEJEN PRO NĚ
22. 10. so 10.00 DUŠIČKOVÉ ARANŽOVÁNÍ
24. 10. po  VÝSTAVA SOUTĚŽE – PROMĚNY STROMŮ

SKKS

20. 10. čt 13.00 NOVINKY Z REGIONU – učebna č. 66
21. 10. pá 18.00 NAMASTÉ NEPÁL – Velký sál
25. 10. út 18.00 JAROSLAV HUTKA – Velký sál

V ulicích a místech, které jsou v textu zvýraz-
něné, bude po dobu blokového čištění umístěn 
kontejner na velkoobjemový odpad. Občané 
tak mají dvakrát ročně možnost vyklidit si 
sklep či vyhodit starý nábytek.

19.10.
Zahradní – Borová vč. parkovišť a chodníků 
a malé parkoviště u vstupu do KaSSu.

20.10.
Zahradní – komunikace a parkoviště od č.p. 
5190 k ul. Písečná, Skalková vč. parkovišť, 
chodníků a velkého parkoviště u nákupního 
střediska KaSS, Skalková stanoviště VOK

25.10.
Zahradní – Růžová a Pod Břízami vč. parko-
višť a chodníků.

26.10.
Písečná – Jirkovská (od ul. Písečná k č.p. 
5057) vč. parkovišť a chodníků, parkoviště 
a chodníky od č.p. 5053 k č.p. 5058.

27.10.
Písečná –  Jirkovská od č.p. 5000 k č.p.  
5013 vč. sjízdných chodníků a parkovišť, M.Š. 
č.p. 5030 a 5072, Jesle č.p. 5176 a 5.Z.Š.

1.11.
Písečná – parkoviště a sjízdné chodníky od 
č.p. 5012 k č.p. 5029 a od č.p. 5035 k č.p. 
5034, prostor kolem nákupního centra Flóra

2. 11.
Písečná – parkoviště a sjízdné chodníky 
u zdravotního střediska a domu pečovatelské 
služby od č.p. 5062 k č.p. 5068 a od č.p. 5039 
k č.p. 5069, Písečná stanoviště VOK

Kdy bude blokové čištění

Strašidelná ZOO
Sobota 5. 11. 2011 
16:00 – 19:00 hodin
Dětská ZOO
Přijďte si do zooparku vyrobit straši-
delnou postavu z dýně a pomozte nám 
vyzdobit Dětskou ZOO. 
Od 16:00 do 18:00 hodin vám k dlabání 
zahraje skupina Úlet, chybět nebude 
soutěž o nejhezčí halloweenskou 
masku, lampionový průvod po zoo 
a ohňová show.
Tvůrce nejzdařilejší dýně, kterou vybe-
rou přítomné děti, bude odměněn!
Dýně a lampiony s sebou!

Statutární město Chomutov vás zve na výstavu

VOJTĚCH KRAUS  |  malba, grafika
ART GALERIE RADNICE

Výstava potrvá do 18. listopadu 2011
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Fotoreportáž

Gymnazisté si užívali den po americku

Do projektu Amerického dne se zapojili 
učitelé ve všech předmětech. Češtináři 

vyučovali americkou literaturu, matemati-
káři  či fyzikáři studentům přiblížili americ-
ké vědce. Tělocvikáři se věnovali streetballu. 
Zapojili se i učitelé výtvarné výchovy. Venku 

si gymnazisté užili mnoha amerických dis-
ciplín. „Například jízdu na elektrickém bý-
kovi, havajský tanec hula hula či hod lasem. 
Program obohatily také roztleskávačky,“ do-
dává Maljuková. Program doplnily americké 
basketbalové posily chomutovských Levhar-

tů Rob Lowery a Richard Anderson.
Americký den studentům přinesl mnoho 
informací o Spojených státech amerických 
a hlavně procvičení konverzace v cizím jazy-
ce. „Veškerý program byl samozřejmě veden 
v angličtině,“ dodává Maljuková.

Amerika v Chomutově. I to se může stát. Studenti chomutovského gymnázia se obrazně vydali za velkou louži v rámci Amerického 
dne. „Projektový den zorganizovali učitelé jazyků. Téměř celá škola se proměnila do podoby amerických reálií a výuka ve všech 
předmětech se zaměřila na americký kontinent,“ říká profesorka Dana Maljuková.  Po škole se tak pohybovali indiáni, kovbojové 
či americké filmové hvězdy. Výjimečnému dni odpovídala i výzdoba. V gymnáziu se objevily totemy či halloweenské dýně.
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profesionální pneUserVis

* sleva platí při zakoupení nové sady pneumatik nebo 
pro členy Storex Benefit Clubu bez nutnosti nákupu

k nákupu vybraného druhu pneu

dárek zdarma

sleva
         až 40 %
na zimní pneumatiky

www.stOreX.cz

naBízíme prOdeJ pneumatik, pneuservisní 
sluŽBy, uskladnĚní pneu, náplnĚ dO OstŘikOvaČŮ,

 kOmpletní ČiŠtĚní klimatizaCí – vŠe za skvĚlÉ Ceny!

pOvinnÉ zimní pneu Od 1. listOpadu
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sleva* 
na mOntáŽ25 %

stOreX Benefit CluB vĚrnOstní systÉm prO zákazníky (slevy, akCe, OdmĚny) 

pneuservis stOreX fst, Hálkova 4715, Chomutov
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