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Návštěvníci 
v zooparku 
probudili medvědy



Inzerce

NOVĚ OTEVŘENÁ 
RESTAURACE!

PŘIJĎTE OCHUTNAT 
NAŠE PRVOTŘÍDNÍ 

SPECIALITY!
otevřeno 1700–2300

LOBBY BAR je otevřen NON STOP

WELLNESS HOTEL BEETHOVEN****
Beethovenova 1146
430 01  Chomutov
Czech Republic
tel.: +420 774 77 55 99
tel.: +420 773 16 11 16
e-mail: recepce@hotelbeethoven.cz
www.hotelbeethoven.cz

REZERVACE NA  
TEL.: 774 77 55 99
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Druhá akce Rodinného zápolení. 
Plavecká sout ž pro rodi e s d tmi.

asový harmonogram:
Trvání akce: 9.00–12.00 hod.
Registrace: 8.45–11.30 hod.
Výdej známek: 9.30–12.15 hod.

Registrace a podmínky:
Registrace, výdej hracích karet a sout žních známek bude 
probíhat u registra ního stolu ve vestibulu M stských lázní. 
Sout žní známku obdrží ú astníci p i odchodu.

Úkol:
Úkolem je, aby rodiny s d tmi spole n  absolvovaly 
dle vlastního výb ru p ipravená stanovišt :

Dv  50m dráhy ur ené plavc m
Skoky z 3 a 5m v že pod vedením plav íka
D tský minitobogán Kobra
Sbírání p edm t  ze dna d tského bazénu

Vstupné:
Pro držitele sout žní karty Rodinného zápolení ZDARMA.

Bonus – plavecká sout ž dosp lých:
Pro odvážné rodi e je celkem 3× p ipravena plavecká 
sout ž na 50 m volným stylem o hodnotné ceny. 
Sout ží se v 9.30, 10.30 a 11.30 hod.; vždy prvních 
8 p ihlášených plavc .

Doprovodný program:
Aqua aerobic (Plavecká škola Regena Chomutov)
Instruktáž potáp ní 
(Bohumil Cink – potáp ské práce a výcvik potáp )
Exhibice plavání s monoploutví 
(Potáp i UHLOMOST-SPORT)
Odpo inek v relaxa ním bazénu Whirlpool a ob erstvení 
u malého bazénu

Upozorn ní:
Akce Chomutovská ploutev byla v harmonogramu akcí 
Rodinného zápolení vym n na s akcí Lední hrátky, 
které se tedy uskute ní 12. listopadu.

•
•
•
•

•
•

•

•

neděle 
27. března

Upozorn ní
Akce Chomutovská 
ploutev byla vym n na 
s akcí Lední hrátky
viz níže…
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Výročí Chomutovska
23. 3. 1971  Prezident ČSSR Ludvík 

Svoboda navštívil VTŽ.

25. 3. 1641  Město Chomutov zaplatilo 

Švédům, kteří ustupovali z Bavorska přes 

Kadaň do Saska, 100 říšských tolarů 

výpalného.

29. 3. 1931  narodil se  Zdeněk Hejna, 

pedagog a knihovník, dlouholetý 

ředitel Okresní knihovny v Chomutově, 

nepřehlédnutelná postava kultury 

a vzdělávání chomutovského regionu.

Chcete mě?
V psím útulku čeká na nové pány řada 

pejsků. Jednoho z nich vám představujeme. 

Více jich najdete na stránkách 

www.utulek-chomutov.estranky.cz. 

Útulek můžete kontaktovat také na 

telefonu 474 651 080.

Arna je tříletá foxteriérka malého vzrůstu, 

je vhodná pouze do 

bytu, protože přelézá 

ploty. Ze začátku bude 

malinko nedůvěřivá, 

ale po zvyknutí je veli-

ce hodná a přítulná.

27. 3.
Chomutovská ploutev. Další z akcí 

Rodinného zápolení.

31. 3.
Splatnost místního poplatku ze psů 

za rok 2011.

Splatnost místního poplatku za provozova-

ný výherní hrací přístroj za 1. kvartál 2011.

Splatnost pobytových poplatků 

za 1. kvartál 2011.

Začíná komplexní blokové čištění města. 

Přesné termíny pro jednotlivé ulice najdete 

v letáku, který je přílohou CHN.

Do 29. 4.
lze podat přihlášku do prvního ročníku 

ČVUT na detašované pracoviště 

v Chomutově.

Farmářské trhy oživí 
náměstí
Od posledního dubnového dne si budou 

Chomutované moci kupovat čerstvé výrobky 

na Farmářských trzích.

Město Chomutov 
a Severočeské doly 
prohloubily spolupráci
Těžařská společnost podpoří v Chomutově 

školství, sociální služby, zdravotnictví 

a občansko-kulturní aktivity.

Škola ve Školní nabízí 
klíč pro život
Rozhovor s ředitelkou školy Vlastou Markovou.

Jiří Černý: S přípravou 
jsem spokojen
Trenér chomutovských fotbalistů zhodnotil 

zimní přípravu.
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Téma

Návštěvníci v zooparku
probudili medvědy

„Medvědi, medvědi, medvědi!“ křičely na dvě 
stovky návštěvníků minulou sobotu. Letos se totiž  
Podkrušnohorský zoopark poprvé probudil do 
nové sezony společně s medvědy. Ofi ciálně sezona 
začíná až druhého dubna. Přestože zima pomalu 
končí, v zooparku je nezvykle živo. Návštěvníky, 
kterých letos už přišlo 17 500, lákají právě se rodící 
mláďata.  Na svět jich už přišlo padesát.

A 
právě letošní velký zájem návštěvníků 
přiměl pracovníky zoo, aby uspořádali 
velké akce ještě před začátkem jarní 

sezony.  „Probouzení medvědů se přímo na-
bízelo,“ říká ředitelka zoo Iveta Rabasová. Na 
medvědy hnědé v jejich výběhu čekalo sladké 
probuzení ze zimního spánku v podobě všeli-
jakých dobrot. „Vyrobili jsme pro ně dorty, na 
kterých nechyběl med a oblíbené druhy ovoce 
a zeleniny,“ řekla Martina Pelcová z propa-
gace zooparku. Medvědi Michal, Nero, Nora 
a Míša se hned po probuzení začali shánět po 
něčem na zub, a připravené laskominy tak 
brzy spořádali. 

Probouzení medvědů byla především velká 
show pro návštěvníky. A ti se opravdu nenu-
dili. Mohli soutěžit v několika soutěžích. Jed-
nou z nich byla Medvědí stezka. Děti musely 
na předem vytyčené stezce odpovídat na otáz-
ky a cílem bylo naučit je co nejvíce zajímavos-
tí ze života medvědů. „Z odevzdaných třia-
šedesáti soutěžních lístků jsme vylosovali tři 
výherce, kteří získali hlavní cenu – plyšového 
medvěda,“ dodala Pelcová. Další soutěž spíše 
zábavného charakteru byla Medvědí jízda, do 
které se zapojili i rodiče. Ti museli své ratoles-
ti naložit na kolečko a převézt je po trase dlou-
hé padesát metrů a bez nehody dojet do cíle. 
Každý účastník obdržel drobný dárek.   Aby 
toho na programu nebylo málo, tak si mohli 
návštěvníci vyzkoušet i pobyt v transportní 
bedně pro medvědy, kterou jsme v letošním 
roce připravili jako novinku. 

Jaro je v přírodě kouzelným obdobím. Neji-
nak je tomu v zooparku, ve kterém se už letos 

narodilo padesát mláďat. Slavnostní půlsté 
mládě je vzácný takin indický. „Porod probě-
hl bez komplikací a matka i mládě jsou v po-
řádku. Zatím je malá samice spolu s matkou 
oddělena od stáda a využívá stáj a malý dvo-
rek,“ říká ředitelka Rabasová. Podkrušnohor-
ský zoopark chová takiny indické, kteří jsou 
zapsáni v Červené knize ohrožených zvířat, 
od roku 2005. Je jednou ze tří zoologických 

zahrad v České republice a na Slovensku, 
kde jsou takini k vidění. Nyní má v chovné 
skupině jednoho samce a čtyři samice. „Už 
teď mohou příznivci zooparku přemýšlet nad 

jménem, mládě bude pokřtěno v průběhu 
dubna,“ dodává Rabasová.

I na statku domácích zvířat je znát jarní 
doba plodnosti, na svět přišlo pět kůzlat kozy 
kamerunské a čtyři jehňata vzácné ovce Já-
kobovy. „Ty návštěvníci poznají podle počtu 
rohů. Samci mají na hlavě čtyři až šest rohů, 
samice dva nebo čtyři rohy. Původně se vysky-
tovaly na území dnešní Sýrie, kde byly chová-
ny už před 3 000 lety. Do Anglie a později i do 
zbytku Evropy byly dovezeny až v 18. století,“ 
vysvětluje Rabasová.  Koza kamerunská zase 
patří mezi rekordmany v plodnosti. Letos se 
narodilo třináct mláďat.  Ovce merino se cho-
vají na českém území od druhé poloviny osm-
náctého století. Jsou menšího vzrůstu a mají 
velmi jemnou vlnu. Zoopark je má od roku 
2009. „V současnosti chováme deset dospě-
lých zvířat a čtyři mláďata. Za tu dobu se jich 
u nás narodilo už osmnáct,“ podotýká mluvčí 
Pelcová. 

Na jaře se také vrátila do Podkrušnohor-
ského zooparku samice soba polárního, která 
jako jediná ze stáda vloni přežila útok rozdi-

Mládě ovce ouessantské
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Téma

V zooparku je rušno
KALENDÁŘ NEJBLIŽŠÍCH AKCÍ 

Jarní parkurové závody 26. 3. od 11:00 hod.

V kryté jezdecké hale PZOO odehrají první letošní parkurové 
závody. Vstupné dobrovolné.

Zahájení sezóny 2. 4. celý den

Po zimní přestávce poprvé vyjede Lokálka Amálka a Safari 
expres. Při komentovaném krmení se návštěvníci dozvědí 
mnoho zajímavého ze života zvířat. Od 14 hodin zahraje 
Divadlo rozmanitostí pohádku Šla barvička na procházku, 
připraveny budou i soutěže o zajímavé ceny, slavnostní křti-
ny a mnoho dalšího.
 
Den Země 16. 4. 13:00–17:00 hod.

U příležitosti Dne Země proběhne v zooparku již tradičně 
chystá bohatý program, kterým vás provede v prostorách 
dětské zoo Divadlo v pytli a Petr Stolař, který zahájí odpo-
ledne informacemi o letošní kampani EAZA na ochranu vel-
kých primátů – Ape campaigni. Protože Podkrušnohorský 
zoopark velké primáty nechová, přijedou spolu s divadlem, 
aby s dětmi soutěžili o zajímavé ceny.  Pohádky, soutěže, 
skákací hrad, křtiny a hudba v podání chomutovského 
Paradies jazz bandu jsou zárukou zábavy pro malé i velké. 
Statek domácích zvířat ožije tento den ukázkami řemesel 
a vystoupením folklorního souboru. Den Země v zooparku 
jako každoročně oslaví i jihoameričtí indiáni. 

Velikonoční neděle 24. 4. 14:00–17:00

Chcete-li si vlastnoručně namalovat velikonoční kraslici 
nebo  uplést pomlázku, navštivte statek domácích zvířat. 
Lidové tradice si připomeneme se souborem Skejušan, kte-
rý zazpívá rusínské lidové písně.  

Pálení čarodějnic 30. 4. v 16:00 hod.

Na sletu čarodějnic se v zooparku čekají na návštěvníky  kou-
zelné soutěže, věštírna, Miss čarodějnice a opékání buřtů. 

Májové voltižní závody 7. 5. od 10 hodin

Krásná podívaná na akrobatické cvičení na koni s účastí 
voltižních družstev z celé České republiky! Začátek v 10:00 
hodin v kryté jezdecké hale Podkrušnohorského zooparku.

vočelých psů. Samice byla u chovného samce 
v olomoucké zoo.  Stádo sobů se pomalu roz-
růstá.  K původní chomutovské samici se při-
pojily dvě samice nově dovezené z Prahy.  Stá-
do by měl v nejbližší době rozšířit také chovný 
samec soba polárního. Výběh sobů se tak po 
loňském neštěstí zase zaplní a v budoucnu jej 
snad rozveselí i přítomnost mláďat.

Podkrušnohorský zoopark mají návštěvníci 
z Chomutova i okolí stále raději. Potvrzuje to 
jejich stálý zájem. Zoopark pro ně také nabízí 
stále více novinek. Novinkou bude pro návštěv-
níka zootombola a pro ty, kdo si zakoupí od 
dubna permanentní vstupenku, čeká příjemné 
překvapení. Za poslední dva roky se výrazně 
oživila expozice terarijních zvířat a druhově se 

rozrostl chov vzácných jeřábů. Rozší-
řila se také nabídka atrakcí a informací 
pro malé i velké návštěvníky. Pracu-
je se na dokončení nové expozice ve 
skanzenu Stará ves. V květnu se bu-
dou otvírat nové expozice, které přiblí-
ží návštěvníkům život, tradice a práci 
našich předků v oblasti Krušných hor. 
Ke zhlédnutí budou ukázky dobových 
zemědělských strojů a nářadí, historie 
včelařství, výroba hraček, čižbářství 
a bylinkářství. Výukové programy 
v letošním roce nově využila i řada 
seniorů při přednáškách v jejich klu-
bech. Vloni zoo navštívilo 216 400 
návštěvníků.

Milan Märc
Nyní velice zřídka a spíše pracovně. Odrostly mi totiž 
děti. Ale je vidět, že se zoopark stává místem, kde se 
rodiny podívají na zvířata a děti si užijí mnoho zábavy.

Jaroslav Komínek
Několikrát ročně. Vždy, když mi přijede rodina z Brna. 
První co chtějí vidět, je právě zoopark a to především 
pro jeho jedinečnost a pocit pohybu ve volné přírodě. 

Pavel K. Markvart
Byl jsem tam zrovna včera. Chodím velice často s ro-
dinou. V zooparku je vždy něco nového. Nová atrakce, 
nové zvířátko, mládě nebo nové akce. 

Stanislav Mikšovic
Často. Mám dvě dcery. Celá rodina má permanentky. 
Je to skvělé místo pro odpočinek a děti jsou unesené 
ze zvířátek. 

Vladimír Koten
Jsem pravidelným návštěvníkem zooparku. Je chloubou 
našeho města. Díky celoroční vstupence navštěvuji 
v létě zoopark nebo statek skoro každý víkend. Vždycky 
se tam nabiji pozitivní energií. Bohužel se mi ale zdá, 
že poslední dva roky se zoopark nějak nerozvíjí. Stejný 
názor sdílejí i někteří moji přátelé. A tak se ptám, proč?   

Miloň Houda
Minimálně jednou za měsíc. Jednak bydlím kousek od 
zooparku. Děti, pro které je to bezva místo na procházky 
i zábavu, mě tam vždy vytáhnou. Je super, že to není kla-
sická zoologická zahrada, ale skutečně působí jako park.

Zoopark je oblíbeným místem mezi návštěvníky.
Jak často ho navštěvují, jsme se zeptali 
chomutovských zastupitelů.

A n k e t a

Takin indický byl padesátým letošním mládětem

Mláďata skotského náhorního tura domácího
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Aktuality

Chcete dostávat 
tiskové zprávy?
Radnice zavádí novou informační služ-
bu. Občané mají nyní možnost dostávat 
e-mailem tiskové zprávy a oznámení, 
která vydává město. „Na základě podně-
tů občanů chceme tímto způsobem těm, 
kteří chtějí být pravidelně informováni, 
vyjít vstříc,“ říká náměstek primátora 
Martin Klouda.
K tomu, aby zájemcům do jejich e-mai-
lové schránky byly pravidelně zasílány 
zprávy z města, je nutná registrace na 
www.chomutov-mesto.cz/abo/. Poté již 
mohou ve své elektronické poště očeká-
vat informace, které jim budou automa-
ticky zaslány do 24 hodin od vydání. Stej-
ným způsobem si lze objednat zasílání 
Chomutovských novin ve formátu PDF 
a informace o stavu ovzduší a vodních 
toků. Samozřejmostí je i odhlášení této 
služby.
Podle počítadla vstupů na internetových 
stránkách jsou tiskové zprávy jedna 
z nejvyhledávanějších položek. „Zare-
gistrovaní odběratelé zpráv už tak ne-
budou muset pátrat, kdy nové informa-
ce vydáme, ale rovnou je získají do své 
pošty. Touto službou zvyšujeme komfort 
občanů a jejich informovanost,“ dodává 
primátor Jan Mareš.

Provozovatelé videoloterijních terminálů až 
na výjimky odmítají platit místní poplatek 

za povolené herní technické zařízení, který za-
vedlo město od července loňského roku. „Po-
platek je daní za to, že provozovatelé ve městě 
provozují hazard, který je spojen s výrazně 
nepříznivými dopady na obyvatelstvo a je pů-
vodcem negativních sociopatogenních jevů,“ 
říká Jan Mareš, ekonom města. Nepoctivým 
provozovatelům hrozí exekuce. Poplatek je je-
dinou možností, jak může město omezovat po-
čet videoloterijních automatů, které povoluje 
ministerstvo fi nancí.

Na výzvu radnice zaplatily poplatek pouze čtyři 
fi rmy.  „Ostatní ohlásily špatný počet terminálů 
nebo záměrně ohlásily pouze jeden kus zaříze-
ní, s tím, že se domnívají, že poplatku podléhá 
pouze centrální počítač, který řídí pravděpo-
dobnost výhry a prohry na terminálech po celé 
republice,“ říká Mareš. Poplatku však podléha-
jí všechna koncová zařízení, protože právě tyto 
automaty působí negativní jevy v obcích.
Provozovatelé se nyní právními kličkami snaží 
placení vyhnout. Radnice ale trvá na výběru 
poplatku a využije všechny zákonné možnosti 
a oprávnění, jak dosáhnout jejich zaplacení. 

Provozovatelům hrozí i exekuce. „Město ne-
může podle zákona videoloterijní automaty na 
svém území zakázat. Snaží se ale hazard ome-
zit alespoň důsledným vymáháním místního 
poplatku,“ říká primátor Jan Mareš. Radnici se 
již podařilo výrazně snížit počet klasických hra-
cích automatů, kde má rozhodovací pravomoc. 
Jejich počet klesl z pěti set na necelých sto.
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 
je pět tisíc korun za čtvrtletí. Výnos při 900 ku-
sech ministerstvem fi nancí povolených termi-
nálů na území Chomutova do rozpočtu města 
by mohl být až 18 milionů korun ročně.

Hazard provozují, ale platit daně se zdráhají

Na lákavou uzeninu nebo křupavou ze-
leninu z produkce regionálních země-

dělců se mohou těšit chomutovští občané. 
Ve městě se budou jedno sobotní dopoledne 
v měsíci konat Farmářské trhy. Radní již 
schválili nový tržní řád, který uspořádání trhů 
umožňuje. První Farmářské trhy se uskuteční 
30. dubna.
Návštěvníci trhů si mohou zakoupit čerstvé 
ovoce, zeleninu, ale i uzenářské či mléčné vý-
robky z regionální produkce. Připraveno pro 
ně bude celkem dvacet různých stánků. „Trhy 
budou začínat asi v šest hodin ráno a pokra-
čovat budou po celé sobotní dopoledne až do 
dvanácti či jedné hodiny odpoledne, než bu-
dou vyprodány zásoby,“ upřesnil čas konání 

trhů náměstek primátora Martin Klouda.
Farmářské trhy nebudou sloužit jen jako pří-
jemné zpestření dopoledne pro všechny ob-
čany a návštěvníky Chomutova, ale zároveň 
by měly pomoci k propagaci regionálních 
zemědělců.
Farmářské trhy by měly zůstat prestižní zá-
ležitostí, a tak bude nabídka jednotlivých 
stánků pečlivě sledována, aby se na trzích 
neobjevili prodejci, jejichž produkty s původ-
ním myšlenkou akce nesouvisí. „Na pořádá-
ní spolupracujeme s občanským sdružením, 
jehož úkolem je zajištění prodejců a kontrola 
jejich sortimentu, který musí odpovídat pře-
dem stanoveným požadavkům,“ vysvětlil or-
ganizaci trhů Klouda.

Město Chomutov si ve spolupráci s Čes-
koslovenskou obcí legionářskou a 

Českým svazem bojovníků za svobodu připo-
mnělo již 161 let od narození prvního českého 
prezidenta T. G. Masaryka. 
Vzpomínkové setkání se uskutečnilo na ná-
městí pojmenovaném po tomto velkém po-
litikovi a mysliteli. „Pořádání tohoto setkání 
je letitou tradicí, jejímž posláním je připome-
nout široké veřejnosti výročí narození české-
ho velikána,“ vysvětlil cíl setkání Beneš Vraný 
z Českého svazu bojovníků za svobodu Cho-

mutov. Během setkání zazněly obě oblíbené 
Masarykovy písně, Teče voda teče a Ach syn-
ku, synku, i proslov Rostislava Lysoňka, kte-
rý připomněl přínos T.G.M. pro český národ. 
Setkání ukončila česká státní hymna. 
Na náměstí se sešli zástupci města i delegace ze 
sokolské obce, organizací sdružujících politic-
ké vězně minulého režimu a politických stran. 
„Již druhý rok se setkání zúčastnily některé 
střední školy z Chomutova, což považujeme za 
pozitivní krok vedoucí k rozšíření zájmu o Ma-
sarykovu postavu,“ ocenil Vraný účast studen-

tů. Zúčastnili se samozřejmě také zástupci Čes-
koslovenské obce legionářské a Českého svazu 
bojovníků za svobodu, mezi kterými nechyběla 
ani Olga Sitařová, pamětnice dukelských bojů.

Farmářské trhy oživí náměstí

Chomutov si připomněl 161. výročí narození T.G.M.

Ilustrační foto
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Aktuality

Chomutov zákon 
neporušil
Zveřejněním informací před komunální-
mi volbami o tom, kolik kandidátů z jed-
notlivých politických stran dluží a jaký 
je celkový dluh těchto kandidátů vůči 
městu, radnice zákon neporušila. To je 
verdikt Úřadu na ochranu osobních úda-
jů. „O poskytnutí informace nás požádali 
občané a informace byly poskytnuty zce-
la v souladu se zákonem,“ sdělila mluvčí 
radnice Šárka Schönová.
Město vždy postupuje v souladu se záko-
nem a v tomto konkrétním případě vyšlo 
vstříc podnětům občanů, kteří projevili 
zájem o informaci, kdo je bude příští čtyři 
roky zastupovat.  Radnice zveřejnila pou-
ze takové údaje, které jí zákon na ochra-
nu osobních údajů umožňuje. „Veškeré 
spekulace o porušení zákona, tedy proti-
právního chování vedení města, vyvrátil 
samotný úřad,“ dodává Schönová.

Významný krok k prohloube-
ní vzájemných vztahů učinili 

zástupci města Chomutova a Se-
veročeských dolů Chomutov, 
když společně podepsali dohodu 
o vzájemné spolupráci na další 
čtyři roky.
„Tato smlouva je pokračováním 
dlouhotrvající spolupráce mezi 
městem a Severočeskými doly. 
Zejména je to určitá deklara-
ce vzájemného vnímání města 
a dolů, protože nelze pominout, 
že v našem městě sídlí tak vý-
znamná fi rma, a je žádoucí, aby 
se město a Severočeské doly 
podporovaly ve svých činnostech,“ nastínil 
význam dohody primátor města Chomutova 
Jan Mareš. V rámci dohody o spolupráci se 
Severočeské doly také zavázaly poskytnout 
městu každoročně významný fi nanční pří-

spěvek, který by měl být prioritně směrován  
na projekty z oblasti zdravotnictví, vzdělá-
vání, sportu a ochrany životního prostředí. 
„V příloze deklarace jsou vytipovány okruhy 
programů, do kterých by peníze měly smě-

řovat. Pro každý projekt bude 
následně podepsána darovací 
smlouva,“ vysvětlil podrobnosti 
dohody generální ředitel Seve-
ročeských dolů Chomutov Jan 
Demjanovič.
Pro tento rok navrhla Rada měs-
ta rozdělit podporu  od Severo-
českých dolů pro tyto oblasti . 
„Dva miliony korun půjdou do 
oblasti školství, dva miliony do 
oblasti sociálních služeb a zdra-
votnictví a jeden milion zůstane 
pro občansko-kulturní aktivity, 
které pořádá město,“ doplnil 
Mareš. 

Město není jediným subjektem, které zís-
kává od Severočeských dolů významnou 
podporu. Firma přispívá různými formami 
obcím a organizacím regionu ročně částkou 
téměř padesáti miliónů korun.

Chomutovská radnice je neprávem 
osočována z toho, že povolila káce-

ní stromů. „Za vedení města se proti tomu 
důrazně ohrazuji. Město nebylo účastníkem 
správního řízení, z toho vyplývá, že město nic 
takového nepovolilo, dokonce nás prováděné 
kácení či demolice nepříjemně překvapila 
stejně tak jako ostatní občany,“ říká primátor 
města Jan Mareš.
Samospráva obce, tedy město a jeho vedení, 
nebyla účastníkem řízení, do těchto záležitos-
tí dle zákona nemůže zasahovat, dokonce se 
o nich dozvídá až v okamžiku, kdy ke kácení 
dochází, nebo z tisku. Stejné to je i v případě 

povolené demolice objektů na těchto pozem-
cích. Město, primátor ani komise životního 
prostředí uvedenou záležitost neprojednáva-
li, protože nedostali žádnou informaci nebo 
podnět, že se chystá kácení.
Na základě žádosti vlastníka pozemku a zá-
kona o ochraně přírody a krajiny vydal úsek 
životního prostředí, který vykonává státní 
správu, rozhodnutí o povolení kácení sedmi 
stromů na pozemcích u pivovaru. Vlastník 
pozemků sdělil, že má záměr vyklidit poze-
mek po vyhořelém objektu. Některé z uve-
dených stromů narušovaly statiku opěrné 
zdi, jeden narušoval trolejové vedení. Stromy 

nebyly po celou dobu své existence ošetřeny 
žádným ořezem, jeden byl napadený klíněn-
kou, další hnilobou. Součástí rozhodnutí je 
i nařízení náhradní výsadby stromů na těch-
to pozemcích. „Účastníkem řízení byl pou-
ze vlastník a občanské sdružení Stromy pro 
Chomutov, které se proti vydanému rozhod-
nutí neodvolalo,“ řekla mluvčí města Šárka 
Schönová. 
Pokud se proti plánovanému kácení stromů 
ve městě neozve sdružení, které za účelem 
ochrany stromů existuje a je účastníkem 
řízení, nemůže pak být předkládána zodpo-
vědnost někomu, kdo účastníkem není.

Město a Severočeské doly prohloubily spolupráci 

Radnice bojuje za zachování onkologie 
v chomutovské nemocnici. Nově zahaju-

je jednání s vedením Krajské zdravotní, a. s., 
o zachování kvalitní péče o onkologické paci-
enty v našem regionu minimálně ve stejném 
rozsahu jako nyní. Zároveň vyzvala města 
a obce ve spádové oblasti k podpoře chomu-
tovské iniciativy. „Starostové malých obcí 
i velkých měst se nám stále ozývají se žádost-
mi o radu, jakým nejvhodnějším způsobem 
mají podpořit iniciativu našeho města. Město 
již obdrželo také dopisy s příslibem podpory, 
ale Krajská zdravotní více než měsíc mlčí,“ 
říká primátor Jan Mareš.
Předsedovi představenstva Krajské zdravot-
ní, a. s., Petru Bendovi byl odeslán dopis na 
začátku února, zůstav však bohužel zatím bez 
odezvy. Starostové spádových měst a obcí on-
kologického oddělení se ozývají jeden za dru-

hým. „Lounští zastupitelé nesouhlasí s dal-
ším omezením péče o onkologické pacienty 
spočívajícím v ukončení biologické léčby,“ 
řekl starosta Loun Jan Kerner. Chomutovu 
se s konkrétní podporou již ozvalo devět okol-
ních radnic, včetně Karlových Varů a Mostu.
Radnice také spolupracuje s nadací Kapka 
naděje 97. „Od nadace jsme obdrželi petici 
pro zachování onkologického oddělení, ve-
směs všichni radní i zaměstnanci magistrátu 
připojili k petici své podpisy,“ říká primátor 
Mareš. Petice bude vrácena nadaci, která ji 
použije pro svou iniciativu u Krajské zdra-
votní, a.s.
Město již jednou protestovalo proti omeze-
ní provozu onkologického oddělení. Tehdy, 
v roce 2008, nešťastným rozhodnutím minis-
terstva, chomutovská nemocnice přišla o sta-
tut onkologického centra. 

Město chce v nemocnici zachovat 
onkologickou péči pro pacienty

Radnice nepovolila kácení stromů na soukromém pozemku u pivovaru!

Primátor Jan Mareš a generální ředitel SD a.s. 
Jan Demjanovič podepisují smlouvu
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Rozhovor

Škola ve Školní nabízí klíč pro život
Základní školu v Chomutově ve Školní 

ulici navštěvuje 552 žáků, o které se stará 

60 pracovníků školy. Škola je jiná tím, 

že kromě běžných tříd má zřízeny třídy 

pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami. V těchto třídách vyučují 

speciální pedagogové a o 6 žáků školy 

se starají asistentky pedagoga. Žákům 

s komunikačními problémy nabízí škola 

logopedickou nápravu. „Učíme podle 

školního vzdělávacího programu Škola – 

klíč pro život, jehož cílem je utvářet 

dovednosti potřebné pro budoucí život,“ 

říká ředitelka školy Vlasta Marková, 

kterou jsme požádali o rozhovor.

Jak se děti navštěvující základní školu změ-
nily od té doby, co jste školní lavice navštěvo-
vala vy?
Na základní školu už po těch letech vzpomí-
nám jen v dobrém a vybavují se mi jen příjem-
né a úsměvné zážitky. Do školy jsem chodila 
ráda. Učím již přes 30 let, a i když často říká-
me, že dříve byly děti jiné, myslím, že se v jád-
ru nezměnily. Pravda, zaujmout je je čím dál 
těžší. Dostupnost informací prostřednictvím 
internetu je skvělá, ale často práce na počítači 
zahrnuje jen hraní her a sociální sítě. Učím 
český jazyk, a proto mě i trápí, že žáci nečtou. 
Žáci navštěvující základní školu spolu dříve 
prožívali chvíle nejen ve škole, ale i v odpoled-
ních hodinách.  Měli více společných zážitků, 
více spolu komunikovali, byli k sobě ohledu-
plní a tolerantní. Nyní se setkávám s žáky, 
kteří jsou pohodlní, předem práci vzdávají a 
nemají snahu něco udělat. Na druhé straně 
pak jsou žáci kreativní a s přehledem, žáci se 
zodpovědným přístupem, úspěšní v nějakém 
oboru – např. v matematice nebo tancování. 
Těch si vážím. Mám ráda děti, které se snaží a 
pracují na sobě. I dříve byly děti s kázeňskými 
problémy, ale objevují se žáci opravdu nepři-
způsobiví, na které neplatí vůbec nic.

A můžete posoudit, jak se za tu dobu změnil 
učitelský sbor?
Také bych řekla, že stejně jako žáci byli uči-
telé více spolu. Jen si uvědomuji, jak důležitá 
je role učitele, jak učitel může zásadně ovliv-
nit dítě na celý život, a to jeho charakter, ale 
především profesní život. V každém případě 
si uvědomuji, že bez tvůrčí a svědomité práce 

pedagogů by naše škola nedosahovala tako-
vých výsledků.

Můžete nám představit činnosti vaší školy?
Vedle běžné výuky se žáci školy zúčastňují 
pod vedením svých učitelů mnoha projek-
tů. V loňském roce jsme absolvovali mnoho 
akcí v rámci dotace nadace Partnerství Au-
to*mat Na zelenou. Projekt byl zaměřený na 
bezpečnou cestu žáků do školy. Další projekt 
Kdo jsem Já a kdo jsi Ty… My seznamoval 
žáky s životem různých menšinových skupin, 
s různými náboženstvími a ideologiemi. Žáci 
navštívili Terezín, modlitebnu v Teplicích, 
zákulisí Divadla rozmanitostí v Mostě, bese-
dovali s akademickým malířem Karlem Sop-
kem. Protože chceme, aby na škole panovala 
příjemná atmosféra a všichni se cítili dobře, 
pořádáme pro žáky zážitkové kurzy zaměřené 
na sociální dovednosti, komunikaci v kolekti-
vu, výjezdy do škol v přírodě, Běh pro zdra-
ví, karneval, navštěvuje nás Mikuláš, máme 
sportovní dny, lyžařské výcvikové kurzy, cyk-
listický a vodácký kurz, některé třídy občas 
i přespí ve škole.  Zapojili jsme se do projektu 
garantovaného Pedagogicko-psychologickou 
poradnou v Chomutově Hledá se dobrá třída. 
Tradičně v březnu učí žáci 9. tříd žáky prvního 
stupně. Už teď se deváťáci připravují na výu-
ku. Žáci nižších tříd pak volají ve školní jídel-
ně na chlapce z devítky paní učitelko.

Kam nejčastěji směřují vaši žáci na střední 
školu? A jakou mají úspěšnost v přijetí?
Žáci školy nejčastěji směřují na střední školy 
v regionu. Děti z tříd s rozšířenou výukou ma-
tematiky na střední školy s maturitou, jako je 
gymnázium, střední průmyslová škola, pak 
na obory na střední škole energetické a sta-
vební, obchodní akademii, střední odbornou 
školu gastronomie, zájem je také o pedago-

gickou školu. Žáci tříd bez zaměření nastupu-
jí  také  na výše uvedené školy  a je velký zájem 
o obory hotelnictví, kuchař-číšník, cukrář. 
Naši žáci se většinou dostanou na obor, který 
si vybrali. Někteří také odchází po 5. ročníku 
na víceleté gymnázium.

Jakým způsobem vaše škola připravuje své 
deváťáky na další výběr školy a na přijímací 
řízení?
Základem  je kvalitní výuka. Snažíme se žáky 
školy připravit pro budoucí profesní život. 
Proto se školní vzdělávací program nazývá 
Škola – klíč pro život. Využíváme nabídky 
úřadu práce, žáci získávají základní doved-
nosti potřebné pro profesní život v rámci ho-
din předmětu výchova k občanství a ke zdra-
ví a v 9. ročníku v předmětu volba povolání. 
Pravidelně navštěvujeme výstavu Vzdělávání.  
Někteří žáci mají možnost si prohlédnout a 
vyzkoušet práci v některých středních ško-
lách. Již na 1. stupni si některé třídy v rámci 
projektového dne pozvou rodiče, případně 
navštíví jejich pracoviště a seznámí se s  jejich 
povoláním. Tradicí je den, kdy se žáci 9. tříd 
během Dne učitelů stávají pedagogy a učí na 
1. stupni. Také výchovná poradkyně žákům 
poradí v rámci konzultačních hodin.

Jaká je nejčastější starost ředitele základní 
školy?
Těžko posoudit, protože ředitel školy je stří-
davě manažerem, personalistou, ekonomem,  
účetním, psychologem, pedagogem, řeší ha-
várie, stavební opravy a úpravy, zda má vypl-
něné tabulky, statistiky.  Je důležité mít kolem 
sebe lidi, na které se můžu spolehnout, kteří 
poradí.  Ale ředitel musí rozhodnout a za vše 
zodpovídá. Studovala jsem pedagogickou 
fakultu a práce s dětmi mě baví nejvíce. Mezi 
žáky čerpám sílu do další práce.

Ředitelka Vlasta Marková při výuce

ZŠ Školní je výjimečná 
velkým počtem speciálních tříd
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Kultura

Lurago představilo
Hledání Jitky Kůsové 

V Café Atrium proběhl regionální 
křest knihy o břišním tanci

Výtvarnice Jitka 
K ů s o v á - Va l e s k á 

je oceňována přede-
vším pro jednoduchost 
a univerzálnost tvorby, 
která je uchopitelná 
pro všechny kultury 
a náboženství. Sama 
autorka přiznává, že 
je od začátku tvorby 
okouzlena lidským tě-
lem, jeho gesty a pro-
žitky, a tak je lidské tělo 
i ústředním bodem její 
umělecké výpovědi. 
Umělecká tvorba Jitky Kůsové-Valeské na-
bývá nejrůznějších podob – od portrétů a 
fi gurální kresby přes malbu až po sochy z 
dřeva i pískovce. „Neomezuji se na jediný vý-
tvarný výraz, a proto  třeba při určitém poci-
tu hledám a abstrahuji až do geometrických 
symbolů nebo gestických čar. Moje tvorba je 

jako tříbení si jazýčku v diskusním kroužku 
mé hlavy,“ charakterizuje svou uměleckou 
výpověď sama autorka.
Výstava Hledání tak návštěvníkům galerie 
Lurago představí originální pohled na svět 
a krásu lidského těla této přední klášterecké 
výtvarnice. 

Návštěvníci Café Atrium se mohli stát svědky 
slavnostního křtu knihy Tajemství orientál-

ních tanečnic, kterou připravila Šárka Černá ve 
spolupráci s největšími odborníky z oblasti ori-
entálního tance v ČR. Regionální kmotrou knihy 
se stala Patricie Kotalíková, primářka dětského 
oddělení kadaňské nemocnice. 
Kromě stylového křtu arabským mátovým čajem 
a představení knihy, které obstaraly autorka pro-

jektu Šárka Černá a autorka jednoho z textů Karolína Rozsívalová, se 
návštěvníkům představila také skupina Arcus Gothic music z Chomu-
tova, jež celý akt doplnila podmanivou hudbou. Nechyběla ani výstava 
fotografi í a ukázka umění břišních tanečnic v podání autorek knihy.
Výběr Chomutova jako města pro regionální křest knihy nebyl náhod-
ný. „Já v současnosti žiji v Chomutově a snažím se zde formou nej-
různějších workshopů pozvednout zájem o orientální tanec i vyvrátit 
některé zažité představy o něm,“ vysvětlila Karolína Rozsívalová, jež 
do knihy přispěla článkem o břišním tanci v těhotenství. Podle Rozsí-
valové se orientální tanec značně proměnil a nyní obsahuje řadu zá-
padních prvků, které jej mohou přiblížit české společnosti. „Lidé by 
měli pochopit, že orientální tanec není jen o průsvitných kalhotách 
a pošité podprsence,“ doplňuje Rozsívalová.
Kniha je sestavena z jednatřiceti osobních příběhů, které by čtenářům 
měly v úplnosti představit svět orientálního tance i orientální hudby. 
„Kniha by měla mimo jiné odhalit lidem, kteří se orientálnímu tanci 
nevěnují, zákulisí celého umění. Lidé vás totiž na pódiu vnímají jen 
jako konečný produkt a neumí si představit hodiny v tělocvičnách 
a svízelné navazování kontaktů, které každému vystoupení předchá-
zí,“ vysvětlila iniciátorka celého projektu Šárka Černá.

Galerie Lurago představuje tvorbu chomutovské rodačky a univerzální výtvarnice 

Jitky Kůsové-Valeské. Sbírka soch, kreseb a portrétů s názvem Hledání bude 

v Luragu vystavena až do konce března.

inzerce

Chomutov, Ruská 156, tel. 474 699 471 • Jirkov, Nám stí Dr. E. Beneše 1772, tel. 474 319 150

Reprezentativní p íklad pro zvýhodn ní bez poplatku za poskytnutí p j ky a p ed asné splacení: výše úv ru 80 000 K , 30 splátek, m sí ní splát-
ka 3 249 K , ro ní úroková sazba 15,9 %. Poplatky související s úv rem: poskytnutí úv ru 0 K , vedení úv rového ú tu 49 K  m sí n , vedení 
b žného ú tu 59 K  m sí n , jedna p íchozí platba na b žný ú et za m síc 5 K . RPSN 20,5 %, celková ástka splatná spot ebitelem 100 863 K .

KAŽDÝ SI K P J CE M ŽE ZVOLIT
1 ZE 3 VÝHOD. VSA TE SE.

VYBERTE SI
1 ZE 3 VÝHOD

www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844

S Expres p j kou od GE Money Bank si nyní každý z vás m že 
vybrat jednu ze t í výhod. Tu, která vyhovuje práv  vám:

 bez poplatku za poskytnutí p j ky a p ed asné splacení
 jedna splátka hrazena bankou
 odklad splátek o 3 m síce

Nabídka výb ru jedné ze t í výhod platí pro žádosti o p j ku
podané od 1. 3. do 31. 5. 2011 p i spln ní požadovaných podmínek.

Rozumíme si.

GE život podle vašich p edstav GE Money Bank

VSA TE NA EXPRES P J KU OD GE MONEY BANK.
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Chomutovské menšiny
se budou bavit
První dubnový den přichystal výbor 
pro národnostní menšiny kompono-
vaný večer s názvem Pojďme se bavit 
společně. V KASSu na sídlišti Zahrad-
ní vystoupí s kulturním programem zá-
stupci Romů, Němců, Ukrajinců, Ma-
ďarů, Vietnamců a zástupci židovské 
obce a Rusínů.  Akce začíná v 17 hodin 
a vstupné je zdarma.
„Chomutov je místem, které má mezi-
národní historii, a není divu, že je i dnes 
domovem pro lidi původem z několika 
zemí Evropy i dalších kontinentů.  Po-
važuji za důležité, aby se lidé, kteří spolu 
v Chomutově žijí, vzájemně respektovali. 
K tomu, jak věřím, pomůže i série akcí, 
kterou spolu se zástupci menšin na letoš-
ní rok připravujeme. Zvu na ně všechny 
Chomutovany, kteří chtějí poznat, jak žijí 
jejich sousedé s odlišnými kořeny,“ řek-
la k tomu Marie Štáfková, chomutovská 
zastupitelka a předsedkyně Výboru pro 
národnostní menšiny.
Výbor přichystal na rok 2011 ještě něko-
lik dalších akcí (například na Den dětí či 
advent), o kterých bude veřejnost včas 
informovat.
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- prodej a pronájem kopírovací techniky
- prodej a servis výpočetní techniky
- prodej a servis kancelářské techniky
- FOTO - VIDEO

- kopírování čb/bar až do formátu AO
- skenování až do formátu AO
- tisk fotografií na trička a hrnky

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

y

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

výpočetní technika

foto video

kancelářská technika ýpočetní teýpočetní technikakika

Kondiční příprava podle slov Černého spl-
nila jeho představy. Hráči FC Chomutov 

začali se zimní přípravou již 14. ledna a tréno-
vali pětkrát týdně. „Začátek přípravy z kraje 
ledna probíhal v domácích podmínkách a na 
umělé trávě v Bílině, kam jsme dojížděli tři-
krát v týdnu,” nastiňuje průběh Černý.
Na začátku února pak mužstvo odjelo na 
soustředění, při kterém Jiří Černý naordino-
val hráčům tři tréninky denně. „Jednou jsme 
vyrazili i na běžky, aby kluci měli tréninkový 
plán pestřejší,“ vzpomíná trenér. Během sou-
středění mužstvo odehrálo také dvě utkání se 
zajímavými slovenskými soupeři: Liptovským 
Mikulášem a Lučencem.
Příslovím „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“ 
se řídil trenér především při výběru soupeřů 
pro herní zimní přípravu. Jeho celek se zú-
častnil turnaje v Krupce u Teplic a podstoupil 
několik tvrdých bojů s výběrem kvalitních 
mužstev z ČFL, Divize B, ale i Krajského pře-
boru. FC Chomutov všechny zápasy zvládl 
bez porážky a v turnaji zvítězil. V rámci kla-
sických přátelských utkání byl chomutovský 
tým konfrontován i se zkušenými týmy z dru-
hé a první ligy, například s FK Teplice. „Ně-
které zápasy byly dobře odehrané, některé ne 
a stejně tak se střídaly dobré a horší výsledky. 
Proti mužstvům, které hrají vyšší soutěže 
jsme neuspěli, někdy těsně, někdy jsem se 
musel stydět. Ne za herní projev, ale za bran-
kový příděl,“ připomněl Černý zápasy, kdy 
chomutovský tým zahazoval šance a silnější 
soupeři mu dávali lekce z produktivity. Přesto 
se FC Chomutov může pochlubit dobře ode-

hranými zápasy, i když ne vždy dovedenými 
do úspěšného konce. „Kvalitní zápasy jsme 
odehráli například s Mostem, Ústím nebo 
Českou Lípou,“ uznává Černý.
Mužstvo přes zimu potkalo také několik 
změn. „Je pravda, že kádr se trochu změnil. 
Do klubu přišel útočník Jaroslav Malý, dvo-
jice záložníků Vít Pavlíček – Jan Franc a slo-
venský brankář s prvoligovými zkušenostmi 
Jaroslav Beláň. Naopak nás opustili Václav 
Karrman, Radek Procházka, Josef Hranička, 
Martin Šlajchrt a Jan Bartoš,“ v krátkosti shr-
nul změny v kabině Černý.
A jakým fotbalem by se chtěl FC Chomu-
tov prezentovat po celou jarní část? „Určitě 
atraktivním kombinačním fotbalem s velkým 
počtem šancí a branek,“ dodává Černý. FC 
Chomutov má zatím rezervu 9 bodů na sestu-
pové příčky a ztrácí jen 7 bodů na druhé místo 
v tabulce. ČFL vedou s neuvěřitelným násko-
kem Bohemians Praha.

Jiří Černý: S přípravou jsem spokojen
Jarní fotbalové boje v ČFL odstartovaly a chomutovští fanoušci již mohli shlédnout 

hru svého mužstva v domácím prostředí a zhodnotit jeho výkon i na hřišti soupeře. 

O úspěchu či neúspěchu mužstva v celé jarní části rozhoduje především poctivá 

zimní příprava, kterou trenér Jiří Černý rozhodně nepodcenil.

O budoucnost FbC 98 
je postaráno

Zatímco muži 
f l o r b a l o v é h o 
klubu celý rok 
úspěšně bojo-
vali o udržení 
v soutěži, mlá-
dí FbC 98 mělo 

úplně jiné starosti. Prozatímní výsledky 
mládeže naznačují, že fl orbal v Chomu-
tově má před sebou skvělou budoucnost.
Junioři klubu se museli vyrovnat s pozicí 
nováčka v celostátní 2. lize i přesunutím 
nejtalentovanějších hráčů do A týmu. 
Tým doplněný o řadu dorostenců je 
v současnosti na pátém místě, což odpo-
vídá očekáváním. Dorostenci si v nejvyšší 
soutěži vedou na výbornou. Druhé místo 
po základní části jim zajistilo postup do 
nadstavby mezi nejlepších dvanáct celků 
z republiky. Na jejich boj se mohou přijít 
podívat diváci již tento víkend do Měst-
ské sportovní haly. „Chtěli bychom navá-
zat na největší úspěch, kterým byla účast 
ve čtvrtfi nále,“ doplnil trenér a sekretář 
klubu Martin Bocian. Také starší žáci 
budou v posledních zápasech v základní 
části bojovat o nadstavbu soutěže. Týmu 
pomáhá především široká základna 
hráčů. „Zdravé konkurenční prostředí 
je základem pro herní růst jednotlivců, 
což je pro nás v této kategorii prioritou,“ 
doplnil Bocian. Pozadu nezůstávají ani 
mladší žáci, kteří vozí pravidelně medaile 
z jednodenních pohárů. Napodobit skvě-
lé výsledky mládeže se mohou pokusit 
chlapci i děvčata ročníků 2000 až 2003, 
kteří se přihlásí do klubu v rámci celoroč-
ního náboru Florbalové akademie.
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Bezpečnost a doprava

Koupelnové studio

40 vzorových kójí 
se sanitou a obklady

Po-Pá  (800-1700)

Kosmova 4721, Chomutov
(areál autoškoly Omega)

Tel.: 474 626 191, 777 233 131

www.eurokoupelny.cz

Sobota  (800-1200)

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER
MODERNIZACE KOUPELEN
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Od posledního březnového 
dne budou technické služby 

opět čistit blokově chomutovské 
ulice a silnice. Komplexní blo-
kové čištění proběhne ve dvou 
vlnách. První skončí 30. června 
a druhá začne 2. srpna a potrvá 
do 2. listopadu. „Nově do každé-
ho místa blokového čištění dáme velkoobjemový kontejner, abychom 
zabránili odkládání velkých předmětů ke kontejnerům a lidem dali po-
hodlnou možnost zbavit se nepotřebných věcí,“ říká náměstek primá-
tora Martin Klouda. Termíny najdete v přiloženém letáku TSmCh.
S ohledem na rozsudek Nejvyššího soudu, který úřadům nařizuje vra-
cet zpět auta odtažená kvůli veřejnému zájmu, nebude městská policie 
při porušení zákazu stání odtahovat zaparkovaná auta. „Každý řidič 
tak bude zodpovědný za to, zda ulice, kde bydlí, bude uklizena i pod 
jeho autem. Proto řidiče žádáme, aby k čištění města přistupovali od-
povědně a svá suta odváželi, a nebránili tak komplexnímu čistění,“ 
dodává Klouda.  I přesto se řidiči, kteří neuposlechnou zákazovou 
značku, zodpovědnosti nezbaví. Jejich přestupek bude zaznamenán 
a bude ho řešit přestupková komise. 
Město je rozděleno do čtyřiceti úseků, do kterých bylo nově zařaze-
no parkoviště ve Školní ulici. Blokově budou silnice uklízet dva velké 
a dva malé samosběry, dvě multikáry a dva kropicí vozy a další mecha-
nizace. Dočišťovat ulice bude mimo pracovníků technických služeb 
přes deset lidí z veřejné služby.

Začíná blokové čištění 

inzerce

Technické služby začaly 
s opravami silnic
Technické služby začaly s klasickými 
výspravami silnic po zimě. Jako první 
se vyspravení děr dočkají trasy autobu-
sů a trolejbusů. „Chceme využít hned 
prvních dnů, kdy teplota stoupne ve dne 
i v noci nad nulu,“ říká provozně-tech-
nický náměstek Miroslav Šulta. 
Technické služby s opravami začaly i přes-
to, že do konce března drží pohotovost 
zimní údržby. „Až do konce měsíce bude-
me mapovat stav a veškeré požadavky na 
opravy komunikací,“ dodává Šulta. Přes-
to už nyní je jasné, že balenáři vyjedou 
do ulic Palackého, Beethovenova a Mos-
tecká. Poté budou pokračovat do sídlišť. 
Opravy se dočká Březenecká, Kamenná 
a další sídlištní ulice. 
Opravy budou technické služby provádět 
vyfrézováním vozovky, nanesením spo-
jovacího nátěru, vyplněním „asfaltem“ 
a následným zalitím okrajových spár spe-
ciální hmotou. Opravy na trasách městské 
hromadné dopravy budou trvat déle než 
měsíc. Za mrazu technické služby několik 
problematických úseků nechaly opravit 
speciální metodou, která prohřívá asfalt 
a lze ji použít i při teplotách pod nulou.

Radnice varuje před podvodníky

Brífi nk:  Lidem vadí noční podniky 

Radnice v tuto chvíli řeší několik podnětů 
občanů, kteří přišli do kontaktu s různý-

mi podvodníky. Ti neváhají využít jakékoliv 
situace ke svému nekalému řádění. „Přede-
vším v současné době, kdy naše domácnosti 
navštěvují sčítací komisaři, by měli být obča-
né opatrnější. Je to období, kdy dochází k vět-
ší návštěvnosti domů a bytů, a s tím se mohou 
svézt různí podvodníci,“ varuje občany pri-
mátor Jan Mareš.
Ale nejen sčítání lidu je pro kriminálníky 
záminka k podvodu. V Chomutově se napří-
klad  objevují falešní řemeslníci z neexistující 

fi rmy, kteří se snaží dostat do soukromých 
domů s tím, že je poslal úředník z radnice 
kontrolovat okapy. Existuje podezření, že by 
okapy mohli poté odcizit. „Magistrát nikdy 
nikoho neposílá opravovat cokoli do soukro-
mých domů, a pokud ano, je vše s majiteli 
řádně projednáno,“ dodává primátor.
Také prodej domu či bytu je pro nepoctivce 
možnost, jak občany připravit o peníze. Pozor 
by si měli dát lidé i na podvodníky z realitní 
oblasti, kteří podezřelými machinacemi lá-
kají z lidí peníze pod příslibem podpisu před-
běžných smluv.

Vedení města se opět sešlo s občany Cho-
mutova na dalším z pravidelných setkání. 

Po sídlišti Kamenná přišla řada na obyvatele 
centra města. Podněty občanů padaly napří-
klad směrem k provozovatelům restauračních 
podniků Etage, Trend a Livebar, jejichž provoz 
ruší nájemníky v nočních hodinách. „S maji-
teli budeme jednat. Chceme, aby je zajímalo 
chování návštěvníků nejen uvnitř podniku, ale 
také v jejich okolí,“ říká primátor Jan Mareš. 
Lidé se také zajímali o sídliště Zdeňka Štěpán-
ka. V současné době se připravuje dokumenta-
ce pro vydání územního rozhodnutí, po kterém 
bude následovat stavební povolení. Obyvatelé 
sídliště se tak dočkají nových parkovišť, nové 
zeleně, veřejného osvětlení a dětských hřišť. 

Mezi další problémy, se kterými obyvatelé 
přišli za vedením města, patřily černé sklád-
ky v místě propadlin, málo funkční osvětlení, 
dopravní situace v některých ulicích, nedo-
statek kontejnerů, parkové plochy či pro-
blematika kvality bydlení. Všechny podněty 
budou řešit příslušné odbory magistrátu 
a městské organizace. Radnici také pochvá-
lili občané z Palackého ulice, kde Chomutov-
ská bytová opravila sklepy v jednom z domů. 
„Již podruhé musím ocenit konstruktivní 
přístup našich občanů. Naše setkání nebylo 
o planých řečech, 
ale o věcných pod-
nětech“, dodává 
primátor.
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Školy a volný čas

inzerce

inzerce

AUTO CENTRUM 
RAISOVKA

RUČNÍ MYTÍ VOZIDEL
 osobní  dodávky  nákladní  návěsy

 motory  podvozky  karoserie

ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ
 suchý proces  mokrý proces

AUTOSERVIS
 osobní až nákladní  výměny olejů

 antikorozní nástřik dutin-podvozků 
 opravy karoserií

Raisova 5456, Chomutov
tel.: 776 565 780, 732 186 702
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ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ 
PRÁCE, TAPETY

(prodejna tapet u KB)

REKONSTRUKCE BYTŮ

tel.: 732 445 149 
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PŘIJME VHODNÉHO
KANDIDÁTA NA POZICI

PRO TENTO TITUL

Své životopisy s fotografi í
zasílejte na e-mail:

nabor@ceskydomov.cz

www.ceskydomov.cz

MANAGER 
INZERCE

Městské divadlo v Cho-
mutově hostilo po dvě 

březnová odpoledne oblastní 
kolo festivalu Mateřinka, což 
je nesoutěžní přehlídka nejrůz-
nějších vystoupení žáků mateř-
ských škol. „Jsou to nejrůznější 
dramatická, pěvecká nebo tanečně-sportovní 
představení, která si žáci pod vedením svých 
učitelek připraví,“ nastínila program ředitel-
ka MŠ Chomutov Irena Kopecká. 
Malí umělci si pro své rodiče i učitelky připra-
vili řadu pěkných tanečků, při kterých se po 
pódiu promenovali piráti, kovbojové či indiáni 
a došlo i na pohádkové postavy. Kromě taneč-

ních vystoupení si diváci mohli 
poslechnout také řadu veselých 
dětských říkanek a písniček 
a prohlédnout výstavu dětských 
výtvarných prací. Největším pří-
nosem akce je právě možnost 
předvést své umění a talent ro-

dičům i kamarádům. Festival nemá sloužit jen 
k prezentaci mateřských škol, ale má dětem 
pomoci připravit se na další život, při kterém 
budou také nuceny veřejně vystupovat,” shr-
nula význam festivalu Kopecká. Děti byly za 
svou snahu a odvahu na pódiu nakonec odmě-
něny tematicky ozdobeným dortem.

(pokračování na str. 15)

Chomutované s těžkým zrakovým po-
stiženým mají nyní šanci získat za-

městnání v rámci projektu s názvem Využití 
moderních technologií při integraci osob se 
zrakovým postižením na trh práce. „Hlavním 
cílem projektu je zvýšení míry zaměstnanos-
ti osob se zrakovým postižením formou vy-
tvoření nového rekvalifi kačního programu 
a související komplexní podpory při hledání 
zaměstnání,“ říká Martina Kolesárová z cho-
mutovské pobočky Sjednocené organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR. 
Projekt je určen osobám s těžkým zrakovým po-
stižením v produktivním věku. Mají nyní mož-
nost stát se operátory digitálního přepisovacího 
systému. „Operátor převádí mluvenou řeč po-
mocí vlastního hlasu a speciálního programu na 
text, kontroluje ho a ukládá do počítače. Uplatní 
se všude tam, kde je potřeba rychle zapisovat 
mluvený projev, tj. třeba u soudů nebo v komerč-
ních fi rmách při poradách,“ říká Kolesárová.

Pokud zájemci rekvalifi kační kurz úspěš-
ně absolvují, mohou se zúčastnit práce na 
zkoušku, kde si po dobu 3 měsíců na vybra-
ných pracovištích SONS ČR vyzkouší své 
schopnosti a dovednosti v praxi. Dále jim 
bude nabídnuto pracovní uplatnění u vy-
braných fi rem. Po celou dobu projektu bude 
zájemcům poskytována také podpora, která 
spočívá zejména v informování účastníků, 
v pomoci při vyřizování formalit a náleži-
tostí při hledání zaměstnání, při přijímacích 
pohovorech a při zácviku na nové pracovní 
pozici těsně po nastoupení do nového za-
městnání.
Projekt je fi nancován z prostředků ESF pro-
střednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost. „Všichni zájemci 
o účast v projektu se mohou hlásit v naší 
pobočce v Dřínovské ulici 4606, na e-mailu 
chomutov-odbocka@sons.cz nebo telefonu 
474 628 957,“ dodává Kolesárová.

Piráti, indiáni i klauni na pódiu – 
to je festival Mateřinka

Zrakově postižení mohou získat práci

Kdo nahlédl do prostor městského divadla, mohl být překvapen. Hlediště se otřásalo 

nadšeným potleskem a na pódiu vesele skotačili herci a zpěváci, kteří měřili sotva přes 

jeden metr. Taková je atmosféra festivalu Mateřinka.

NEHTOVÉ STUDIO

tel.: 724 971 417

kadeřnice MONIKA

tel.: 775 430 998

Kadeřnictví JITKA v Jirkově

tel.: 606 930 626

PŘIJMEME  DO  
TÝMU KADEŘNICI 

NA ŽL
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Inzerujte 
v Chomutovských novinách

Alona Hlavová
tel.: 725 124 616

Stanislava Provazníková
tel.: 606 792 475

Hlaste se na závod 
dračích lodí

Statutární měs-
to Chomutov ve 
spolupráci s od-
dílem kanoistiky 
Sportclub 80 po-
řádá již 3. ročník 

závodu dračích lodí na Kamencovém je-
zeře „Chomutovský Dragon Cup 2011 – 
O pohár primátora města Chomutova“. 
Závody se uskuteční 1. května.  Posádky, 
které by měly zájem se tohoto závodu 
zúčastnit, mají právě příležitost se při-
hlásit. „Posádku tvoří dvacetičlenné smí-
šené týmy fi rem, organizací, občanských 
sdružení, zájmových skupin, profesních 
týmů, jako jsou hasiči, policie, učitelé, 
lékaři či reprezentace měst a obcí,“ říká 
organizátorka Silvie Škubová.
Dračí loď je plavidlo tvaru otevřené kánoe 
o délce dvanáct a půl metru, ozdobené na 
špici dračí hlavou a na zádi ocasem. Týmy 
čeká závod na čtyřech drahách na trati 
200 metrů v systému rozjížďky, semifi ná-
le a fi nále. Zájemci o vytvoření posádky 
naleznou registrační formulář a všech-
ny informace na webových adresách 
www.chomutov-mesto.cz, www.sc80ka-
noistika.cz, další informace telefonním 
čísle 474 637 477.

12



Zábava

Sudoku

Křížovka

S
C

-3
0
1

9
2
8
/3

Odpovědi zašlete do 29. 3. e-mailem na adresu stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz. Uveďte své tel. číslo. Na vylosovaného čeká malý dárek od fi rmy Dům Salve!

Výhercem z minulého čísla je Lukáš Povalač

Vtipy
Potkají se dva na chodbě domu, jeden 
s monoklem. Druhý se ptá, co se mu 
stalo. „Říká se, že na jaře jsou ženy 
přístupnější, ale zkus si od ní vypůjčit 
pětistovku.“

Víte,proč se bojí blondýny jara?
Protože se sklízí dutý makovice.

Proč nemají matfyzáci jarní prázdni-
ny? Protože by za tu dobu vystudovali 
ekonomku.

Do obchodu vběhne žena, v obou rukách 
nákupní tašky a dole oblečená jen do 
kalhotek, a ptá se vedoucího:
„Prosím vás, nenašla se tady sukně, 
které se držely tři děti?“

Víte, z čeho vznikl člověk? Z trnky.
Z trnky je totiž slivovica a ze slivovice je 
opica a z opice je člověk!

Chlápek se znechuceným výrazem vy-
práví barmanovi: „Moje přítelkyně mne 
podvedla. Už rok s ní chodím a vůbec 
jsem netušil, že je vdaná, dokud se o tom 
tuhle nezmínila moje žena.“

Učitel k žákovi: „Kde leží Afrika?“
„Na mapě...“

www.dumsalve.cz

Salve nabízí SPA procedury. Co znamená SPA a jaký je překlad, najdete v tajence.
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Kino OKO

23. 3. st 19.00 NICKYHO RODINA

24. 3. čt 17.00 NICKYHO RODINA

25. 3. pá 18.00–23.00 EXPEDIČNÍ KAMERA

26. 3. so 19.00 FOTŘI JSOU LOTŘI

27. 3. ne 19.00 FOTŘI JSOU LOTŘI

30. 3. st 17.00 LETOPISY NARNIE:
  PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA

31. 3. čt 17.00 LETOPISY NARNIE:
  PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA

1. 4. pá 17.00 RANGO

2. 4. so 17.00 RANGO

2. 4. so 19.00 NEVINNOST

3. 4. ne 16.00 RANGO

3. 4. ne 18.00 NEVINNOST

6. 4. st 19.00 127 HODIN

7. 4. čt 19.00 KDYŽ KÁMEN PROMLUVÍ

8. 4. pá 19.00 HEZKÉ VSTÁVÁNÍ

9. 4. so 19.00 HEZKÉ VSTÁVÁNÍ

Městské divadlo

30. 3. st 10.00
O CHYTRÉM HONZOVI A PRINCEZNĚ ROZÁRCE
Pohádka o setkání chytrého Honzy s poněkud popletenou prin-
ceznou Rozárkou, která nic neví ani neumí. V pekle mají kotel 
pro hloupé lidi, a protože je prázdný, pošle čertice na svět čerta 
Lojzu, aby nějakého hlupáka přinesl. Lojza však také není příliš 
bystrý, a tak způsobí na zemi spoustu zmatků. Ani s pomocí 
loupežníka a čarodějnice se Lojzovi nepodaří dostat do pekla 
princeznu Rozárku. Chrání ji totiž chytrý Honza, a protože ji má 
rád, zvítězí nakonec nad celým peklem. Hraje: Docela velké 
divadlo. Vstupné je 50 korun.

6. 4. st 17.00
KOMPONOVANÝ GALAVEČER
Mladý balet Praha, soubor Taneční konzervatoře Ivo Váni-Psoty 
v Praze společně s tanečním oborem ZUŠ T.G.Masaryka 
v Chomutově představí to nejlepší ze svého současného  reper-
toáru  v oblasti klasického i novodobého tance. Představení je 
určeno široké taneční veřejnosti.

8. 4. pá 20.00
DEFUCKTO 4EVER TOUR 2011 – kulisárna
Legendární a jedna z nejstarších hiphopových kapel u nás, 
zavítá do Chomutova. Poté, co si kapela po neshodách dala 
tvůrčí i koncertní pauzu,se v roce 2006 rozpadla a někteří 
členové se vydali na sólovou dráhu. Vypadalo to, že se již nikdy 
nedají dohromady. Změna ale nastala v roce 2009, kdy po 
výjimečném, jediném a údajně posledním koncertu v rodném 
Zlíně se to klukům zalíbilo natolik, že se dali zpátky dohromady 
a po odchodu DJ a producenta Fattea, představují ve složení 
Headdy, Late, Jazzy a DJ Lowa svůj repertoár nejen z let minu-
lých, ale i z nedávno vyšlé desky Deja Vu a právě chystaného 
alba, které má vyjít na podzim tohoto roku.

Kulturní dům Zahradní

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

27. 3. ne 15.00 BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE
Nedělní pohádka pro děti a jejich rodiče z cyklu Látané příběhy 
Krejčíka Honzy.

6. 4. st 17.00 VEČERNÍČEK
Večerníček aneb tančíme s Malou českou muzikou.
Vstupné je 40 Kč.

Výstavy

Do 26. 3. BOHUMIL ELIÁŠ – OTEC A SYN – Galerie Špejchar 

Do 31. 3. HLEDÁNÍ – JITKA KŮSOVÁ – Galerie Lurago 

29. 3.–31. 3. NA POČÁTKU BYLO SLOVO
  Oblastní muzeum radnice

Do 2. 4. AKVARELY MGR. VĚRA PÁVOVÁ
 Výstavní síň knihovny

Do 16. 4. HELMUT HELLMESSEN – Oblastní muzeum radnice

Do 30. 4. KRESBY – KATKA STAŇKOVÁ
 Galerie Na Schodech

5. 4.–30. 4. úterý–sobota 9.00 – 17.00
 VLADIMÍR MUZIČKA – OBRAZY – Galerie Špejchar

Sport

25. 3. pá 17.30   HOKEJ 1. LIGA – Zimní stadion

26. 3. so 10.00  KUŽELKY – Golf club Kamencové jezero

26. 3. so 11.00  PARKUROVÉ HALOVÉ ZÁVODY
   Podkrušnohorský zoopark

26. 3. so 14.00–17.00 FLORBAL II. LIGA MUŽI – sport. hala

26. 3. so 17:30  HOKEJ 1. LIGA – Zimní stadion

27. 3. ne 8.45–12.15 CHOMUTOVSKÁ PLOUTEV
   Městské lázně

27. 3. ne 13.30–16.30 FLORBAL II. LIGA MUŽI – sport. hala

27. 3. ne 17.00–18.30 HÁZENÁ – sport. hala

1. 4. pá 19.30–21.00 BASKETBAL MUŽI B – sport. hala

3. 4. ne 9.00–16.00 FLORBAL II. LIGA ŽENY – sport. hala

6. 4. st 9.00–16.00 MISTROVSTVÍ ŠKOL A UČILIŠŤ
   VE FLORBALE – sport. hala

7. 4. čt 9.00–12.00 MISTROVSTVÍ ŠKOL A UČILIŠŤ
   VE FLORBALE – sport. hala

Dům dětí a mládeže – DDM

23. 3. st 17.00  KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ 

24. 3. čt 8.00  PYTHÁGORIÁDA 6., 7. a 8. ROČNÍK 

24. 3. čt 9.00  PLETENÍ Z PAPÍRU

26. 3. so 10.00–11.00 ZUMBA FIT

29. 3. út 17.00  STUDIO KREATIV

30. 3. st 17.00  FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA

30. 3. st   ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE PRO MŠ

S m u t e č n í  o z n á m e n í

Dne 7. března zemřela dlouholetá zaměst-
nankyně Magistrátu Statutárního města 

Chomutova paní Jitka Holubčáková. 
Její odchod je velkou ztrátou pro rodinu, 

přátele i kolegy. Tichou vzpomínku na 
svědomitou, milou a přátelskou kolegyni 
s vřelým přístupem k životu a upřímnou 
soustrast pozůstalým vyjádřili kolegyně 
a kolegové, vedení města a magistrátu.

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

Pronajmu byt 2+1 v Chomutově, klidná lokalita Zadní Vinohrady, 
byt je prostorný, udržovaný. Kauce dva nájmy, dlouhodobě. Tel. 
724 079 966.

Hledám dům pro fi rmu v Chomutově a okolí. Tel. 724 657 425.

Pronajmu 2+1+B+garáž(3minuty v dosahu)v centru města. Nové 
štuky a malba, dig. TV, internet, plastová okna, zatepleno. Nájem 
8000 Kč, kauce.  Tel 774107832

Pronajmu nebytové prostory v Chomutově  ve  Školní ulici 
– obchod nebo kancelář, cekem 60m2 dvě místnosti a zázemí – 
WC, kuchyňka, sklad. Tel.:  722 142 660 

Pronajmu řadovou garáž s el. Instalací u autoškoly 
v Chomutově, tel: 604 814 028 

Pronajmu byt 2+1/60 m2  v Chomutově, ul. Hejdukova, centrum 
u soudu. Dlouhodobě, 5000 Kč +energie. Tel.: 777654457

Prodám levé přední dveře mírně promáčklé na Peugeot 307, 
černou kož. sedačku 3+2, skleničky 1 dcl bez cejchu – ceny 
dohodou. Tel.: 606208201

Jste komunikativní? Hledáte volnou pracovní dobu? Obchodní 
činnost – zajímavé výdělky – doživotní příjem, školení zdarma. 
Tel: 777990400

Bydlení

Ostatní

inzerce
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Fotoreportáž

(pokračování ze str. 12)
Chomutov je v současnosti jediným městem 
z regionu, které Mateřinku pořádá, a tak není 
divu, že se každoročně do divadla sjíždějí ma-
teřské školy z velké dálky. „Jezdí sem mate-
řinky z Jirkova, Kadaně, Klášterce či Mostu 
a dvakrát přijely i školky z Karlových Varů,“ 

vzpomíná Kopecká. Úspěch akce dokládá 
i vysoká účast diváků z minulých let, kdy se 
v publiku sešlo až patnáct set lidí během jed-
noho odpoledne. 
Chomutovskou akcí však festival Mateřin-
ka nekončí. Naopak ta nejhezčí vystoupení 
mají šanci probojovat se až do celostátního 

kola v Nymburku. Chomutovští nejmenší 
jsou na účast v celostátním kole zvyklí. „Naše 
děti jsou pravidelně zvány, aby předvedly svá 
představení v Nymburku, a navíc i náš tým 
organizátorek je tentokrát pozván, aby zajistil 
celostátní výstavu dětských výtvarných prací. 
Jsem na na ně pyšná,“ přiznává Kopecká. 

Piráti, indiáni i klauni na pódiu – to je festival Mateřinka
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Kulturn  spole enské centrumLetní stadion s tréninkovým zázemím

Oddychové a relaxa ní centrum

Centrum sportu a volného asu- Zimní stadion 
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T šíme se na nový Chomutov. T šte se s námi!
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Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad www.novychomutov.cz
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