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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)

SC
-3

02
01

5/
20

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

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

Byt bude pronajat prvnímu zájemci, který se dostaví na sídlo společnosti CHOMUTOVSKÁ 
BYTOVÁ a.s. Křižíkova 1098/6, Chomutov s dokladem o uhrazení částky rovnající se koneč-
né ceně, či s hotovostí, uvedené ve zveřejněné nabídce a splňuje kritéria uvedená v článku 
4. Pravidel pro pronajímání bytů.

Upřednostněni budou zájemci o poskytnutí menšího bytu s tím, že společnosti  
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. vrátí stávající byt o větší rozloze v majetku společnosti 
či Statutárního města Chomutov (tzv. byt za byt). V těchto případech nebude vyžado-
ván níže uvedený stanovený poplatek.

informace: 474721233 – p. Elisová
variabilní symbol: 32521

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

1 Poděbradova 1308/2 1+1 15.000 Kč

2 Poděbradova 1308/5 1+1 15.000 Kč

3 Dr.Beneše 1509/2 1+1 15.000 Kč

4 Kadaňská 3691/2 1+1 15.000 Kč

5 Jirkovská 5008/7 1+1 15.000 Kč

6 Přemyslova 5394/20 1+1 15.000 Kč

7 Rokycanova 1574/14 1+2 21.000 Kč

8 Palachova 3416/2 1+2 21.000 Kč

9 Palachova 3417/1 1+2 21.000 Kč

10 Za Zborovskou 3605/6 1+2 21.000 Kč

11 Za Zborovskou 3607/7 1+2 21.000 Kč

12 Za Zborovskou 3608/3 1+2 21.000 Kč

13 Za Zborovskou 3614/6 1+2 21.000 Kč

14 Za Zborovskou 3616/1 1+2 21.000 Kč

15 Za Zborovskou 3616/3 1+2 21.000 Kč

16 Žižkovo nám. 3663/6 1+2 21.000 Kč

17 Kadaňská 3688/6 1+2 21.000 Kč

18 Kadaňská 3749/2 1+2 21.000 Kč

19 Kadaňská 3749/1 1+2 21.000 Kč

20 Sokolská 3711/4 1+2 21.000 Kč

21 Sokolská 3721/3 1+2 21.000 Kč

22 Grégrova 3773/3 1+2 21.000 Kč

23 Beethovenova 3896/8 1+2 21.000 Kč

24 Beethovenova 3885/9 1+2 21.000 Kč

25 Legionářská 3897/12 1+2 21.000 Kč

26 Legionářská 3878/9 1+2 21.000 Kč

27 Selská 3765/9 1+2 21.000 Kč

28 Palackého 3950/12 1+2 21.000 Kč

29 Palackého 3997/17 1+2 21.000 Kč

30 Palackého 4089/2 1+2 21.000 Kč

31 Bezručova 4200/47 1+2 21.000 Kč

32 Zahradní 5169/14 1+2 21.000 Kč

33 Palackého 3640/5 1+3 27.000 Kč

34 Palackého 3996/7 1+3 27.000 Kč

35 Palackého 3996/16 1+3 27.000 Kč

36 Kadaňská 3676/6 1+3 27.000 Kč

37 Kadaňská 3687/6 1+3 27.000 Kč

38 Kadaňská 3750/6 1+3 27.000 Kč

NABÍDKA BYTŮ

Pořadí Adresa Č.p./č.b Velikost Cena

Nabídka bytů do nájmu 
veřejnou nabídkou

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

NEJVĚTŠÍ TURNÉ ALEXANDROVCŮ V ČR

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.ALEXANDROVCI.CZ

ÚSTÍ NAD LABEM
ZIMNÍ STADION21.5.

European Tour 2012European Tour 2012European Tour 2012European Tour 2012European Tour 2012European Tour 2012European Tour 2012European Tour 2012European Tour 2012European Tour 2012European Tour 2012European Tour 2012European Tour 2012European Tour 2012European Tour 2012

ÚSTÍ NAD LABEM
EXKLUZIVNÍ HOST: BÁRA BASIKOVÁ

VÍCE INFORMACÍ NA 
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CD ZDARMA
POUZE DO 23.12.!
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Zapište si  
do diáře
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Výročí Chomutovska
22. 11. 1946 Chomutovská pobočka Čes-
kého národního aeroklubu požádala radu 
Okresního národního výboru, aby si u sprá-
vy Pozemkového fondu zajistila přednostní 
nárok na přidělení pozemků u Pesvic, 
vhodných pro zřízení okresního letiště.

23. 11. 1946 nar. v Klášterci nad Ohří Josef 
BERNÁŠEK, kamenosochař, restaurátor, 
činný v Chomutově.

24. 11. 1956 Při návratu z hokejového 
zápasu s mužstvem Servete Ženeva, zahy-
nulo při leteckém neštěstí u Curychu pět 
členů hokejového klubu Baník Chomutov.

28. 11. 1801 zemř. v Litoměřicích Šebes-
tián RAUCH, hudební nástrojař, houslař 
a loutnař v Litoměřicích a Chomutově.

29. 11. 1936 nar. František KALIVODA, 
amatérský herec a režisér, komik, činný 
v Chomutově.

24. 11. 
Setkání s občany lokality Březenecká 
a Zátiší od 16 hodin.

30. 11. 
Od 15 do 17 si mohou děti i rodiče 
prohlédnout specializované, nově vybavené 
učebny a třídy s počítačem pro každého 
žáka,  útulné družiny, moderní jídelnu či 
objevit kouzlo interaktivních tabulí.  Zájemci 
také získají informace o rozšířené výuce 
cizích jazyků a bohaté nabídce kroužků.

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.

Tonny je šestiletý 
pes. Hodný, mazlivý, 
ze začátku malinko 
nedůvěřivý, vhodný 
na zahradu i do bytu. 
Není vhodný do rodiny, 
kde jsou malé děti. 
Kastrovaný.

Výstava Vzdělávání 2012
Na výstavu se sjelo několik středních škol
z Ústeckého, ale i Karlovarského kraje, aby zde 
představily své vzdělávací programy. Výstava 
byla určena převážně pro žáky základních škol.
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Manufaktura snů 
nabízí nevšední zážitek
To spojuje města na obou stranách Krušných 
hor. Ojedinělá výstava v partnerském městě 
Annaberg – Buchholzi představuje lidové 
umění v Krušných horách.

Strašidelná zoo 
se dětem líbila
Novinka, kterou zavedl Krušnohorský zoopark 
v podobě akce Strašidelná zoo, měla obrovský 
úspěch. Zoopark  uvažuje o dalších podobných 
akcích.

Peníze za parkování 
jsou určeny na výstavbu 
nových parkovacích míst
Peníze vybrané z parkovacích automatů nebo 
pokut jdou do vývoje dopravní infrastruktury.
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Peníze za parkování jsou určeny 
na výstavbu nových parkovacích míst
Osobních automobilů neustále přibývá a z toho automaticky vyplývá otázka, kde parkovat. Ať už se jedná 
o návštěvu centra města nebo parkování v místě bydliště. Nejkritičtější byla před čtyřmi lety situace ve středu 
města.  Místní neměli kde parkovat, návštěvníci parkovali v podstatě všude. „Proto jsme zavedli parkovací 
systém. Ten se v průběhu čtyř let zdokonalil ve funkční systém, který vyhovuje oběma stranám. Tedy návštěv-
níkům i místním obyvatelům,“ říká primátor města Jan Mareš.

Řidiči parkujte!  
Vzniknou nová parkoviště

Dokonalost systému tkví i v tom, že veškeré 
příjmy z vybraného parkovného se vrací zno-
vu do parkovišť. Například obyvatelé sídlišť 
již nyní vědí, že za to, že parkovali v centru 
města, se postavilo téměř 230 parkovacích 
míst na Březenecké. V budování parkovišť se 
pokračuje i v dalších sídlištích.  Řidiči tak již 
na nová parkoviště přispěli více než 35 mili-
ony korun, za které se vybudovalo přes 420 
parkovacích míst. „Protože systém parková-
ní pro nás nedělá žádná dodavatelská firma, 
ale zajišťujeme ho sami, můžeme financovat 
vznik nových parkovacích míst,“ upozornil 
tajemník chomutovského magistrátu Theo-
dor Sojka. 

Parkování v Chomutově  
patří k nejlevnějším 

Organizování dopravy v Chomutově patří 
k nejlevnějším v republice. Vyplývá to z vý-
zkumu mapujícího parkovací systémy v řadě 
českých měst. V Chomutově zaplatí pod-
nikatelé za roční abonentní kartu nejnižší 
částku ze všech sledovaných měst. V Cho-
mutově karta přijde v průměru na  6 600 ko-
run, naopak nejvíce vytáhnou z peněženky 
podnikatelé v Plzni, kde karta stojí 15 200 
korun. Průměrná cena za kartu činí 8 840 
korun. Chomutov se umístil na druhé příčce 
v hodnocení průměrné ceny za první hodinu 
parkování. Nejlevněji může stát auto hodinu 
na parkovišti v Ústí nad Labem, a to za deset 
korun. V Chomutově je průměrná cena 12, 
nejdražší je hodinové parkování v Karlových 
Varech, kde stojí 25, průměr je podle ČSÚ 21 
korun. Tvůrci průzkumu ocenili, že Chomu-
tov patří mezi málo měst, kde se dá parkovné 
platit pomocí mobilního telefonu. V sobotní 
odpoledne a po celou neděli je navíc parkov-
né zdarma.  

Placení formou SMS
V rámci zlepšení služeb pro řidiče zavedlo 
město placení parkování přes SMS. „Tento 
způsob placení se osvědčil a v současné době 
máme stálou klientelu, která tento způsob 

úhrady pravidelně využívá,“ uvedl tajemník 
Sojka a doplnil, že lidí využívajících tuto 
službu je zhruba kolem tisíce. Placení par-
kovného mobilním telefonem zavedla rad-
nice pro motoristy na konci května loňského 
roku jako doplněk k placení v automatech. 
Město chtělo řidičům umožnit pohodlné 
placení parkovného bez shánění drobných 
mincí a nabídnout možnost prodloužení 
parkovného, když jsou právě na jednání či 
na návštěvě v centru města. Je to jednodu-
ché, stačí vzít do ruky mobil a zaplatit.

Parkování v sídlištích:  
Občané, řekněte si

Zavedení systému parkování v sídlištích zá-
visí na dvou podmínkách. Za prvé to musí 
chtít obyvatelé. Jinými slovy, o parkování 
pomocí parkovacích karet si musí říct sami 
obyvatelé. Nejjednodušší je organizovat si 
žádost s podpisy alespoň jedné třetiny oby-
vatel okolních domů. Musí však být splněna 
i druhá podmínka, a to dostatek parkovacích 
míst, aby v lokalitě mohli zaparkovat i řidiči 
bez karet.

Parkovací karty
Majitel vozidla s příslušnou parkovací kartou 
má umožněno parkování v oblasti, kde bydlí. 
Výhodou pro vlastníka parkovací karty je lev-
nější cena za parkování. „Na druhou stranu 
můžeme parkovací kartu vydat jen na taková 
místa, kde nám to dopravní poměry a kapaci-
ta parkovacích ploch umožňují,“ upozorňuje 
tajemník. Upřesňuje dále, že ve zpoplatně-
ném systému je několik lokalit, kde lze par-
kovat pouze na parkovací kartu. Důvodem je 
ochrana obyvatel z okolních domů před od-
stavenými vozidly návštěvníků středu města.  
Za tímto účelem byly karty zřízeny.

Návštěvníku centra,  
máš odstavná parkoviště 

Pro návštěvníky centra jsou určená odstav-
ná parkoviště.  Stání na těchto plochách stojí 
10 korun na 24 hodin. Aktualizovanou mapu 
s těmito parkovacími plochami naleznou 
občané na www.chomutov-mesto.cz, kde 
jsou vyznačeny modře. „Parkoviště jsou vy-
užívaná nerovnoměrně. Například náměstí 
T.G.Masaryka, které slouží jako odstavné, 
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Platba pomocí SMS - pošlete přesný tvar SMS na 902 30
Požadovaná doba stání v hodinách Text SMS (musíte do něj doplnit vlastní RZ auta)

0,5 hod. CHV YY vaseRZ 0

1 hodina CHV YY vaseRZ 1

2 hodiny CHV YY vaseRZ 2

3 hodiny CHV YY vaseRZ 3

více hodin (x = počet hodin, 4 a více hodin) CHV YY vaseRZ X

Platba prozvoněním

Požadovaná doba stání v hodinách Prozvoňte číslo

0,5 hod. 910 307 YY0

1 hodina 910 307 YY1

2 hodiny 910 307 YY2

3 hodiny 910 307 YY3

více hodin (x = počet hodin, 4 až max. 9 hod.) 910 307 YYX

Návod na placení parkování mobilním telefonem

Poznámky: YY – číslo parkovacího automatu. U parkovacích automatů číslo11, 15, 16, 17, 19, 28, 30, 33, 36
lze zadat pouze dvě délky doby stání: 0 – půl hodiny, 1 – 12 hodin. Platba prozvoněním pouze pro
registrované RZ v systému SMS parkovného.
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je plné a přitom přilehlá parkovací místa 
v ulici Purkyňova a Čechova se stejnou saz-
bou jsou nevyužívaná,“ upozornil tajemník. 
Po zrušení autobazaru v Mostecké je dosta-
tečná kapacita odstavných ploch i za spor-
tovní halou. Po zrušení parkovacích ploch 
u starého zimního stadionu je alternativa 
u Lidlu. Zbývající odstavná parkoviště jsou 
u knihovny a v okolí soudu v ulici Hálkova. 
Parkování je prioritně určeno pro návštěvní-
ky města, kteří přijedou do města na krátkou 
dobu, například na návštěvu příbuzných, za 
prací či nákupy. Město navíc nabízí hlídané 
odstavné parkoviště v ulici Kosmově, kde je 
možné například za 175 korun zaparkovat 
auto po dobu týdenní dovolené.

Radnice ulehčila alespoň  
malými parkovišti

Město může organizovat dopravu pouze 
v místech, která mu patří. Proto je velmi 
problematická například ulice Školní, která 
patří Ředitelství silnic a dálnic. Tam logicky 
zadarmo parkují návštěvníci města na úkor 
jeho obyvatel. Město proto jedná usilovně 
s ŘSD, aby komunikaci získalo do svého 
vlastnictví a mohlo obyvatelům nabídnout 
parkovací karty, které by jim zajistily parko-
vání.  „Abychom lidem ze Školní ulice ales-
poň trochu ulehčili, postavili jsme jim menší 
parkoviště určené jen pro ně,“ řekl primátor 
Mareš. Pro obyvatele z části Spořické ulice 
bylo vybudováno parkování ve vnitrobloku 
ulice Rokycanova. 

Deficity parkovacích míst
Pracovníci radnice stále připravují nové par-
kovací plochy. „Priority máme nastavené 
podle toho, kde je největší problém s par-
kovacími místy,“ uvedl tajemník. „Jedná se 
například o Horní Ves, kde se musí vybudo-
vat parkoviště. Střed města by potřeboval 
odstavnou plochu v dolní části Beethovenovy 
ulice směrem ke hřbitovu, a to jak pro občany, 
kteří tam bydlí, tak i pro ty co přijíždí do měs-
ta,“ dodal. Pracovní skupina pro parkování 
stále hledá nové plochy. Největší deficit míst 
byl na sídlišti Březenecká. Městu se podařilo 
mezi paneláky napasovat letos a vloni pět par-
kovišť s kapacitou téměř 230 míst. Postupně 
se budou budovat parkovací místa v ostatních 
sídlištích. Nové parkoviště vzniklo na Písečné 
v blízkosti točny trolejbusu, v ulici Jirkovská. 
Hotová parkovací místa jsou v ulici Dřínov-
ské a Stavbařské. Letos se dokončí parkoviště 
v ulici 17. listopadu a pracuje se na parkovišti 
v sídlišti Kamenná. 

Parkovací domy
Město by se v rámci řešení parkování ne-
bránilo vybudování parkovacích domů 
nebo podzemních garáží. Hlavním pro-
blémem podle tajemníka Sojky jsou ale fi-

nance, které město nemá. „O parkovacích 
domech nebo podzemních garážích se dá 
uvažovat, ale pouze z investorských nebo 
dotačních peněz.“ řekl.  Investice na par-
kovací dům se podle tajemníka pohybuje 
od 100 až do 150 miliónů korun. Lenka Pe-
tříková z oddělení rozvoje města uvedla, že 
v územním plánu města se počítá s plocha-
mi na případné parkovací domy nebo pod-
zemní garáže. „Parkovací dům by se mohl 
postavit například vedle letního stadionu 
nebo v prostoru Hálkovy ulice. Využít by 
se mohlo i bývalé zahradnictví technických 
služeb v Beethovenově ulici,“ vyjmenovala 
Petříková. S podzemními garážemi se počí-
tá v  Horní Vsi pod sportovními hřišti u škol 
nebo v centru města pod současným parko-
vištěm u Billy.

Názor předsedy dopravní komise na 
parkovací systém ve městě

Předseda dopravní komise Jaroslav Komí-
nek (KSČM) je k současnému stavu par-
kování ve městě kritický. Podle jeho slov se 
musí spousta věcí ještě dořešit. „Například 

stále není vyřešeno to, když přijede někdo na 
návštěvu za rodinou na víkend nebo prázd-
niny a musí buď zaplatit parkovné, nebo 
zaparkovat někde na vzdáleném záchytném 
parkovišti.“ Problém podle Komínka jsou 
i záchytné zóny, kde nelze zaparkovat ani při 
uhrazení poplatku. „Majitelé firem a obyva-
telé si zaplatili parkovací karty a často není 
možné v těchto zónách zaparkovat.“ Parko-
vací místa totiž zabírají auta, která nemají 
ani parkovací lístek. „Také někteří používají 
fintu, že si koupí lístek na hodinu, a pak na 
takovém místě stojí celý den,“ upozorňuje 
předseda, který si myslí, že to není fér vůči 
těm, kteří si pořídili karty a nemohou v blíz-
kosti bydliště či firmy zaparkovat. Dalším 
problémem podle Jaroslava Komínka jsou 
nedostatečné parkovací plochy na sídlištích, 
kde řidiči nedodržují žádná pravidla a stojí 
prostě tam, kde je místo. „Objektivně ovšem 
musím říci, že situace hlavně na sídlištích 
neumožňuje jiné parkování, než na hranici 
zákona, a to právě z nedostatku parkovacích 
míst i přes to, že se město snaží nová parko-
vací místa budovat,“ dodal.

 CHOMUTOV - SYSTÉM ZPOPLATNĚNÉHO 
PARKOVÁNÍ -  ZÓNY  CHOMUTOV - SYSTÉM ZPOPLATNĚNÉHO 

PARKOVÁNÍ -  ZÓNY 
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Aktuality

Základní škola 
se dočká zateplení

Starostové jednali 
o změnách, které obce 
čekají příští rok

Atraktivnější vzhled 
budovy a úsporu 
energií přinese za-
teplení Základní ško-
ly Zahradní. Rada 
města schválila nej-

výhodnější nabídku na zateplení objektu 
školy. Oproti předpokládané ceně 39,5 
milionu bude investice levnější, protože ví-
tězná firma nabídla o více než půl milionu 
nižší cenu. „Pokud nedojde k průtahům ve 
výběrovém řízení, stavební práce by měly 
začít v závěru letošního roku a potrvají do 
podzimu 2012,“ říká primátor města Jan 
Mareš. Základní škola Zahradní je jednou 
z prvních škol, které budou zatepleny. 
Ostatní školy budou následovat. Projekt 
zahrnuje kompletní výměnu oken, dveří, 
zateplení střechy, obvodového pláště a re-
gulaci topné soustavy.

Starostové z okolních obcí Chomuto-
va se sešli 9. listopadu na chomutovské 
radnici. Jednalo se o další pravidelné se-
tkání, kde se starostové dozví potřebné 
informace a legislativní změny,“ uvedl 
primátor města Jan Mareš. 
Jedním z bodů byly nové informace, které se 
týkaly sociální reformy. „Hlavní změna je ta, 
že dávky pro zdravotně postižené, v hmotné 
nouzi a přídavky na péči bude nově vydávat 
úřad práce,“ sdělila ředitelka Úřadu práce 
v Chomutově Petra Lafková. Dále se pro-
jednávalo zavedení elektronických občan-
ských průkazů. Od nového roku i pro Jirkov 
je jeho spádové obce bude tuto agendu nově 
vyřizovat chomutovský magistrát.
Starosta Března Zdeněk Valenta pravi-
delná setkání se starosty vítá. „Jednání 
bylo podnětné a zajímavé. Osobně na 
mě udělalo dobrý dojem a hlavně jsem se 
dozvěděl důležité informace prospěšné 
pro obec,“ zhodnotil a dodal, že pan pri-
mátor navrhl, že další schůzka se může 
uskutečnit v jiné obci. „Hozenou rukavi-
ci jsem přijal, takže na jaře příští rok se 
bude konat schůzka starostů spádových 
obcí u nás v Březně,“ dodal starosta.
Kladné hodnocení na adresu organizá-
torů zaznělo i z úst starosty Droužkovic 
Milana Živného. „To, že se můžeme takto 
sejít, je hlavně přínosem pro naše obce, 
protože nedisponujeme odbory a těch 
informací máme málo,“ myslí si staros-
ta, kterého mimo jiné nejvíce zaujal bod 
o dopravní obslužnosti.

Město získalo dotaci na školení úředníků

Dalších šest terénních pracovníků bude  
bojovat s lichvou, dluhy či záškoláctvím

Budoucnost bude patřit učebním 
oborům, myslí si vystavovatelé

Na systémové vzdělávání zaměstnanců 
magistrátu získalo město Chomutov 

dotaci z Evropského sociálního fondu, kon-
krétně z Operačního programu lidské zdroje 
a zaměstnanost. „Hlavním cílem projektu je 
vyšší efektivita vzdělávání, odborná příprava 
a rozvoj úředníků územních samosprávných 
celků,“ říká Ivana Podlahová z kanceláře ta-
jemníka. Projekt také přispívá k celoživotní-
mu vzdělávání a profesnímu růstu úředníků. 
Díky tomu se zvýší kvalita veřejné správy 
a služeb pro občany.

Od června 2011 až do května 2014 se 200 
úředníků bude vzdělávat v e-learningových 
kurzech i při prezenčním studiu. „Akredi-
tované kurzy budou zaměřené na environ-
mentální problematiku, ochranu osobních 
údajů, právo a legislativu, řízení a rozvoj lid-
ských zdrojů, komunikační dovednosti úřed-
níků i jednání v krizových situacích,“ dodá-
vá Podlahová. Získaná dotace je ve výši přes 
2,2 milionu korun.

Chomutovská radnice se chystá ještě 
více v rámci Záchranného kruhu pod-

pořit prevenci sociálně patologických jevů. K 
tomu je zapotřebí více lidí v terénu. „Ti by měli 
lidem v sociálně vyloučených lokalitách radit  
s využitím příjmů, podporovat je ve zvyšování 
kvalifikace, radit v problematice bydlení, lich-
vy nebo dětské delikvence,“ vysvětluje potře-
bu dalších terénních pracovníků náměstek 
primátora Martin Klouda. 
„Teréňáci“  by měli působit především v lokali-
tách Dukelská, Kamenná, Písečná, Březenecká, 

Kadaňská, Bělohorská, K. Buriana a Za Zborov-
skou. „Zároveň by měli dohlížet na rodiče, aby 
zlepšili docházku svých dětí do školy, jejich do-
mácí přípravu a pomáhat  jim se smysluplným 
využitím volného času dětí,“ dodává Klouda. 
Město proto podá žádost o neinvestiční dota-
ci do programu Podpora terénní práce pro rok 
2012, který vyhlásil úřad vlády, a počítá, že by 
mohlo získat finanční prostředky na práci šesti 
pracovníků na jeden rok. Předpokládaná částka 
na projekt přesahuje  2,1 milionu, z toho spolu-
účast města je 600 tisíc korun.

Pokud nevíte do jaké školy umístit svou 
ratolest po ukončení základní školy nebo 

jaký obor vybrat, měli jste možnost navštívit 
výstavu Vzdělávání 2012. Tu pořádala Okresní 
hospodářská komora v Chomutově. Slavnost-
ního zahájení se ujal primátor města Cho-
mutova Jan Mareš. „Vstup na střední školu je 
důležitým krokem jak ve vzdělávání, tak v pro-
fesním a vlastně i životním směřování. Vybrat 
si ten správný obor není někdy jednoduché pro 
dospělé, natož pro patnáctileté,“ řekl o důleži-
tosti výběru školy. „Výstava a přehlídka střed-
ních škol může dětem i jejich rodičům pomoci 
ve výběru. Školy mají dobrou příležitost pre-
zentovat svoji činnost a úspěchy před širokou 
veřejností. Poutavé jsou praktické ukázky pře-
devším technických oborů,“ vysvětlil podstatu 
a význam výstavy primátor.
Nabídky různých oborů pro školní rok 
2012/2013 představily jak školy státní, tak 
soukromé. V nabídce byly učňovské obory, 
průmyslové školy a gymnázia z Ústeckého, ale 
například i Karlovarského kraje. 
Střední odborné učiliště Podbořany představi-
lo na výstavě technické výrobky svých studen-
tů. „Na tomto veletrhu jsme poprvé. Můžeme 
nabídnout několik čtyřletých i tříletých obo-
rů,“ řekla o škole jedna z vyučujících Dagmar 
Kellerová a dodala, že škola patří mezi páteřní. 
„To znamená, že pokud někdo studuje tříletý 
obor a má dobré výsledky, může přestoupit na 

obor čtyřletý s maturitou a naopak,“ vysvětlila. 
Učební obory představilo také Střední odbor-
né učiliště Kadaň. „Nabídnout můžeme celou 
řadu oborů jako je pěstitel – chovatel, proda-
vač, krejčí, automechanik, kadeřník nebo elek-
trikář,“ řekl za kadaňskou školu Pavel Sekera. 
„Nejmenší zájem je, a to dlouhodobě, o obor 
krejčová. U ostatních se zájem začíná poma-
lu zvyšovat.“ Naopak budoucnost v učebních 
oborech vidí Jaroslav Palm, který na výstavě 
zastupoval Střední odbornou školu keramic-
kou a sklářskou z Karlových Varů. „Myslím si, 
že po různých učebních oborech začíná být do-
slova hlad a v příštích letech budou zapotřebí 
lidé, kteří umí dobře své řemeslo.“
A co nejvíce zaujalo ty, pro které se vlastně vý-
stava konala? „Nejvíc se mi líbí, že nám všich-
ni všechno vysvětlí a je tu příjemná atmosféra. 
Chtěla bych na gymnázium, tak sháním infor-
mace,“ svěřila se třináctiletá Jarmila Šebková.
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Aktuality

Město ušetří na 
pojištění svého majetku

Mateřské školy 
dostanou počítače

V příštích pěti letech ušetří město na po-
jištění veškerého nemovitého majetku 
téměř 4 miliony. Nově bude vše pojiště-
no společností Kooperativa pojišťovna, 
a.s., která podala ve výběrovém řízení 
nejvýhodnější nabídku. „Za nižší cenu 
získáváme lepší podmínky s okamžitým 
zahrnutím i dnes ještě nedokončených 
staveb z dotačních prostředků EU,“ říká 
náměstek primátora Jan Řehák. Součas-
né pojištění vyjde na 3,25 milionu za rok, 
nové na 2,5 milionu. V období od 1. ledna 
2012 do 31. prosince 2016 tak město ne-
zaplatí přes 16 milionů, ale jen 12,5.

Memorandum o spolupráci, které uzavře-
lo město Chomutov se společností IBM 
Česká republika, spol. s r.o., dostanou cho-
mutovské mateřské školy a přípravné tří-
dy speciálně upravené počítačové sestavy 
KidSmart. Společnost tak prostřednictvím 
projektu IBM KidSmart Early Learning 
Programme bezplatně vybavuje vybrané 
mateřské školy technikou se vzdělávacími 
programy pro děti. „Mateřská škola Šafa-
říkova získala dva počítače již dříve a může 
tak z praxe potvrdit jejich přínos. Rozvíjí 
logické myšlení, procvičují prostorové a ča-
sové představy, podporují děti v poznávání, 
rozšiřují znalosti dětí o přírodě a světě, zdo-
konalují jejich sociální dovednosti,“ uvedla 
vedoucí odboru školství Dagmar Mikovco-
vá. Ze šestnácti nových počítačů získá MŠ 
Šafaříkova ke dvěma stávajícím dalších 12, 
jeden bude v ZŠ a MŠ Palachova a tři v ZŠ 
a MŠ 17. listopadu, z nichž jeden poputuje 
do mateřské školy v nemocnici a dva do pří-
pravných tříd.

Primátor přijal delegaci ze Slovenska

Manufaktura snů nabízí nevšední zážitek

Památka válečných veteránů zůstává živá

Koncem října navštívili Věznici 
Všehrdy zástupci partnerské 

Věznice Sučany u Martina. Sloven-
skou delegaci vedla ředitelka Jar-
mila Čavarová a za českou stranu je 
přivítal ředitel věznice Jiří Šrajber a 
jeho zástupci. „Spolupráce s part-
nerskou věznicí probíhá na zákla-
dě podepsané Dílčí dohody, kde se 
jedná o odborné konzultace, vzá-
jemnou výměnu poznatků přímé 
práce s mladistvými odsouzenými a v obou za-
řízeních také s dospělými odsouzenými muži,“ 
vyjádřil přínos vzájemných konzultací a ná-
vštěv se slovenskou stranou ředitel Jiří Šrajbr. 
„Nadále jde také o udržování společenských 
vazeb mezi personálem obou věznic a zahra-
niční spolupráci mezi Vězeňskou službou ČR 
a Zborem  nápravné výchovy Slovenské re-
publiky,  s výhledem na  možné výměnné stáže 
zaměstnanců,“ dodal s tím, že nelze pominout 
ani poznávání  prostředí a okolí, ve kterém se 
věznice nacházejí.
Na programu byla prohlídka věznice, kde de-
legace mohla posoudit a porovnat způsob 
ubytování, různých forem zacházení, práce 
a dalších aktivit s odsouzenými. „Naši hosté 
si prohlédli ubytovací prostory odsouzených, 

víceúčelové místnosti a oddělení výkonu ká-
zeňských trestů. Středem zájmu našich ko-
legů ze SR, bylo školské vzdělávací středisko 
věznice,“ uvedla tisková mluvčí Věznice Vše-
hrdy Bronislava Vetešníková s tím, že hosté 
se také zajímali o způsoby výuky mladistvých 
odsouzených, kolik je učebních oborů nebo 
o délku kurzů. 
Slovenští hosté navštívili i přes nepřízeň po-
časí chomutovské muzeum, Městskou věž 
a nenechali si ujít Podkrušnohorský zoopark 
se skanzenem a větrným mlýnem. 
Součástí programu byla návštěva u primáto-
ra města Chomutova Jana Mareše. „Delega-
ce ze Slovenska vyjádřila svůj obdiv nad roz-
vojem města, moderními stavbami a ocenili 
i historický střed města,“ uvedl primátor.

Tradičním a důstojným pietním aktem je 
uctění památky válečných veteránů. Tento 

den připadá na 11. listopadu a v Chomutově si 
jej připomněli v 11 hodin, kdy oficiálně skon-
čila první světová válka. U památníku padlých 
v parčíku vedle kostela sv. Barbory se sešli re-
prezentanti města, zástupci Řádu rytířů radi-
otechnického vojska, různých společenských 
organizací, děti z chomutovských škol a široká 
veřejnost. Položením květin, minutou ticha 
a čestnou salvou si připomněli památku těch, 
kteří ztratili životy ve válečných letech.

Uplynul rok od slavnostního otevření mimo-
řádného zážitkového muzea Manufaktura 

snů v partnerském městě Annaberg-Buchholzi. 
Prostřednictvím jedinečné soukromé sbírky 
paní Dr. Eriky Pohl-Ströher je zde prezentováno 
lidové umění Krušných hor. Impozantní rozma-
nitost krušnohorských figurek od andělů a hor-
níků, přes louskáčky, figurky z hmoty a závěsné 
lustry až po nádherné hračky, zvířata vyrobená 
ze soustružených prstenců a malá vozidla ze 
dřeva unáší návštěvníky do kouzelného světa 
krušnohorských Vánoc, do tajemného světa 
pod povrchem země, do báječné země hraček. 
Této skutečnosti mohlo být dosaženo díky ak-
tivní spolupráci partnerů v projektu Centrum 
krušnohorského lidového umění, který byl 

podpořen z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj v rámci programu CÍL3. Partneři z obou 
stran Krušných hor společnými silami a pod 
záštitou partnerských měst Chomutova a An-
naberg – Buchholze, vypracovali koncepci 
prezentace krušnohorského lidového umění, 
která se stala skutečností nejen v Manufaktu-
ře snů v Annaberg-Buchholzi, ale i v expozici 
muzeí v Chomutově, v Mostě a v nově budo-
vaném skanzenu Stará Ves, který je součástí  
Podkrušnohorském zooparku. 
„Výstavy jsou přizpůsobeny především ná-
vštěvě dětských kolektivů a dětí s rodiči. Ex-
pozice Centra krušnohorského lidového umě-
ní jsou mimo jiné využívány k interaktivnímu 
vzdělávání dětí, které při návštěvě poznáva-

jí nejen společné tradice a hračky, ale mohou 
si prakticky vyzkoušet výrobu jednoduchých 
hraček a formou hry prožít nějakou tradici, 
která byla blízká našim předkům“, řekla pro-
jektová manažerka Marcela Kukiová.
Výhodou pro návštěvníky je společná kombino-
vaná vstupenka, při jejímž zakoupení lze v prů-
běhu šesti měsíců navštívit Manufakturu snů 
a Krušnohorské muzeum v Annaberg-Buchhol-
zi, Museum Hamr ve Frohnau, Oblastní muzea 
v Chomutově a Mostě a Podkrušnohorský zo-
opark v Chomutově. Vstupné do šesti zaříze-
ní tak pro dospělého vychází na 380 a pro dítě 
na 235 korun. Vyplatí se zvýhodněné rodinné 
vstupné pro 2 dospělé s jedním dítětem za 890 
korun. Skupinové výpravy mají také slevy.
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Rozhovor

Václav Suchopárek: Umělec nemusí mít talent, ale musí mít píli
Chomutovský rodák, patriot a všestran-
ný malíř, který namaluje cokoli a jakou-
koli technikou. Své umění si nenechává 
pro sebe, ale předává ho dál. Setkat se 
s ním můžete v jeho ateliéru, kde se svý-
mi žáky tvoří zajímavá a mnohdy velmi 
zdařilá díla. Václav Suchopárek je nejen 
známý z výstav své malířské tvorby, ale 
také jako bývalý člen pěveckého soubo-
ru Hlahol. Mezi jeho další koníčky patří 
hra na kytaru. Obrazy Václava Sucho-
párka obohatily například sbírky v Cho-
mutovském muzeu.

Založil jste v Chomutově malířskou školu, jak 
dlouho funguje a kolik jí vlastně prošlo žáků?
Škola funguje dobrých 16 let a vlastně to byl 
společný nápad, na kterém se podíleli členové 
malířského sdružení Spolu. Kolik se vystří-
dalo žáků během té doby, jsem nepočítal, ale 
bylo jich hodně. V současné době chodí do 
ateliéru malovat kolem 40 žáků. Řekl bych, 
že Chomutov má velkou malířskou základnu. 
Také v současné době připravujeme otevřít 
další školu, která se bude orientovat pouze na 
grafiku.

Jak probíhá taková malířská výuka a jste ke 
svým žákům hodně kritický?
Každý si maluje to, co ho právě baví a na co 
má náladu. Nenutím je malovat portrét, když 
chtějí malovat třeba zátiší. Většinou chvá-
lím, než kritizuji a musím dodat, že se najdou 
opravdoví talenti. Ze zkušenosti, ale vím, že 
píle může předčit i ten největší talent. Ostatně 
některá díla mých žáků jsou k vidění v prosto-
ru SKKS u schodů a stojí za to.

S malířskou školou, ale nemalujete jen v cho-
mutovském ateliéru. Kam všude jezdíte malo-
vat?
Ano, když máme možnost, tak jezdíme ma-
lovat do zahraničí po stopách významných 
světových malířů. Už jsme byli ve Francii, 
Řecku, Chorvatsku, Maďarsku a na jaře příští 
rok se chystáme na Kypr. Malujeme převážné 
v plenéru, tedy v přírodě nebo ve městě.

Považujete se za krajináře, ale malujete vlast-
ně vše, co vás zaujme. Jaký žánr máte nejra-
ději?
Jak už otázka napovídá, považuji se za kra-
jináře a také krajiny maluji nejraději. Jenže 
mám období, kdy se pustím do portrétu, záti-
ší, aktu i moderního umění. Jsem odchovaný 
přírodou a venku maluji hrozně rád, a to vše 
co mi zrovna padne do oka. Třeba různé kos-
telíky nebo potůčky v lese.

Vaší vášní jsou také malby tajemných klášte-
rů v Řecku, kde žijí tamní mniši. Jak často za 
nimi jezdíte?
Na řecký ostrov Athos jezdím jednou za čtyři 

roky. Není to jednoduché se tam dostat, pro-
tože do cestovní kanceláře si musíte dát žá-
dost dlouho dopředu. Ale stojí to opravdu za 
to. Na ostrově je 24 historických klášterů, kde 
žijí pouze ortodoxní pravoslavní mniši. Berou 
vás jako tuláky, dají vám najíst a nechají vás 
v klášteře přespat. Musíte ovšem dodržovat 
jejich zvyky, a to například vstávat ve tři hodi-
ny ráno, kdy se začínají věnovat modlitbám. 

Připravujete soubor obrazů právě z Řecka, 
kde je budete vystavovat?
Výstava obrazů s tímto tématem bude přímo 
v muzeu v zadním traktu výstavní síně. Při-
pravuji i menší soubor reprodukcí s řeckými 
kláštery, které budou k dostání právě na vý-
stavě. V současné době na obrazech, kde bu-
dou vyobrazeni mniši, pracuji. 

Je něco co jste ještě nenamaloval, třeba z okolí 
Chomutova?
Chystám se na soubor akvarelů z Chomutov-
ska. Již jsem něco podobného maloval, ale 

maloval jsem hnědou hrudkou. Měly by to být 
různá chomutovská zákoutí, kostely apod. 
motivy se sice stále opakují, ale pokud změní-
te techniku, je vše úplně jinak. Také úhel po-
hledu a provedení bývá pokaždé jiné, ačkoli 
malujete stejný motiv.

Je nějaký malíř světového formátu, který je 
vám nejbližší?
Každý asi inklinuje k někomu, ale já bych 
chtěl být hlavně svůj. Známým malířem se 
stáváte, když vás odborná i laická veřejnost 
začne podle stylu poznávat. K tomu ale mu-
síte malovat stále jedním stylem a jeden žánr. 
To právě není můj případ, rád motivy střídám, 
nemám rád stereotyp. Zajímavé je, že mě lidi 
poznávají jak v portrétu, tak v krajině.

Jaký nejdražší obraz jste prodal?
Můj nejdražší obraz jsem právě neprodal, ale 
nechal jsem si ho. Nabízeli mi za něj 20 tisíc 
EUR. Vidět ho můžete v chomutovské vino-
téce a není na prodej.
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Arteriograf je moderní přístroj, který do-
káže zjistit počínající poškození cév a ar-

teriosklerózu dříve, než se projeví onemoc-
něním jako je například srdeční infarkt nebo 
mozková mrtvice. Arteriograf provozuje 
v chomutovské poliklinice MUDr. Jiří Binter, 
který vysvětluje, na jakém principu nový pří-
stroj pracuje. „Měří rychlost průchodu zvuku 
stěnou tepny. Když je tepna mladá, zdravá, 
„hezká“, bez cholesterolu, nepoškozená, 
tak vede zvuk podstatně pomaleji, než když 
je tepna stará, sklerotická, opotřebovaná, 
s nánosy cholesterolu nebo vápníku.“ Dále 
podotýká, že pokud se změří rychlost, jakou 
se zvuk šíří tepnou, dá se počítačem vypočítat 
procento poškození tepny, procento sklerózy 
a takzvaný cévní věk u každého člověka.
„Celý proces je velmi jednoduchý, vyšet-
ření trvá pár minut, nic se nikam nepíchá, 

nic nebolí, vypadá to podobně, jako když 
se měří krevní tlak,“ uklidňuje Binter a do-
dává, že výsledek je znám během 20 minut. 
Pokud jsou hodnoty špatné, následuje sa-
mozřejmě léčba a pak se může vyšetření 
opakovat.

Pozoruhodné výsledky
Ukazuje se obrovský vliv dědičnosti, kouře-
ní a způsobu života, naproti tomu vlastní věk 
vyšetřované osoby nebo obezita nemá až tak 
velký význam. „Několik desítek lidí už přišlo 
na opakované vyšetření po roce, a pokud uží-
vali doporučené léky, tak všichni měli výsled-
ky lepší než předtím. Z toho je vidět, že ne-
bezpečí infarktu nebo mozkové mrtvice se dá 
opravdu snížit, jenom se musí najít ta správ-
ná léčba,“ popisuje své zkušenosti z nové me-
tody vyšetření doktor.

Vyšetření cév provádějí v Chomutově bezbolestně
Ordinace 
MUDr. Jiřího 
Bintera je v 1. 
patře na chomu-
tovské poliklinice 
už 19 let. Poskytuje 
veškeré služby interní 
ambulance včetně 
předoperačních 

vyšetření, EKG a sledování chronicky nemocných 
pacientů pro oblast Chomutov a Jirkov.
V poslední době zahájila sociální činnost jeho 
manželka Zdislava Binterová, která se věnuje pře-
vážně seniorům, pro které zajišťuje sociální péči 
a služby s ní související, včetně sociálně právního 
poradenství.
Vyšetření neplatí žádná zdravotní pojišťovna,  
cena za jedno vyšetření vyjde pacienta na 1200 Kč  
a za opakované vyšetření 900 Kč.

Chomutovští fotografové vystavují v Erlangenu

Fotografie Rostislava Stacha 
a Václava Šilhy slaví úspěch 

v německém městě Erlangenu, 
kde v galerii Treppenhause bu-
dou vystaveny do 18. listopadu. 
„Vernisáž výstavy se konala 27. 
října a německou veřejností byla 
přijata velmi dobře,“ uvedla Sil-
vie Škubová z kanceláře primá-
tora, která se vernisáže zúčastni-
la společně s dalšími Čechy z řad 
odborné veřejnosti, pracovníků 
oblastního muzea a chomutov-
ských výtvarníků. Nechyběli ani přátelé 
chomutovského rodáka Rostislava Stacha. 
„V červenci 2011 u příležitosti výstavy Erlan-
gen v Oblastním muzeu v Chomutově  pro-

běhla burza kontaktů mezi chomutovskými 
a erlangenskými umělci různých žánrů,“ 
vysvětlila Škubová, jak došlo ke spolupráci 
mezi městem Chomutov a amatérským fo-

toklubem v Erlangenu. „Oslovili 
jsme  fotografa Rostislava Sta-
cha, který nabídku přijal a za-
jistil společně se svým kolegou 
fotografem Václavem Šilhou vý-
stavu fotografií s názvem Divoči-
na v obrazech,“ upřesnila.
Samotní autoři výstavy byli vel-
mi potěšeni, že jejich fotografie 
mají úspěch. „Myslím, že jsme 
vybrali dobré fotografie. Je to ta-
kový průřez celým světem od se-
verských států až po Afriku,“ 

uvedl Rostislav Stach. Jeho fotografie nesla-
ví úspěch jen v Německu, ale také v Praze, 
kde byly vystaveny v Národním muzeu. Za tu 
dobu je shlédlo na 150 tisíc lidí.

SC
-3

11
63

6/
01

ASKO CHOMUTOV 
NC OTVICE

OBCHODNÍ ZÓNA 261
CHOMUTOV OTVICE

OTEVÍRACÍ DOBA:
PONDĚLÍ - NEDĚLE

9:00 - 20:00

REKONSTRUKCEREKONSTRUKCE

VÝPRODEJ
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Při bilancování této sezony může být 
hlavní trenér oddílu kanoistiky SC 80 

Chomutov Petr Doležal spokojený. Vždyť 
chomutovští rychlostní kanoisté si během 
roku připsali několik cenných individuál-
ních ocenění a sezonu zakončili 5. místem 
v hodnocení MČR družstev a 4. pozicí v Čes-
kém poháru mládeže. 
„Obě umístění jsou skvělá, neboť jsou vý-
sledkem porovnání úrovně 39 oddílů z celé 
ČR. Větší vypovídající hodnotu má mládež-
nická kategorie, neboť tam soutěží skutečně 
všichni mladí závodníci,“ zhodnotil výsled-
ky Petr Doležal. 
Bramborová medaile v poháru mládeže po-
tvrzuje, že Chomutovští v současné době tr-
vale patří do špičky ve výchově potenciálních 
reprezentantů. „Je třeba poděkovat zejména 
trenérům, kteří se starali a starají zadarmo ve 
svém volném čase o ty nejmenší, a také rodi-
čům a ostatním členům oddílu za všestran-
nou pomoc,“ řekl skromně Doležal, který 

považuje výsledky chomutovských kanoistů 
v mládežnických kategoriích za příslib do 
budoucna. „Základem budoucího úspěchu 
je především široká základna mladých úspěš-
ných sportovců,“ potvrdil hlavní trenér a do-
dal, že přístup mladých sportovců se láme 
právě v juniorském věku, kdy přibývají nejen 
tréninkové dávky, ale i jiné zájmy a mnoho 
mladých závodníků svůj koníček opouští. 
Kromě kolektivních úspěchů zaznamenali ka-
noisté i několik výborných umístění jednotliv-
ců. „Bezpochyby největším úspěchem je účast 
Branka Tarkuliče na MS v Szegedu. Dále se 
musím zmínit o juniorce Elišce Kučerové, kte-
rá startovala na ME juniorů v Záhřebu, a spolu 
s Danielem Pokorným si vyzkoušela i závod 
olympijských nadějí v Bydgošti, kde Dan získal 
bronzovou medaili,“ vyjmenoval hlavní trenér 
individuální úspěchy a připomněl i skvělé vý-
sledky žáků, z nichž tři vybojovali tento rok 
zlaté medaile. Výrazným úspěchem bylo i prv-
ní místo Vandy Hrbkové v kvadriatlonu.

Kanoisté z SC 80 Chomutov  
i tuto sezonu patřili k nejlepším

Taneční škola 
Stardance přivezla 
zlato z mistrovství světa

Taneční škola Stardance se s 28 soutěž-
ními choreografiemi představila na Mi-
strovství světa Latino show 2011 v Li-
berci. Soutěžilo se ve všech věkových 
kategoriích, jak v sólech, duech, malých 
skupinách, tak i ve velkých formacích. 
„Naše taneční škola byla vyhlášena nej-
úspěšnější výpravou, protože jsme zís-
kali devět zlatých, pět stříbrných a pět 
bronzových medailí,“ právem se poch-
lubila ředitelka taneční školy Milada 
Zelenková.
Do Liberce se sjeli soutěžící z 21 států, 
například z Itálie, Rumunska, Ruska, 
Dánska, Polska, Slovenska, Bulharska, 
Řecka, Japonska, Turecka nebo skan-
dinávských zemí. Zásluhu na výborné 
reprezentaci taneční školy Stardance 
města Chomutov a celé ČR má trenérka 
a choreografka  Jana Zelenková. Ob-
hájila všechna prvenství z mistrovství 
republiky a  dostala uznání českých i za-
hraničních porotců za nejkrásnější cho-
reografie  a přípravu  všech žáků. „Velké 
poděkování patří také rodičům za trpěli-
vost při mimořádných trénincích,“ doda-
la Zelenková.
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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.

188x130.indd   4 10.10.11   17:10

Lékárna U Českého lva
Palackého 4272, Chomutov

Otevírací doba: 
Po–Pá 730–1730 | So 800–1200

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

DIAGNOSTIKA PLETI
La Roche Posay 22. 11. 2011

SynCare 30. 11. 2011
Objednání předem nutné

Najdete nás na facebooku

Vedení městské policie se sešlo s obyvate-
li Domoviny. Setkání je dalším krokem 

v projektu Váš strážník, který městská policie 
rozjela v červnu. S občany se sešel strážník 
Jiří Vaníček.  Občané Domoviny řešili s vede-
ním městské policie především prostituci, ale 
i obecnou kriminalitu. „Ze setkání vzešlo ně-
kolik konkrétních opatření, která bude měst-
ská policie realizovat,“ řekl velitel městské 
policie a náměstek primátora Jan Řehák. 
Hlavním cílem setkání byla výměna infor-
mací mezi lidmi z Domoviny a jejich stráž-
níkem. „A to se podařilo. Městská policie 
získala řadu podnětů a naopak my jsme se 
dozvěděli, jak předávat informace městské 
policii, aby mohla co nejlépe reagovat na 
problémy u nás na Domovině,“ řekl Rudolf 
Kozák, předseda spolku Domovina.
Obyvatelé zaznamenali, že prostituce z Lip-
ské téměř vymizela. „Prostituce ustupuje, 
zlepšilo se to, ještě je zapotřebí uzavřít pod-
nik Eso bar,“ řekl jeden z občanů. Tam pro-
stitutky mají zázemí a dokonce jakousi noc-
lehárnu. „Provedli jsme tam několik kontrol 
a další budou následovat. Bar nekontroluje 
jen městská policie, ale spolupracujeme 
s několika odbory magistrátu. Podnik kon-
troloval odbor ekonomiky či Živnostenský 
úřad. Chystáme několik dalších kroků, aby-

chom situaci vyřešili,“ vysvětlil postup měs-
ta ředitel městské policie Vít Šulc.
Ústup prostitutek za ceduli města způsobila 
řada opatření, která městská policie realizo-
vala v uplynulých dvou letech.  Odváží lehké 
ženy k podání vysvětlení na vzdálenou slu-
žebnu, monitoruje ulici kamerou, zaměřila 
se i na zákazníky prostitutek, kterým posílá 
pozvánky ke správnímu řízení. A především 
po ulici chodí civilní pracovník městské poli-
cie, který odrazuje řidiče, aby děvám stavěli. 
„Rádi bychom šli ještě dál, ale čekáme na 
schválení zákona, který by umožnil zakázat 
pobyt na území, kde se někdo opakovaně 
dopustí přestupku. Tím bychom mohli pro-
stitutkám zakázat pobyt na Domovině,“ řekl 
náměstek Řehák. Pomohlo by to i proti  pro-
stitutkám, které si domlouvají „práci“ v po-
stranních uličkách. „Tam zatím nasměru-
jeme civilní pracovníky,“ reagoval na jeden 
z podnětů Šulc.
Obyvatelé upozornili také na množství krá-
deží, především pak zloděje, kteří vykrádají 
zahrádky. „Je nutné okamžitě volat, stráž-
níci pak hned vyráží na místo. Navíc máme 
k dispozici kamery a můžeme pachatele 
sledovat, kudy utíkají,“ řekl Šulc. Strážníci 
se také zaměří na cestu kolem Verosu, kudy 
chodí děti do školy. „Několikrát se stalo, že 

je nepřizpůsobiví obtěžovali a chtěli po nich 
mobily nebo peníze,“ řekl další z místních 
obyvatel.  „Toto je právě příklad správné spo-
lupráce mezi občany a strážníky,“ dodal na 
závěr Rudolf Kozák.

Strážníci se zaměří na Eso bar a prostitutky v bočních ulicích
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Exkluzivně nabízíme RD 6+2/G, Blatenská 
ul. Chomutov, 2 500 000 Kč
Tel.: 724 657 425

Exkluzivně nabízíme novostavbu 3+1/G 
(810 m2), Jirkov, Pod Vodárnou
Tel.: 724 657 056

Exkluzivně nabízíme RD 5+1 (767 m2) 
ul. Hraničářská, Chomutov. Cena 3 690 000 Kč.
Tel.: 724 657 056

Exkluzivně nabízíme novostavbu 5+kk se 
zahradou a garáží, Spořice u Chomutova. 
Tel.: 724 657 421

Exkluzivně nabízíme byt 2+1, cihla, centrum 
Chomutova – Meisnerova ulice, 540.000 Kč
Tel.: 724 657 425

Exkluzivně nabízíme RD se zahradou, garáží, 
Chomutov – ul. Pražská. Cena 1 890 000 Kč.
Tel.: 724 657 421

SC
-3

11
29

6/
4

SC
-3

11
29

5/
15

SC
-3

11
29

7/
4

SC
-3

11
29

6/
15

SC
-3

11
29

5/
4

SC
-3

11
29

7/
15

Blíží se zápisy dětí k povinné školní docházce

V příštím roce v době od 15. ledna do 15. 
února budou zahájeny zápisy dětí do 

základních škol. „Zápisy se týkají dětí, které 
mají v roce 2013 zahájit povinnou školní do-
cházku,“ upozornila vedoucí odboru školství 
Magistrátu města Chomutova Dagmar Mi-
kovcová. Rodiče by měli jít s dětmi k zápisu 
na základní školu ve školském obvodu, kde 
má žák místo trvalého pobytu.  
Pokud bude dítě přijato na jinou základní ško-
lu, uvědomí o tom ředitel této školy ředite-
le spádové školy, kterou měl žák podle svého 
místa bydliště navštěvovat nejpozději do kon-
ce března kalendářního roku. 

Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k po-
vinné školní docházce, dopouští se tím zá-
važného  přestupku. Ten se následně hodnotí 
jako ohrožování výchovy a vzdělávání.

ZÁPIS DĚTÍ K POVINNÉ  
ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
V CHOMUTOVSKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH  
A ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ
pro školní rok 2012/2013 se bude konat ve dnech  
středa 18. ledna 2012, čtvrtek 19. ledna 2012 
vždy od 14:00 do 17:00 hod.

Projekt muzea umož-
nuje dětem poznávat 
tradiční řemesla

Dlouhodobý projekt Oblastního mu-
zea, který objevuje a mapuje tradice 
Krušných hor, nezůstává jen jako stálá 
expozice, ale rozjel se za dětmi do ma-
teřských a základních škol. „V rámci 
projektu děti poznají Krušné hory za 
dob prabáb, pradědů a seznámí se se 
čtyřmi tradičními řemesly této oblasti 
jako je hornictví, krajkářství, hračkář-
ství a muzikantství,“ prozradila hlavní 
náplň projektu určený pro děti Mirosla-
va Brůnová z Oblastního muzea v Cho-
mutově a dodala, že projekt je určen pro 
děti od 3 do 15 let a je upraven podle 
dané věkové kategorie. 
S řemesly se také seznámily děti z Mateř-
ské školy u Sluníčka. Pracovnice muzea 
pro ně připravily hravou formou besedu 
Horníci a  jejich přátelé. „Pomocí kvízu 
a omalovánek odkrývají děti tajemství 
řemesel, která v Krušných horách v mi-
nulosti převažovala,“ popsala Brůnová. 
Projekt je financován Evropským fon-
dem pro regionální rozvoj a bude probí-
hat až do června 2012.

Je zvykem, že do Podkrušnohorského zo-
oparku se chodí za bílého dne a hlavně za 

zdejšími zvířecími obyvateli. V sobotu 5. listo-
padu tomu bylo ale jinak. Návštěvníci v mas-
kách čarodějů, čarodějek a různých jiných 
strašidel se začali „slétat“ až kolem čtvrté ho-
diny odpolední. Začínala totiž ojedinělá akce, 
kterou uspořádal zoopark ve společně s Unií 
českých a slovenských zoologických zahrad 
pod názvem Strašidelná ZOO. Pro organizá-
tory to byla premiéra a byli mile překvapeni 
velkou účastí. „Na akci přišlo kolem devíti set 
lidí a přičítám to velké propagaci na celostát-
ní úrovni a dobrému výběru tématu,“ uvedla 
jedna z organizátorek Martina Pelcová. 
Součástí programu byla soutěž o nejhezčí ha-
loweenskou masku, ale hlavně o vydlabanou 
nejstrašidelnější dýni, kterých bylo vyrobeno 
celkem devadesát. Dýní se chopily hlavně děti, 
a když to nešlo, přiložili ruku k dílu rodiče. Roz-
svícené dýně rozmístili organizátoři v prosto-
rách zooparku, kam se následně ubíral průvod 
s desítkami lampionů. Ten hodnotil vystavené 
a svítící dýně. Vítězové těch nejstrašidelnějších 

a zároveň nejhezčích vyhráli plyšová zvířata, 
z nichž hlavní cenou byl bílý tygr. 
O hudební doprovod se postarala hudební 
skupina Úlet, která neúnavně hrála k tanci 
i poslechu a závěr večera patřil ohňové show. 
„Moc se mi tu líbilo, nejvíc mě bavilo vyrá-
bět dýni,“ svěřila se osmiletá Bára Kazdová 
z Červeného Újezdu. 
„Strašidelnou ZOO určitě uskutečníme 
i v příštím roce. Již nyní přemýšlíme, jak ji 
obohatit, abychom naše návštěvníky překva-
pili,“ prozradila Pelcová a dodala, že netra-
diční a neokoukané akce budou zařazovat do 
programu častěji.

Zoopark rozsvítilo devadesát dýní
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Odpovědi zašlete do 22. 11. 2011 e-mailem na adresu stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz. Uveďte své tel. číslo. Na výherce čeká malý dárek! Výherce z minulého čísla je Zdeňka Brodská.

Masáž má pozitivní vliv na morálku a produktivitu práce.
Konkrétní studie ukazují, ze pravidelná masáž v 98 % (1. část tajenky) a v 92 % (2. část tajenky).

www.dumsalve.cz
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S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  C H O M U T O V

zve obyvatele lokality  
Březenecká a Zátiší

na územně zaměřené

Setkání  
s občany

které se bude konat
ve čtvrtek  24. 11. 2011

od 16 do 17 hodin
 v jídelně Základní školy a Mateřské školy

v ul. 17. listopadu 4728
(vchod ze dvora – obejít školu zprava)

za přítomnosti:
zástupců vedení města, městské policie, technic-

kých služeb, dopravního podniku a příslušných 
odborů magistrátu

program: 
Problémy a potřeby lokality 

Březenecká a Zátiší

(ulice Hutnická, 17. listopadu, Kyjická, Dřínov-
ská, Březenecká, Kundratická, Stavbařská, Pod 
Strážištěm, Pod Strání, Ve Stráni, Dobrovského, 
Pod Lesem, Blatenská – horní část, U Třešňovky, 
Jabloňová, Barákova, Na Lučině, Šrobárova, Ko-

zinova, Winterova, Na Vyhlídce, Tylova, Lipanská, 
Na Spravedlnosti, V Zahradách)
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VÝROBA  |  OPRAVY  |  ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ 
PRODEJ KOŽEŠINOVÉHO A KOŽENÉHO ZBOŽÍ

NEJVĚTŠÍ NABÍDKA

KOŽENÉ MÓDY
v Chomutově

HM Globus Chomutov

www.svet-kozesin.cz NOVÁ KOLEKCE

PODZIM-ZIMA

NOVĚ DÁMSKÉ ODĚVY
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inzerce

Kino Svět

18. 11. pá 18.00 TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK
19. 11. so 18.00 TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK
19. 11. so 17.00 FESTIVAL ZIMNÍCH SPORTU
19. 11. so 22.00 FESTIVAL ZIMNÍCH SPORTU
20. 11. ne 18.00 TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK
24. 11. čt 17.00 VÁLKA BOHU 3D
25. 11. pá 20.00 VENDETA
26. 11. so 18.00 VENDETA
27. 11. ne 18.00 VÁLKA BOHU 3D

Městské divadlo

22. 11. út 19.00 Láska naruby 
Výpravná hudební komedie Láska naruby vypravuje příběh 
neúspěšné herečky Viktorie, které se nedaří v osobním ani 
profesním životě. Štěstí se na ní usměje až v podobě nabídky, 
která má ovšem zvláštní podmínku: aby získala angažmá, 
musí předstírat, že je muž! Gejzír komických scén, který 
z této situace vyvěrá, doplňuje motiv dvou citových vzplanutí: 
Viktorie má dva nápadníky - jeden ji nemůže milovat, protože 
si o ní myslí, že je muž, druhý ji miluje právě proto, že si myslí, 
že muž je. Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, Bohumil Klepl, 
Dalibor Gondík a další. Vstupné: 270 Kč

Kulturní dům Zahradní

26.11. so  Tradiční country bál 
Hosté večera: MaraCas, Walda Matuška Nerušil 
Tanec: Devil‘s Dream (Liberec), Medovina (Chomutov) 
Malá scéna: Adéla Radimcová, Kavalíři, Réva band, Makovec, 
Northern Ride. Vstupné: 170 Kč

27.11. 15.00 Pekelná pohádka 
Nedělní pohádka pro děti a jejich rodiče. Hraje Divadýlko Mrak 
z Havlíčkova Brodu. Vstupné: 40 Kč

Výstavy

Od 8. 11. do 3. 12. DVA V CHOMUTOVĚ – Galerie Špejchar

Do 31.12.  MALÍŘSKÁ ŠKOLA V. SUCHOPÁRKA  
  Galerie na schodech

Sport

19. 11. so 17.30 HOKEJ 1. LIGA – Zimní stadion

23. 11. st 17.30 HOKEJ 1. LIGA – Zimní stadion

26. 11. so 17.30. HOKEJ 1. LIGA – Zimní stadion

DDM

19. 11. so 16.00 RYCHLÁ KOLA
21. 11. po 9.00 BURZA HRAČEK
23. 11. st 9.00 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ
23. 11. st 17.00 COUNTRY TANEČNÍ KLUB „LASSO“ 
25. 11. pá 18.00 VÁNOČNÍ KORÁLKOVÁNÍ
26. 11. so 16.00 ADVENTNÍ ARANŽOVÁNÍ
26. 11. so 10.00 KERAMICKÁ DÍLNA
30. 11. st 9.00 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ

S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  C H O M U T O V
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

z v e ř e j ň u j e
podle § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  

ve znění pozdějších předpisů

ZÁMĚR PRONAJMOUT
objekt č.p. 4757 ul. Mánesova, Chomutov na pozemku p.č. 299/2 

o celkové výměře 4.572 m2, zastavěná plocha a související část pozemku 
p.č. 307/2 o celkové výměře 5.416 m2, ostatní plocha vše v katastrálním 

území Chomutov I prostřednictvím výběrového řízení.
Soutěžní podmínky lze vyzvednout na oficiálních stránkách statutár-
ního města Chomutova, dále na podkladě písemné, telefonické nebo 
elektronické žádosti u pracovnice odboru rozvoje investic a majetku 

města p. Šárové, k.sarova@chomutov-mesto.cz, tel. 474 637 485, 
Chomutov, Chelčického 99.

Doba zveřejnění od 29. 9. 2011 do 16. 1. 2012.

ODEVZDÁVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH KARET 
RODINNÉHO ZÁPOLENÍ KE SLOSOVÁNÍ

Pokud jste nasbírali alespoň 10 soutěžních známek 
a postupujete tak do slosování, budete moci odevzdat 
kartu do slosovacího osudí ve dnech 22.–30. 11. 2011 

do kanceláře č. 29 v budově starobylé radnice  
na náměstí 1. máje v těchto časech:

po, st: 8.00–11.00, 12.00–16.30
út, čt: 8.00–11.00, 12.00–14.00

 

 

BURZA  HRAČEK,  KNÍŽEK 
A SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ
PŘÍJEM  pátek 18. listopadu 9–12 h, 14–18 h

PRODEJ  sobota 19. listopadu 9–13 h
Přijímáme hračky čisté a nerozbité, knihy nepotrhané.

Věci rozměrově větší nebudeme brát, ale stále je v centru 
k dispozici nástěnka s inzercí, kam lze umístit nabídky i poptávky 

př. na kočárky, kola, autosedačky, sáňky apod.
KONTAKT A INFORMACE: 

tel.: 724 951 881   |  e-mail: jindra.sottova@seznam.cz
Pro prodávající: provize MC Kolibřík činí 10% od členů 

klubu MC Kolibřík a 15% od ostatních.
Pro kupující: vstup 10 Kč člen klubu MC Kolibřík a 15 Kč ostatní.

  Dřínovská 4606, Chomutov  |  www.mckolibrik.cz
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16:00 - 17:30

PROGRAM:

čertovská nadílka
stánkový prodej s občerstvením

animovaný příběh na městské věži 
rozsvícení vánočního stromu
rozsvícení vánoční výzdoby města
ohňostroj

17:30 - 18:00

FANTAZIE
animovaný příběh na městské věži v Chomutově

5. PROSINCE 2011
         na náměstí 1. máje v Chomutově

MIKULÁŠSKÁ
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