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Yčtrnáctideník statutárního města Chomutova

Rok s kozou Rózou 
je za námi



1. Eskymácký den – 7. ledna
Rodinné dovádění na sněhu. Akce se koná 
pouze za předpokladu, že bude sníh.

2. Puzzlehrátky – 5. února
Procvičení hlav a prstů nad skládačkami 
a hlavolamy.

3. Lední jízda – 26. února 
Rodinné bruslení se soutěžemi 
v rychlosti i dovednosti.

4. Vítání Velikonoc – 31. března
Velikonoční tradice v Rytířském sále. 

5. Chomutovská ploutev – 14. dubna
Tradiční plavecká soutěž pro rodiny 
s dětmi v Městských lázních.

6. Květinový truhlíček – 29. dubna
Sázení kytiček do vlastních truhlíků, 
květináčů, kořenáčů.

7. Rodinný orientační běh – 5. května
Běh přírodou s mapou a kompasem.

8. Mámení – 13. května
Oslava dne matek

9. BONUSovka – 17. června
Nechte se překvapit…

10. Svatojánská noc – 23. června
Tajuplná oslava letního slunovratu.

11. Indiánské léto – 14. červenec
Akce na kamencovém jezeře 
k 115. výročí návštěvy Chomutova 
autora „indiánek“ Karla Maye.

12. Kvetoucí domov – červenec/srpen
Prázdninová soutěž o nejhezčí balkon, 
okno nebo zahradu. 

13. Loučení s prázdninami – 2. září
Turistický výšlap s opékáním buřtů.

14. Den her – 30. září
Zábavné odpoledne s karetními 
a deskovými hrami. 

15. Štrúdlování – 21. říjen
Akce ke Dni původních odrůd jablek.

16. Chomutovský Halloween 
3. listopad
Lampionový průvod a halloweenský rej.

17. Vůně Vánoc – 25. listopad
Příprava na Vánoce při první adventní 
neděli.

18. Deníček /celoroční BONUSovka 
leden-prosinec
Soutěž o nejhezčí čtenářský nebo 
cestovatelský rodinný deníček

Slavnostní losování – 19. prosinec

 

PROGRAM RODINNÉHO 
ZÁPOlENÍ NA ROK 2012
PROGRAM RODINNÉHO 
ZÁPOlENÍ NA ROK 2012
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Výročí Chomutovska
Leden 1952 vyšlo první číslo okresních 

novin „Vpřed – za novou vesnici Chomutov-

ska“, určených především pro venkovské 

obyvatelstvo okresu. Zpočátku noviny vy-

cházely nepravidelně asi ve čtrnáctidenním 

intervalu. Od 12. 5. 1952 každý týden.

13. 1. 1957 v kostele sv. Ducha v Hálkově 

ulici, který získala Československá pravo-

slavná církev se konala první bohoslužba.   

14. 1. 1947 nar. Helena SOPKOVÁ, muzejní 

pracovnice a kulturní organizátorka, činná 

v Chomutově.

16. 1. 1892 V Horní Vsi byl v dnešní ulici 

V Alejích otevřen poštovní úřad.

21. 1. 1517 zemř. v Kadani Jan HASIŠ-

TEJNSKÝ z Lobkovic, humanistický spiso-

vatel, cestovatel.

23. 1. 1947 nar. v Chomutově Václav SU-

CHOPÁREK, malíř, kreslíř a ilustrátor, činný 

na Chomutovsku.

Chcete mě?
V psím útulku čeká na nové pány řada 

pejsků. Některé z nich vám představujeme. 

Více najdete na stránkách

www.utulek-chomutov.estranky.cz.

Útulek můžete kontaktovat také na telefonu 

474 651 080.

Connie je desetiměsíční fenka menšího až 

středního vzrůstu. Zpočátku velice nedů-

věřivá k mužům, 

ale rychle si 

zvykne. Má moc 

ráda děti, miluje 

hraní s druhými 

psy a pohyb. Je 

temperamentní 

a vhodná do bytu. 

11. 1. 
Setkání strážníka lokality okolí Kadaňská 

a Nových Spořic s občany v ZŠ Kadaňská.

18.–19. 1. 
Zápisy do prvních tříd základních škol.

19. 1. 
Setkání s občany, které se koná pro 

obyvatele lokality Zadní Vinohrady 

a Kamencového jezera v kině Svět.

Zapište si 
do diáře

Rok s kozou Rózou 
si Chomutovští užili
Ohlédnutí za uplynulými akcemi 
Rodinného zápolení.

Primátor přivítal první 
narozené miminko
Jako první se narodila Terezka Naštická, 
kterou do života přivítal primátor 
Jan Mareš.

Odpady jen o dvacet 
korun dražší
Přestože město nepatrně zdražilo poplatek 
za svoz odpadu, připlácí na každého 
občana 169 korun.

V Chomutově se konalo 
mistrovství v plavání
V závodech zabodovala Simona 
Baumrtová a další domácí závodníci.

4–5

6

7

10

3



Téma

Kostel sv. Ignáce se v poslední adventní 
neděli zaplnil rodinami, jež po celý uply-

nulý rok soutěžily s Rózou. Dětský orchestr 
ZUŠ Klementa Slavického v Kadani pod ve-
dením Milana Dunky zahrál vánoční koledy 
a pak již následovalo losování vítězů celo-
roční soutěže. „Rodiny soutěžily o zájezd do 
Disneylandu, cyklistický zájezd do Rakouska 
a carvingové lyže,“ vyjmenovala nejhlavněj-
ší ceny organizátorka Rodinného zápolení 
Marie Heřmanová a dodala, že zanedbatelné 
nebyly ani dárky na jednotlivých akcích. Sou-
částí programu bylo také vyhlášení vítězů vý-
tvarné soutěže, které se zúčastnilo celkem 66 
rodin. První místa získala mobilní telefony. 
Absolutní vítěz za koláž všech akcí s Rózou 
převzal netbook Toschiba. 

Jak to všechno začalo

Nápad s Rózou odstartoval již Rok rodiny 
a dítěte, který se všem líbil a díky tomu za-
čala vznikat myšlenka na další soutěžní akce 
pro rodiny. Realizace se ujal tým z kanceláře 
primátora v čele s Marií Heřmanovou. „Na 

počátku byla představa a přání, aby soutěž 
měla nějakého svého maskota, se kterým by 
si ji děti spojovaly. Jméno maskota mělo vy-
cházet ze zkratky názvu soutěže,“ vzpomíná 
na zrod myšlenky, ze které nakonec vznik-
lo ROdinné ZÁpolení, tedy Roza. „Pod jmé-
nem jsem si představila koníka, ale kolegové 
mne přesvědčili, že se drtivé většině lidí při 
vyslovení jména Róza vybaví právě koza,“ 
popsala vznik maskota Heřmanová a doda-
la, že lví podíl má na koze Róze grafi k Lukáš 
Matouš, který jí vtisknul její kouzelnou po-
dobu.

Soutěžící čekají nové i stejné soutěže

Soutěžící rodinné týmy letos čeká celkem 18 
akcí, z čehož budou dvě bonusové. „Opět jsme 
se snažili vytvořit mix akcí venkovních a v in-
teriéru, sportovních i dovednostech. Samo-
zřejmě si připomeneme pár tradic a dokon-
ce si letos budeme i debužírovat,“ představila 
letošní soutěžní rok Marie Heřmanová. „Ně-
které akce jsme ponechali stejné, jako byly 

v loňském ročníku, některé jsme inovovali 
a spousta jich je opět zbrusu nových, aby ro-
diny měly zase nové hezké nezapomenutelné 
zážitky,“ doplnila.

Neváhejte a přijďte soutěžit

Pokud chcete jako rodina strávit volný čas, 
jsou akce s kozou Rózou ideální a rodičům 
tak odpadne plánování na víkend. „Přede-
vším děti, ale i rodiče si na akcích mohou najít 
nové kamarády a navíc si všichni užijí spous-
tu zábavy,“ upozorňuje Heřmanová. Na kaž-
dé akci dostávají jednotlivé rodiny různé dár-
ky a ceny, o které se soutěží. 
Letošnímu prvnímu Rodinnému zápolení po-
časí nepřálo, a tak muselo být odloženo do té 
doby, než napadne sníh. „Pokud dokonce led-
na bude sníh, tak se Eskymácký den uskuteč-
ní,“ upozornila. V únoru se soutěžící mohou 
těšit na Puzzlehrátky, které se budou konat 
v interiéru. „Rodiny si při ní potrápí prsty 
i mozkové závity při řešení různých hlavola-
mů a skládaček,“ zve na zajímavou akci Ma-
rie Heřmanová.

Rodinné týmy mají za sebou první rok s kozou Rózou, kde soutěžilo celkem 529 rodin a 789 dětí. Rodiče s dětmi se na 

Rodinném zápolení scházeli pravidelně od února každý měsíc a soutěžili o cenné body. Do slosování o ceny tak postou-

pilo 94 rodin, které splnily podmínku minimálně deseti získaných bodů. „Chtěl bych poděkovat všem za účast a hlavně 

za to, že dokázali vytvořit výbornou atmosféru po celou dobu celoročního soutěžního klání,“ zhodnotil úspěšnou akci 

s kozou Rózou při závěrečném losování primátor Jan Mareš a poděkoval i sponzorům, kteří soutěž fi nančně podpořili.

Organizátoři Rodinného zá-
polení se maximálně snažili 
využít všechna sportoviště 
ve městě a první přišly 
na řadu městské lázně. 
Rodinné zápolení s názvem 
Chomutovská ploutev 
se v březnu proměnilo 
v jednu velkou soutěž nejen 
v plávání rodičů, ale hlavně 
dovádění dětí, které si bazén 
řádně užily. 

Úplně první akcí, kterou prová-
zela Koza Róza, byl Chomutov-
ský masopust. Průvod městem 
v maskách si užili nejen děti, ale 
i rodiče.  Vyvrcholením dne, bylo 
vyhlášení o nejlepší dětskou 
a dospělou masopustní masku. 
První start Rodinného zápolení 
se povedl a počet soutěžících 
rodin se začal rozrůstat. 
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Ohlédnutí za akcemi v uplynulém roce

Chomutovský masopust Chomutovská ploutev
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Za světlem svaté Barborky

Pálení čarodějnic

Rodinné stromečkování

Den dětí

Cyklovýlet

O perlu Kamencového jezera

Pohádkové Safari v zooparku

Výprava do historie Chomutova

Drakiáda

Lední hrátky

Svatá Barborka je pat-
ronem horníků a tak si 
v dubnu soutěžící mohli 
vyzkoušet na vlastní 
kůži tuto těžkou černou 
práci. Odměnou jim bylo 
světlo svaté Barborky. 
S touto akcí se zároveň 
konaly Chomutovské 
slavnosti, takže všude 
bylo plno stánků s dob-
rotami a doprovodný 
program se postaral 
o bezva zábavu.

Jaký by to byl konec dubna bez pálení čaro-
dějnic? Asi nevalný, a proto u pomyslného 

pálení nesměla chybět představitelka fi lmové 
Saxany Petra Černocká. Ta ostatně byla 

společně s primátorem Chomutova Janem 
Marešem členkou poroty, která hodnotila ča-
rodějnické masky. Těžkou úlohu měli porotci 

při výběru té nejlepší.

Bezručovo údolí se stalo centrem Rodinného 
zápolení s řadou přírodních překážek, ale 
zajímavou odměnou na svém konci. Za své úsilí 
si každý tým mohl vysadit svůj strom. Vznikl tak 
přírodní park kozy Rózy, který bude stále tuto 
soutěž připomínat. 

Koza Róza obsadila zimní stadion, kde odstartovala 
Lední hrátky. Děti i rodiče nasadili brusle a hurá do 

soutěží. Koze Róze tentokrát pomáhal i maskot chomu-
tovských hokejistů Picaroon. Děti projížděly překážky, 

dávaly góly nebo se honily s Rózou a Picaroonem. 

Pravidla soutěže
Rodinné zápolení s Kozou Rózou bude mít stejná pravidla 

jako v loňském roce. Více informací a přihlášku 
naleznete na www.rodinnezapoleni.cz. 

Jedno z nejbarevnějších ročních ob-
dobí nemohlo být jiné než ve zname-
ní větru a papírových draků. Plochá 
dráha se zaplnila na Drakiádě dětmi 
a rodiči s vlastnoručně vyrobenými 
draky. Stěžejní akcí byl sběr kaštanů, 
ze kterých všichni přítomní složili 
největší slunce a vytvořili tak celore-
publikový rekord. 

Za tmy se konalo i desáté 
setkání, které mapovalo 
historii Chomutova. 
Soutěžních týmů se ujal 
Jiří Popel z Lobkovic a 
zahrála gotická skupina 
Solideo. Soutěže se 
točily kolem historie a děti 
velmi bavily. Malovaly si 
erby, uspořádaly turnaj 
v šermování a skládaly 
kostlivce. A opět nechyběly 
malé dárky, které všichni 
dostali.

Den dětí slavili rodiče s dětmi v Podkrušnohor-
ském zooparku. Soutěžení posvětilo sluníčko 

a dobrá nálada. Jak vypadá práce se zvířátky 
si mohl vyzkoušet každý. Jednou z činností bylo 

třeba nakládání slámy na kolečko. Za zmínku 
stojí, že Den dětí s Kozou Rózou se zúčastnilo 233 

rodin, což bylo nejvíce ze všech akcí. 

Na řadu přišla 
konečně pořádná 
adrenalinová zábava 
a soutěžící provětrali 
svá kola v Bezručově 
údolí. Buřtem na konci 
trasy nikdo nepohrd-
nul a navíc všechny 
soutěžící děti dostaly 
od sponzora balíček 
s potřebami na kolo.

Letní setkání nemohlo být nikde jinde než na 
Kamencovém jezeře a soutěžilo se rovnou o perlu. 
Počasí přálo, a tak se soutěže rozjely naplno. O 
legraci nebyla nouze, hlavně při rozplétání sítí. Děti 
i rodiče lovili mušle z jezera, lepili koláže podmoř-
ského světa, a pak se vydali na pramici k perle 

Opravdu dobrodružné setkání čekalo na všechny, 
kdo se zúčastnili pohádkového safari v zooparku. 
Tato soutěž nebyla určena pro ustrašence, ale pro 
ty, kdo mají pro strach uděláno. Po ztemnělém 
zooparku se totiž pohybovala různá strašidelná 
stvoření, která na soutěžící číhala doslova na 
každém kroku a vlci tajuplně vyli.
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Aktuality

Primátor přivítal první 
chomutovské miminko

Město potěšilo pravidelné dárce krve

Hrací automaty musí z města pryč

Primátor Chomutova Jan Mareš přivítal 
přímo v porodnici nového občánka Cho-

mutova. Je jí Terezka Naštická, která přišla na 
svět šedesát sedm minut po silvestrovské půl-
noci. Narodila se mamince Martině Sojčíko-
vé. Terezka váží 2,9 kg a měří 48 cm. „Ve své 
podstatě není důležité, kdo je první. Důležité 
je, aby všechny děti měly krásný a úspěšný ži-
vot,“ řekl primátor Mareš.
Kromě gratulace k narození děťátka předal 
primátor šťastné mamince fi nanční dar měs-
ta ve výši 5 tisíc korun a další dárky, které se 
jistě v prvních dnech malé Terezce budou ho-
dit. První letošní chomutovské miminko na 
svět poměrně pospíchalo. „Narodit se měla 
až šestnáctého ledna, ale přivezli mě do po-
rodnice na Silvestra a pak to šlo hodně rych-
le,“ říká zkušená maminka, která má doma 
čtyřletého syna Jaroslava. Také tatínek je spo-
kojený. „Je to pěkná kombinace. Kluk a hol-
ka. Hlavně ať jsou zdraví,“ řekl. Zároveň se 
nechal slyšet, že bude doma pomáhat. „Jako 

u prvního miminka se budu se starat, přeba-
lovat, vstávat v noci,“ sliboval v porodnici. 
A protože se Terezka se narodila jako pláno-
vané dítko, tak určitě své sliby splní.
V chomutovské porodnici se vloni narodilo 
746 dětí. „Přivítání do života se dočkají všich-
ni malí Chomutované, protože již tradičně 
pořádáme obřady vítání novorozenců,“ do-
dává primátor Mareš.

Pro pravidelné dárce krve radnice přichys-
tala v adventním čase, neformální setkání 

v centru vánočního dění – na náměstí 1. máje. 
Každý z dárců obdržel z rukou náměstka pri-
mátora Jana Řeháka malý dárek. „Chtěli jsme 
využít adventního času, abychom se setkali 
s lidmi, kteří celoročně bezplatně poskytují to 
nejcennější, co člověk má,“ řekl Řehák, který 
přítomným poděkoval.
Setkání se zúčastnil i Chomutovan Petr Hron, 
který daruje krev již 15 let, a to třikrát až čty-
řikrát do roka. „Kdo chce darovat krev, tak se 
nemusí ničeho obávat. Naopak na oddělení, 

kde dochází k odběrům, je vždy dobrá nála-
da,“ povzbudil případné nové dárce.

Tento jasný signál dala radnice provozova-
telům všech typů hracích automatů. A dů-

vod? Tyto herní systémy jsou příčinou řady 
negativních jevů. Jde především o gamblerství 
či dluhové propasti rodinných rozpočtů, re-
spektive se s nimi spojuje kriminalita. „Zákaz 
automatů na území města začal platit prvního 
ledna,“ říká primátor Jan Mareš. Aby hazard 
nepřešel do ilegality a rapidně se snížil celkový 
počet bednového průmyslu, jak se hracím au-
tomatům přezdívá, povolí město jejich provoz 
maximálně na čtyřech místech. A to pod dů-
slednou kontrolou. 
Počet heren a hracích automatů, především 
těch videoloterijních, ve městě přerostl únos-
nou mez. Ministerstvo fi nancí povolilo v Cho-
mutově na jedenáct set automatů. „Přestože 
jsme se snažili podávat námitky a využili jsme 
všech právních možností, včetně stížností 

u ústavního i žaloby u správního soudu, nikdo 
se nás neptal, jestli tolik heren ve městě chce-
me,“ říká Jan Mareš. Radnice proto rychle vy-
užila změny zákona a okamžitě vydala vyhláš-
ky, které provoz automatů na území města 
zakazuje od počátku ledna. Strážníci i úřední-
ci začali s prvními kontrolami heren.
Radnice chce tímto krokem především omezit 
vysokou kriminalitu ve městě. „Výjimkou ne-
jsou případy, kdy zloděj prodá lup v zastavár-
ně a hned ve vedlejší herně peníze nahází do 
automatu,“ popisuje realitu náměstek primá-
tora a velitel městské policie Jan Řehák. V au-
tomatech končí také sociální dávky, které ne-
přizpůsobiví takto zneužívají. K automatům 
se vážou sociopatologické jevy – gamblerství, 
dluhy, rozpady rodin. Kvůli těmto nešvarům 
se radnice rozhodla oželet poměrně velké pří-
jmy plynoucí z poplatků za automaty a hazard 

zakázat na celém území, kromě čtyř míst. Tam 
bude provoz spojen s přísnými pravidly umís-
těním monitorovacích kamer, možností vstu-
pu strážníků do všech prostor heren, přísným 
a dnes poměrně často porušovaným zákazem 
vstupu mladistvých a nezletilých. „Z heren 
zmizí veškerá lákavá reklama, povolen bude 
jen dvaceticentimetrový strohý nápis,“ říká 
ekonom města Jan Mareš. Možnost provozo-
vat bednový průmysl bude dána výběrovým ří-
zením. Chomutovská radnice bojuje proti au-
tomatům několik let. Radikálně se jí podařilo 
omezit výherní automaty, které povolovala. 
Jejich počet klesl z pěti stovek na zhruba se-
dmdesát. Marný boj, a to i na půdě ústavního 
a správního soudu, vedla proti ministerstvu fi -
nancí, které povolovalo videoloterijní  automa-
ty. Ty jsou mnohem nebezpečnější, protože se 
na nich dají v jedné hře prohrát tisíce korun.

Městský ústav sociálních 
služeb mění název

Nová kanalizace
vyřeší problém 

Sociální služby Chomutov, tak se od 1. 
ledna bude jmenovat příspěvková orga-
nizace Městský ústav sociálních služeb. 
Nový název schválilo zastupitelstvo měs-
ta. „Naše organizace nabízí komplexněj-
ší a rozšířené sociální služby, které starý 
název nezahrnoval,“ vysvětlila změnu 
ředitelka MÚSS Alena Tölgová.

Obyvatelé bytových domů v ulici 5. květ-
na se dočkají nové splaškové kanalizace. 
Dlouhodobě se tato část Chomutova 
potýkala se špatným spádem stávajícího 
potrubí a starými septiky. Již v lednu by 
měla stavební společnost RRR jako vítěz 
výběrového řízení začít s rekonstrukcí 
potrubí, výstavbou nových revizních 
šachet, přípojek i dešťových svodů, aby 
do prázdnin mohly být v ulici položeny 
i nové asfaltové povrchy. „Rekonstrukce 
splaškové kanalizace bude stát 13,9 mili-
onů korun, z čehož jsme čtyřicet procent 
získali z Fondu vodního hospodářství 
Ústeckého kraje,“ uvedl primátor města 
Jan Mareš. Stavební činnost bude probí-
hat tak, aby nebyla zásadním způsobem 
přerušena v ulici doprava.
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Aktuality

Spolupráce města se zástupci Romů pokračuje

Radnici není lhostejný vzhled budov

V dražbě byl velký zájem o elektroniku

Spolupráce mezi měs-
tem a chomutovskou 

Radou Romů pokračuje. 
„Domluvili jsme se na 
dalším rozvoji začleňo-
vání romské komunity,“ 
říká primátor města Jan 
Mareš.
Hlavním tématem nedáv-
ného jednání byla veřej-
ná služba. „Přestože od 
ledna má veřejnou službu podle sociální re-
formy organizovat úřad práce, chceme vyu-
žít našich bohatých zkušeností a pomoci tak 
úřadu práce,“ říká náměstek primátora Mar-
tin Klouda. 
Podle Jana Šipoše z Rady Romů se velmi 
osvědčili správci oblastí, kteří řeší veřejný po-
řádek ve vytipovaných problematických lo-
kalitách. Je zde větší pořádek, klid a výrazně 

se zlepšilo soužití většiny 
a menšiny. „Pět lokalit na 
Dukelské, Kadaňské, za 
Zborovskou, na Kamen-
né a Jirkovské bude rozší-
řeno o další dvě Bělohor-
skou a K. Buriana,“ říká 
Klouda. Romové projevili 
zájem o ještě větší spolu-
práci  se strážníky měst-
ské policie, kterým s udr-

žováním veřejného pořádku mohou pomoci 
jak správci lokalit, tak zástupci Rady Romů.
Obě strany budou hledat dotační prostředky, 
které by pomohly ještě více rozšířit terénní prá-
ci.  „Budeme usilovat o získání dotačních titu-
lů na tuto činnost jak pro město, tak i pro nezis-
kové organizace,“ dodal primátor Mareš. V této 
oblasti město není pozadu a již má podanou žá-
dost o dotaci na šest terénních pracovníků.

Město poskytne půjčky na opravu fasád 
domů v centru Chomutova. Majitelé 

domů mohou požádat až o 150 tisíc z Fondu 
rozvoje města. Podle primátora Jana Mareše 
je hlavním důvodem zlepšení vzhledu památ-
kové zóny. „Z  údajů stavebního úřadu by 
novou fasádu v centru města potřebovalo 42 
domů,“ sdělil primátor.
„Po schválení žádostí svolá městský architekt 
schůzku s jednotlivými žadateli a památkáři, 
aby se dohodli na společném postupu a domy 
mohly být co nejrychleji opraveny,“ dodal ná-
městek primátora Jan Řehák.
Půjčka je na čtyři roky s dvouprocentním úro-
kem. Žádosti se přijímají od 9. ledna do 15. 
února 2012.
Ve Fondu rozvoje města je 25,8 milionu ko-

run. Vrací se sem splacené půjčky, aby moh-
ly znovu pomoci občanům s opravami jejich 
domů. V letošním roce by měly být poskytnu-
té půjčky ve výši nejméně 2,5 milionu korun.

V prosinci pořádalo město již sedmou 
dražbu exekučně zabavených věcí 

městskými správci daně. Zaregistrovaných 
38 zájemců vydražilo 55 položek z devadesá-
ti nabízených za 33 400 korun. Radnice tak 
pokračuje v důsledném postupu proti všem, 
kteří se dopouští přestupků. Televize, DVD 
přehrávače, počítače a další osobní věci jsou 
majetkem, o který přichází všichni, kdo ne-
zaplatí pokutu za napadení souseda, rušení 
nočního klidu či jiné znepříjemňování běžné-
ho soužití nebo dluží městu jiné poplatky. 
O dražbu byl velký zájem.  „Zahajovali jsme 
až v odpoledních hodinách, proto přišlo více 
lidí,“ uvedl ekonom města a zároveň licitátor 
Jan Mareš. Největší zájem byl o LCD televizor 
a videokameru, jejichž vyvolávací ceny se až 
zčtyřnásobily. „Neprodaly se osobní automo-
bily a oproti minulé dražbě nebyl ani zájem 
o nabízený nábytek,“ shrnul ekonom Mareš.

Od roku 2009, kdy město draží věci zabave-
né dlužníkům, je výtěžek z aukcí přes 210 ti-
síc korun. „Rozhodující není až tak vybraná 
částka, ale to, že dáváme jasný signál těm, 
kteří se rozhodnou nectít zákony, že přijde 
trest,“ říká primátor Jan Mareš. Exekucemi 
a následně dražbou zabavených věcí získává-
me do rozpočtu města dlužné částky.
„Do platebních potíží se může dostat kaž-
dý, ale pro obě strany je důležité, zda chce 
dlužník svou nastalou situaci aktivně ve 
spolupráci s městem řešit. Má možnost se-
psat splátkový kalendář a rozložit si tak plat-
by podle svých možností,“ dodává primá-
tor. Cílem radnice není jen represe, ale také 
účinná prevence. Jedním z příkladů je bez-
platná dluhová poradna, kterou magistrát 
provozuje prostřednictvím Sociálních slu-
žeb Chomutov, a která může pomoci řešit fi -
nanční potíže. 

Odpady jen o dvacet 
korun dražší

Magistrát dá každému 
majiteli psa tisíc sáčků

Město v letošním roce, stejně jako v před-
chozích letech, opět přispěje každému 
občanu Chomutova na svoz odpadu. 
„Letošní příspěvek je obdobný jako vlo-
ni, tedy 169 korun,“ sdělil ekonom města 
Jan Mareš. Díky příspěvku se občanům 
platba za odpady zvýší pouze o dvacet 
korun. „Zvýšení kopíruje jen novou saz-
bu DPH,“ vysvětluje ekonom. Nově tedy 
občané za svoz zaplatí pět set korun na 
osobu.
Cena za odpad nezahrnuje, jak se řada 
lidí mylně domnívá, jen náklady na jeho 
svoz. Významně ji ovlivňuje především 
jeho zpracování a skládkování. „Tyto 
vstupy se stále zvyšují, přesto se radni-
ci dařilo držet poplatek na nízké úrovni 
oproti srovnatelně velkým městům,“ vy-
světluje ekonom Mareš. Navíc do odpa-
dového hospodářství město zpět vrací 
příjmy za separovaný odpad. „V podsta-
tě to funguje tak, že občané si separací 
vydělávají na nižší poplatek,“ dodává 
ekonom.

Radnice  vrátí majitelům psů až 400 ti-
síc korun z vybraných poplatků. Všichni 
majitelé, kteří zaplatí příslušný poplatek, 
si mohou vyzvednout pomůcky na úklid 
psích exkrementů. V letošním roce do-
stanou pejskaři jak praktický zásobník 
na sáčky, tak i tisíc kusů igelitových sáčků 
na úklid po svých psech. V příštích letech 
by si vyzvedávali už jen sáčky. „Chceme 
čisté a uklizené město, a proto tímto způ-
sobem chceme motivovat majitele psů. 
Každému plátci místního poplatku za 
psa vrátíme  asi osmdesát korun,“ říká 
náměstek primátora Martin Klouda.  
Pomůcky po úhradě na základě evidence 
vydává paní Szabová v kanceláři č. 212  
ve 2. poschodí magistrátu v úřední dny 
a hodiny. V Chomutově je přihlášeno 
5 424 psů.
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Rozhovor

Eliška Kučerová: Zbožňuji chvíle, kdy nemusím nic dělat
Výrazným talentem oddílu rychlostní 

kanoistiky SC 80 Chomutov je sedmnác-

tiletá juniorka Eliška Kučerová. Tato mla-

dá závodnice se výrazně podepsala pod 

zisk 4. místa pro oddíl v Českém poháru 

mládeže, když sama dosáhla v kategorii 

jednotlivců na příčku nejvyšší a završila 

tak úspěšnou sezonu. Eliška se kanois-

tice věnuje pátým rokem. Předtím jako 

řada dalších kanoistů závodně plavala.

Výhra v Českém poháru je vynikající úspěch, 
ale trofejí máte více?
Letos jsme vyjely s parťačkou účast na Mis-
trovství Evropy Juniorů 2011 v Chorvatsku 
a též na Olympijských nadějích v Polsku, kde 
jsme skončily na 4. místě na trati 200 metrů. 
K největším úspěchům své dosavadní kariéry 
počítám i účast a úspěšné umístění na Mis-
trovství Evropy Juniorů v Moskvě 2010.

Jak se vám jelo v Chorvatsku a jaká byla ev-
ropská konkurence?
Tento závod byl pro mne z celé sezony nej-
těžší. Příprava na něj byla náročná a snažily 
jsme se do toho dát absolutně vše. Konku-
rence byla veliká a každá nervozita se v tak 
nepříjemných podmínkách, jaké panovaly na 
kanálech v Záhřebu, může projevit. Nakonec 
jsme si s parťačkou z Děčína dojely v evropské 
konkurenci pro 11. místo na trati 500 metrů a 
12. místo na 1000 metrech, délce, jež nepatří 
k mým oblíbeným.

V Moskvě jste se závodů zúčastnila ještě jako 
dorostenka?
Ano. Odjely jsme tam s Andreou Rothmeie-
rovou a přes konkurenci starších posádek na 
200 metrové trati vybojovaly 13. pozici, ale 
do hlavního fi nále jsme nepostoupily o 0,4 
sekundy. 

Jaký byl přechod z dorostu do juniorské kate-
gorie?
S Andreou jsme se zúčastnily závodu Olym-
pijských nadějí na Slovensku 2010, kde jsme 
vyjely na trati 200 metrů 1. místo a na půlkilo-
metrové trati 2. Místo.

Přípravu jste v loňském roce trochu podceni-
la, jak jste se tak rychle dostala do formy?
Zimní přípravu jsem převážně vynechala. 
Měla jsem rozpolcené pocity a uvažovala 
o konci kariéry. Teprve, když už se blížilo jaro, 
jsem se do sportu opět dala. I proto tahle se-
zona nevypadala úplně podle představ, i když 
jsem sama sebe dost překvapila. S tak dob-
rým umístěným v Poháru a úspěchy během 
sezony jsem vůbec nepočítala. 

Máte nějaký svůj sportovní idol?
Je spousta těch dobrých, na které se člověk 
v televizi nebo na internetu podívá, jak jedou, 

jak pádlují nebo jak trénují. Ale není nikdo, 
kdo by mě přímo ovlivňoval.

Proč jste vyměnila kanoistiku za plavání, kdo 
vás na ten nápad přivedl?
Po sedmi letech, ve kterých jsem se závodně 
plavala, mě omrzelo věčné plavání ode zdi 

ke zdi. Ke kanoistice jsem se dostala přes 
kamarádku, která už se jí věnovala více jak 
dva roky.

Jak jde dohromady tento sport a škola?
Skloubit tento sport a školu je velmi náročné. 
Chodím na gymnázium a jejich požadavky 
jsou vysoké. Od března bývám každý měsíc 
minimálně na 10 dní pryč a trénuji. Aby mě ze 
školy pustili, bývá někdy velmi těžké.
Ale zatím to až tak zlé není. Každý večer, 
když přijdu domů po tréninku, se musím 
učit, abych mohla zase odjet a pořádně tré-
novat.

Jak odpočíváte?
Tréninky mám pravidelně 2x do týdne mám 
volné odpoledne. Tento čas však většinou 
strávím nad učením nebo si občas jdu zapla-
vat. Nejraději si však lehnu a pustím fi lm. Pro 
spoustu lidí je to samozřejmost, ale já zbož-
ňuji ty chvíle, kdy opravdu nemusím vůbec 
nic dělat.

Jakého nejvyššího cíle byste chtěla v kanoisti-
ce dosáhnout?
Doufám, že za čtyři roky budu moci navštívit 
Rio jako závodnice olympijských her.
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Kultura

Předvánoční setkání menšin se vydařilo

Vánoční výstava v Domečku lákala na tradice

Městské divadlo se před vánočními svát-
ky zaplnilo příslušníky národnostních 

menšin, které žijí na Chomutovsku. Advent-
ní večer zahájila zastupitelka a předsedkyně 
Výboru pro národnostní menšiny Marie Štáf-
ková. Večerem provázel koordinátor projektů 
výboru Marcel Mihalik. 
Svůj program představila vietnamská, rom-
ská, ukrajinská, německá komunita a nově 
také Rusíni a zástupkyně Maďarů. 
Jednotlivé minority si pro hosty připravi-
ly kulturní program, ale hlavně ochutnáv-
ku národních pokrmů. „Přestože se tu se-

šlo tolik příslušníků národnostních skupin, 
všichni se navzájem respektovali. Spole-
čenská debata nad krajovými pokrmy pak 
sblížila všechny zúčastněné,“ dodala Štáf-
ková. 
Výbor pro národnostní menšiny sdružuje zá-
stupce jednotlivých menšin, kteří v Chomu-
tově pracují a žijí. Pomáhá jim sledovat dění 
v jednotlivých komunitách, snaží se omezo-
vat ve městě rasovou nenávist a organizuje te-
maticky zaměřené akce. V loňském roce také 
zorganizoval v městském parku nultý ročník 
festivalu národnostních kultur.

Atmosférou Vánoc se mohl naladit každý, 
kdo navštívil výstavu v Domě dětí a mlá-

deže. Klasické i netradiční vánoční ozdoby 
z různých materiálů vytvořily šikovné ruce 
pracovnic DDM, ale také děti z různých do-
vednostních kroužků. Koutek věnovaný pře-
vážně kulinářské historii a hlavně vánočního 
pečení se opět rozrostl o několik cenných 
předmětů. „Staré kuchyňské předměty sbí-
ráme celoročně jednotlivě nebo nám je nosí 
sami návštěvníci,“ řekla jedna z organizáto-
rek vánoční výstavy Jana Petriláková. K vi-
dění jsou staré kuchyňské váhy, hmoždíře, 
džbánky i staré kuchařské knihy. 
Za pozornost stály vánoční věnce a barevné 
dekorace, které někdy také vznikají omylem. 
„Inspiraci k výrobě bereme v televizi, časopi-
sech a někdy krásné věci vzniknou tak, že je 
sami dotváříme a stává se, že konečný výtvor 

je jiný než originál,“ popsala Petriláková. 
Vánoční výstavu ocenil i ředitel Domečku Mi-
lan Märc. „Výstava se mi líbí každý rok, vždy 
je jiná a inspirující.“
Vánoční výstavu v DDM navštívily mateřské 
a základní školy i široká veřejnost.

Hudební večery 
uvedou v lednu 
muzikálové melodie

Kytarový virtuóz Lubomír Brabec a blu-
esman Luboš Andršt rozezní své kytary 
na novoročním gala v rámci hudebních 
večerů. Známé melodie z muzikálu zazpí-
vá Tomáš Savka a Markéta Procházková. 
„Diváci si mohou poslechnout kytarový 
koncert ve dvou různých podáních a mu-
zikáloví zpěváci připomenou nestárnoucí 
muzikálové písně na přání,“ uvedl ma-
nažer a kapelník Petr Macek. Kytaristy 
i zpěváky bude doprovázet Festivalový 
orchestr Petra Macka. 
Hudební večer se koná v městském diva-
dle 18. ledna od 19 hodin.

Město Chomutov trvale buduje a podporuje dětská hřiště a sportoviště pro mládež

Abychom v další práci mohli vycházet z potřeb těch, kteří budou hřiště využívat, prosíme vás o vyplnění 

krátké ankety, kterou najdete na internetových stránkách www.eChomutov.cz

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 Zadní Vinohrady
 a okolí Kamencového jezera

na územně zaměřené

Setkání 
s občany

které se bude konat
ve čtvrtek  19. 1. 2012

od 16 do 17 hodin
 v malém sále kina Svět, Mostecká 5786

 
za přítomnosti

zástupců vedení města, městské policie, technic-
kých služeb, dopravního podniku a příslušných 

odborů magistrátu

program:
Problémy a potřeby lokality Zadní Vinohrady 

+ okolí Kamencového jezera

(ulice Zadní Vinohrady, V. Nezvala, Sluneční, Pa-
točkova, Kosmonautů, Mostecká, SNP, Kpt. Jaroše, 
Krokova, Želivského, Tomáše ze Štítného, Politic-
kých vězňů, Krátká, Dostojevského, Přemyslova, 
Maroldova, Scheinerova, Přísečnická, Okrajová, 

Stromovka)
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Sport

inzerce

Lékárna U Českého lva
Palackého 4272, Chomutov

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

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

Lipoxal
820 Kč
999 Kč   120 tbl.

Najdete nás na facebooku
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Internetová
televize
Zpravodajství
Kalendá  akcí

Aktuální
z Chomutova

informace

nyní i na Facebooku
facebook.com/
echomutov

www.eChomutov.cz

Milá tradice potěšila děti již pojedenácté

Na mistrovství republiky v plavání padaly rekordy

Mladí Levharti vybojovali postup do extraligy

Na Vánoce by se víc než kdy jindy mělo 
myslet na děti postižené mentálně, fy-

zicky nebo tím, že žijí bez rodičů. Tělovýchov-
ná jednota VTŽ Chomutov tuto ideu už po-
jedenácté naplnila uspořádáním Vánočního 
koulení. Okolo osmdesáti dětí ve věku od šes-
ti do sedmnácti let z Centra pro osoby se zdra-
votním postižením na Písečné, z Dětského 
domova na Čelakovského ulici a ze Základní 
školy a Mateřské školy v ul. 17. listopadu se 
po roce sešlo, aby nejen poměřilo síly v kužel-
kách, ale hlavně se společně pobavilo. Nálada 
dostoupila vrcholu v okamžiku, kdy své hity 
doprovázené na kytaru spustili písničkář Jin-
dra Kejak a po něm zpěvák Ivan Hlas. „Je to 
tady úžasné, děti se skvěle baví,“ ocenila akci 
ve vánočně vyzdobené kuželně vychovatelka 
Jana Jirásková. „Je to lepší než být ve škole, 
tady je větší zábava,“ přisadil si 16letý Zde-
něk, podle svých slov účastník všech ročníků.
Pořadatelé z kuželkářského oddílu TJ VTŽ 

za sponzorského přispění především města 
Chomutova a Severočeských dolů připravi-
li také bohaté občerstvení a pro všechny děti 
vánoční dárky. „Je to téměř na den přesně de-
set let, co jsme tuhle kuželkářskou akci zorga-
nizovali poprvé. O výsledky ale v předvánoč-
ním čase vůbec nejde. Důležitější je vstřícná 
atmosféra, kamarádství, vzájemné pochope-
ní. Takhle bychom se k sobě měli chovat celý 
rok,“ shrnul hlavní poselství milé tradice or-
ganizátor Arnošt Filo.

Před vánočními svátky se v městských láz-
ních uskutečnilo Mistrovství ČR v plavání 

dospělých a dorostu. Do Chomutova tak při-
jeli nejlepší čeští plavci, chyběla jen nemocná 
Petra Chocová a Barbora Závadová. 
Organizátoři z TJ Slávie Chomutov zvládli vše 
na jedničku. „Navíc se nám povedlo to, co jsme 
si vymysleli a předsevzali, hlavně využití velko-
plošných obrazovek,“ uvedl předseda jednoty 
Radek Šilhan. Také samotní závodníci se čini-
li, v chomutovském bazénu padly tři české re-
kordy dospělých a další v kategoriích dorostu 
a žactva. Nadevše pak vyčnívaly dva výtečné 
individuální výkony. „Naše Simona Baumrto-
vá a plzeňský Jan Šefl  dokázali oba získat šest 
zlatých medailí, to je neskutečný počet,“ zdů-

raznil Radek Šilhan, kterého Baumrtová pří-
jemně překvapila hned první den. „Její čas na 
sto metrů polohový závod 1:01,32 nám potvr-
dil, že si domů přivezla stejnou formu, jakou 
měla na ME ve Štětíně.“
Pochvalu od předsedy si vysloužili i další cho-
mutovští plavci, kteří se dostali mezi domácí 
elitu. Bratr Baumrtové Ondřej získal doros-
tenecký titul na 100 m motýlek a stříbrnou 
medaili za 200 m motýlek. Za 50 m motýlek 
a 1 500 m volný způsob si vyplaval třetí mís-
ta. Výborný výkon předvedl Filip Škorvaga, 
který na trati 200 m prsa vybojoval třetí mís-
to. Nejmladší třináctiletí závodníci Štěpánka 
Šilhanová a Tomáš Franta překonali rekordy 
ve své kategorii.

Úspěšně si v basketbalo-
vých soutěžích nevedou 

jen dospělí Levharti Cho-
mutov, ale i jejich žákovský 
tým U14. Družstvo, které se 
začalo formovat v roce 2006, 
se dvakrát stalo vítězem ob-
lastního přeboru a zúčastnilo 
se mistrovství ČR nejmlad-
šího i staršího minižactva. 
Kvalifi kovalo se do žákovské 
ligy U14, kde v minulé sezoně 
chomutovští chlapci nastupovali proti o rok 
starším hráčům. Proto obsadili až 18. místo, 
ale zase získali hodně zkušeností, které zhod-
nocují v letošní sezoně. „Celý tým zůstal v kate-
gorii U14 a suverénně vyhrál základní část žá-
kovské ligy bez porážky,“ poznamenal asistent 
trenéra Tomáš Valenta. Tím chlapci vybojovali 
pro chomutovský basketbalový klub postup do 
extraligy žáků mezi 16 nejlepších týmů Česka.

V nadstavbové části nejvyšší soutěže se Cho-
mutov střetne s USK Praha, Sokolem Praž-
ským, Sršni Písek, Brandýsem nad Labem 
a dalšími týmy, kterým se rovněž v této mlá-
dežnické kategorii podařilo postoupit do ex-
traligy. Všichni se budou snažit probojovat 
do play-off, tedy mezi deset nejlepších týmů 
v ČR. Tato meta je i dalším postupným cílem 
mladých Levhartů. 

Žáci na ledě bojovali
o pirátský poklad
Na zimním stadionu proběhl 1. ročník 
turnaje třetích a čtvrtých tříd O pirátský 
poklad. Domácí Piráti Chomutov na ledě 
nechali veškeré své síly a na výsledcích 
se to projevilo. Třeťáci pod vedením tre-
néra Šípa obsadili výborné druhé místo 
za Slovanem Louny, čtvrťáci vedení tre-
nérem Chuchlem a asistenty Petráskem 
a Koláčkem dokonce svůj turnaj vyhráli 
a v poklidu si mohli poklad schovat v útro-
bách stadionu. Josef Koláček byl vyhlášen 
nejlepším hráčem turnaje čtvrtých tříd. 
Turnaj měl pozitivní ohlas, týmy se netaji-
ly chutí zúčastnit se dalšího ročníku.
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Bezpečnost a doprava

KOUPELNOVÉ 
STUDIO

www.eurokoupelny.cz

REKONSTRUKCE 
BYTOVÝCH JADER
MODERNIZACE 
KOUPELEN

40 vzorových 
kójí se sanitou 
a obklady

Kosmova 4721, Chomutov
(areál autoškoly Omega)

Tel.: 474 626 191, 777 233 131

Po-Pá  (800–1700), So (800–1200)

inzerce

Setkání strážníka
lokality okolí Kadaňské 
a Nových Spořic s občany

Jan Novotný,  stráž-
ník s územní zodpo-
vědností za lokalitu 
zve občany na osob-
ní setkání v areálu 
ZŠ  Kadaňská, dne 
11. 1. 2012 od 15,00 
hodin. Účelem se-
tkání je vyhodnoce-
ní stavu veřejného 

pořádku v lokalitě, informace o činnos-
tech městské policie a vzájemné předá-
ní podnětů.  Setkání se zúčastní vedení 
městské policie.
Pozvání platí pro občany z ulic Alešova, 
Št. kpt. Kouby, Kadaňská, Fügnero-
va, Osvobození, Palachova, Sokolská, 
5. května, V Alejích, Kukaňova, Fibicho-
va, Komenského, Na Průhoně, Klicpe-
rova, Matěje Kopeckého, Adámkova, 
Dvořákova, Krušnohorská, Čermákova, 
Podhorská, Karla Čapka, Resslova, K Le-
síku, U Filipových rybníků, Černovická, 
Potoční, Pod Černým vrchem, U Hačky, 
Osadní, Luční, Polní, Karlovarská.

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 ofi ciálních stránkách statutárního 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.

Podkrušnohorský zoopark, p.o., 
přijme pracovníka na pozici elektrikář.
Nutná praxe v oboru min. 3 roky a platná 
zkouška §6 vyhlášky č. 50/1978 Sb. 
Nástup možný od 1. 2. 2012. 
Své profesní životopisy zasílejte 
na slacikova@zoopark.cz.

Zoopark 
Chomutov

NABÍZÍME KOMPLETNÍ
EKONOMICKÝ SERVIS

 • vedení účetnictví, daňové evidence
• zpracování mzdové a personální agendy

• účetní a daňové poradenství

Účetní kancelář Lenka Hrabalová
Osvobození 3730, Chomutov 430 03

tel.: 728 471 544

Alona Hlavová
tel.: 725 124 616

Stanislava Provazníková
tel.: 606 792 475

Inzerujte 
v Chomutovských novinách

Boj s prostitucí: Za sex pokuta i pro zákazníka

Další ránu prostitutkám uštědřila chomu-
tovská radnice. Zastupitelé schválili vy-

hlášku o zákazu nabízení sexuálních služeb. 
„Podstatně se tak zkrátí doba od spáchání 
přestupku po vymáhání nezaplacené pokuty. 
O to efektivněji můžeme potírat zbylou po-
uliční prostituci,“ říká náměstek primátora 
a velitel městské policie Jan Řehák. Městské 
policii se podařilo prostitutky téměř vytlačit 
za cedule města. „Proti zbylým lehkým ženám 
nám pomůže právě nová vyhláška,“ dodává 
Řehák. 
Dosud prostitutky, které se nabízely na Lip-
ské, Kadaňské či Černovické ulici, putova-
ly před přestupkovou komisi. To celý proces 
prodlužovalo. Nyní může strážník pokutu 
uložit přímo na místě, a pokud ji prostitut-
ka nezaplatí, do několika málo dní ji navští-
ví městští daňoví exekutoři. „Trest se dostaví 
podstatně rychleji a prostitutka si tak příště 
rozmyslí mávnout na klienta ve městě,“ do-
dává Řehák. 
Novinkou také je, že vyhláška trestá i zákaz-
níky. „Pokud ze šetření přestupku vyplyne, že 
zákazník po lehké ženě požadoval sex, hro-
zí pokuta i jemu,“ vysvětluje ředitel městské 
policie. V případě nezaplacení čeká návštěva 
exekutora i zákazníka. 
Vyhláška je i jakousi přípravou na chystaný 
zákon o zákazu pobytu, který již prošel prv-

ním čtením v poslanecké sněmovně.  „Už nyní 
vedeme evidenci přestupků, až zákon vstoupí 
v platnost, budeme moci prostitutku z části 
města vykázat a zakázat jí pobyt pro opakova-
né páchání přestupků,“ dodává Šulc. 
Chomutovská městská policie s prostitucí 
bojuje již několik let. Během této doby přišla 
s řadou neobvyklých postupů, které postupně 
vytlačily lehké děvy za hranici města. „Odvá-
žíme prostitutky na služebnu na druhém kon-
ci města, abychom jim ztížili návrat na trasu,“ 
popisuje Řehák. Strážníci umisťovali foto-
grafi e aut zákazníků na internet a pak je zval 
magistrát k podání vysvětlení jako svědky 
k přestupkové komisi. „Dopis odcházel s pa-
třičným textem, ze kterého mohla manželka 
odvodit, jaké služby muž v Chomutově využí-
val,“ popisuje jeden z nestandardních postu-
pů Řehák.
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Školy a volný čas

inzerce
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Exkluzivně nabízíme ke koupi byt 4+1, 
cihla, ul. Osvobození, Chomutov
Tel.: 724 657 421

Exkluzivně nabízíme ke koupi byt 2+1/L 
v OV, Holešická, Chomutov, 260.000 Kč
Tel.: 724 657 425

Exkluzivně nabízíme ke koupi řadový 
městský RD s nebytovými prostory
Tel.: 724 657 421

Exkluzivně nabízíme ke koupi RD 4+1
(557 m2), Mlýnská, Jirkov, 2.890.000 Kč
Tel.: 724 657 056

Exkluzivně nabízíme ke koupi komerční 
objekt (1000 m2), Jirkov, 10.300.000 Kč
Tel.: 724 657 425

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

Táboritská 119/11
Chomutov 430 01

T: 474 160 121
M: 724 657 407

největší nabídka nemovitostí v regionu
                              ... i Vám najdeme nové bydlení!

Blíží se zápisy dětí k povinné školní docházce

Děti z Písečné hrály na náměstí

Zápisy dětí do základních škol budou 
v Chomutově 18. a 19. ledna. „Zápisy se 

týkají dětí, které zahájí v tomto roce povinnou 
školní docházku,“ upozornila vedoucí odboru 
školství Magistrátu města Chomutova Dag-
mar Mikovcová. Rodiče by měli jít s dětmi 
k zápisu na základní školu ve školském obvo-
du, kde má žák místo trvalého pobytu. Jestliže 
se rodiče rozhodnou umístit dítě do jiné školy, 
upozorní na tuto skutečnost její ředitel školu 
spádovou nejpozději do konce března kalen-
dářního 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.

Jako každý rok se v předvánočním čase 
děti ze Základní školy Písečná zapojují 

do oslav adventu. Vánoční koncert škol-
ního sboru Hlásek, který vede paní Liana 
Jíchová, zaplnil sál Kulturní dům na Za-
hradní do posledního místečka. „Děti se 
představily publiku krásnými ryze český-
mi, ale i evropskými koledami. Koncertní 
program byl obohacen o vystoupení žáků 
třídy 3. A, které si pod vedením paní uči-
telky Martiny Hégrové secvičili vánoční 
vystoupení s názvem Jak Vánoce nechtěly 
být,“ popsala bohatý program Helena Pa-

jerová ze Základní školy Písečná.  
Se stejným vystoupením se také děti před-
stavily na chomutovském náměstí, kde se 
svým programem každoročně vystupu-
jí děti místních základních škol. „A právě 
zde se nedalo přehlédnout, že právě toto 
vystoupení bylo neobyčejné. Nejenže bylo 
celé ve verších, ale upoutalo pozornost 
především svým námětem a myšlenkou,“ 
uvedla Pajerová a dodala, že v příběhu se 
představily symboly Vánoc jako kamará-
di a poslové pohody, lásky, štěstí a poro-
zumění.

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.

Sociální služby
dostaly dva počítače
Zdokonalovat si myšlení, paměťové či 
motorické dovednosti si mohou klienti 
Centra pro osoby se zdravotním postiže-
ním Písečné na dvou nových počítačích. 
Programové vybavení počítačů jim po-
může zlepšit si kvalitu života. „Počíta-
če jsou určeny pro klienty s mentálním 
handicapem a přidruženými vadami,“ 
řekl náměstek primátora Martin Klouda.  
Centrum je součástí městské organizace 
Sociální služby Chomutov. 
Jeden z počítačů organizace pořídila 
z vlastních prostředků. Na druhý získala 
grant z projektu Hospodářské a sociál-
ní rady Chomutovska.  „Předložili jsme 
záměr, na základě kterého jsme dostali 
dotaci na jeden počítač pro handicapo-
vané,“ uvedla ředitelka Sociálních služeb 
Chomutov Alena Tölgová.
„Při slavnostním předávání počítačů 
nám věnoval jeden z klientů ručně na-
malované obrázky s popisky, pro koho 
jsou určeny,“ popsal příjemnou událost 
náměstek Klouda a dodal, že výstava, na 
které si obrázky může veřejnost prohléd-
nout, bude zahájena v budově starobylé 
radnice 27. ledna v devět hodin.
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Inzerce/Zábava

Sudoku Vtipy
„Paní učitelko, mohl bych vás o něco 
poprosit?” hlásí se František.
„Samozřejmě, co potřebuješ?”
„Mohla byste mi tu pětku z písemky 
napsat do žákovské bílou propiskou?”

Učitel k žákům ve druhé třídě:
„Kdo jsou lidé, kteří si berou věci, i když 
jim nepatří?” Děti nechápou.
„Tak například: Co bych byl, Pepíčku, 
kdybych teď sáhl takhle do tvé kapsy 
a vytáhl 50 korun?”
„Kouzelník, pane učiteli.”

„Série o udržení v lize, respektive o po-
stup do vyšší, se nazývá baráž,” poučuje 
malého hokejového caparta zkušený tre-
nér. „Blamáž to bývá až po skončení!”

„S okamžitou platností s vámi ukončuji 
všechny styky,” povídá obchodnímu part-
nerovi rozezlený ředitel. „Když jste mě 
ujišťoval, že jste známá fi rma, domníval 
jsem se, že na burze – ne na policii!”

Do kabiny svého nového týmu přijde 
právě vytrejdovaný hokejista a hned se 
vytahuje spoluhráčům: „V minulé sezoně 
jsem dal ve čtyřiceti zápasech čtyřiatřicet 
gólů!”„Jenom třicet čtyři?” usadí vejtahu 
kapitán. „Dokonce i náš brankář má 
průměr přes dva a půl gólu na zápas!”

Křížovka Henry Fielding: Člověk upřímný a... (tajenka)
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Inzerce/Servis

inzerce

Kino Svět

12. 1. čt 17.00 Žraloci na s(o)uši 

12. 1. čt 19.30 Muži, kteří nenávidí ženy 

13. 1. pá 17.00 Žraloci na s(o)uši 

13. 1. pá 18.00 Love 

13. 1. pá 19.00 Muži, kteří nenávidí ženy

14. 1. so 15.00 V peřině 3D 

14. 1. so 18.00 Muži, kteří nenávidí ženy 

14. 1. so 19.00 Love 

15. 1. ne 15.00 V peřině 3D

15. 1. ne 18.00 Love 

15. 1. ne 19.00 Muži, kteří nenávidí ženy 

16. 1. po 17.00 Mission Impossible – Ghost Protocol 

16. 1. po 19.00 Lurdy 

16. 1. po 19.00 Muži, kteří nenávidí ženy 

17. 1. út 17.00 Mission Impossible – Ghost Protocol 

17. 1. út 19.00 Lurdy 

18. 1. st 17.00 Přizdis*áči 

18. 1. st 19.00 Em a On 

19. 1. čt 17.00 Happy Feet 3D

19. 1. čt 19.30 Underwold: Probuzení 3D

20. 1. pá 17.00 Happy Feet 3D 

20. 1. pá 18.00 Láska je láska 

20. 1. pá 19.30 Underwold: Probuzení 3D

21. 1. so 15.00 Happy Feet 3D 

21. 1. so 17.00 Happy Feet 3D 

21. 1. so 18.00 Láska je láska 

21. 1. so 19.00 Underwold: Probuzení 3D

22. 1. ne 15.00 Happy Feet 3D 

22. 1. ne 18.00 Láska je láska 

22. 1. ne 19.00 Underwold: Probuzení 3D

23. 1. po 17.00 Přizdis*áči 

23. 1. po 19.00 Děti moje 

24. 1. út 17.00 Přizdis*áči 

24. 1. út 19.00 Děti moje

25. 1. st 17.00 Kazatel Kalašnikov 

25. 1. st 19.00 Konec Roberta Mitchuma 

Městské divadlo

13. 1. pá Maturitní ples 4.B Gymnázia Chomutov 

14. 1. so Maturitní ples 4.S GSOŠ Klášterec nad Ohří  

25. 1. st Jaromír Nohavica – koncert od 19.00 hod

Galerie Špejchar

Mirka Beranová a Petr Weigl
obrazy, fotografi e

Výstava potrvá do 21. 1. 2012

otevřeno: úterý–sobota 9.00–17.00 hodin 

vstupné: dospělí 15 Kč, děti 7 Kč

Galerie Lurago

Roman Křelina a Jan Dinga

Výstava obrazů Vzpomínka na pana Proška

Výstava potrvá do 25. ledna 2012

Městská sportovní hala

21. 1. so 15.00 BK LEVHARTI CHOMUTOV 

Soupeř: BK Prostějov

Zápas chomutovských Levhartů v rámci Mattoni NBL 
(nejvyšší česká basketbalová soutěž mužů).

Vstupné: 40 Kč

Zimní stadion

11. 1. st 17.30 hokej  Chomutov – Třebíč 

21. 1. so 17.30 hokej Chomutov – Havlíčkův Brod

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

út  17.30 – 18.30 

so  10.00 – 11.00

ne  10.00 – 11.00

DDM

14. 1. so 9.00 RYCHLÁ KOLA DDM  

17. 1. út 9.00 DOPOLEDNÍ KERAMIKA  

18. 1. st 18.00 COUNTRY TANEČNÍ KLUB „LASO“ 

18. 1. st 17.00 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ 

18. 1. st 8.30 PYTHAGORIADA  

20. 1. pá 8.30 SOUTĚŽ V NĚMECKÉM JAZYCE  

20. 1. pá 16.00 PLETENÍ Z PAPÍRU  

21. 1. so 9.00 KERAMICKÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ 

  A NEJEN PRO NĚ 

24. 1. út 9.00 DOPOLEDNÍ KERAMIKA 

25. 1. st 18.00 COUNTRY TANEČNÍ KLUB „LASO“  

25. 1. st 17.00 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ  

25. 1. st 8.00 MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
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Fotoreportáž

Tři králové požehnali radnici

U radnice všechny přivítal primátor Cho-
mutova Jan Mareš a náměstek Martin 

Klouda. Tři králové a jejich doprovod dostali 
patřičné občerstvení, zazpívali Tříkrálo-
vou koledu a poté na dveře radnice napsali 
K†M†B†2012. 
Historický průvod se odebral do centra měs-
ta, kde měli lidé možnost přispět do Tříkrá-

lové sbírky Charity České republiky. Sbírka 
navazuje na starou lidovou tradici Tříkrálo-
vých koled, kdy děti na vesnicích chodily od 
domu k domu pro výslužku. Do charitativní 
sbírky přispěl i primátor Jan Mareš. „Tato 
akce patří k tradicím končícího vánočního 
období a začínajícího nového roku. Podstat-
né je, že je to provázeno charitativní sbírkou, 

jejíž fi nanční prostředky budou skutečně po-
skytnuty dětem a handicapovaným,“ řekl 
primátor.
Finanční prostředky z největší celorepubli-
kové dobročinné sbírky budou použity na po-
moc potřebným skupinám lidí v jednotlivých 
regionech. Desetina vybraných peněz popu-
tuje na humanitární projekty do zahraničí.

Baltazar, Melichar a Kašpar přijeli v pátek 6. ledna před starobylou radnici, aby jí požehnali. Tříkrálový průvod vycházel v odpo-

ledních hodinách z Podkrušnohorského zooparku.
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66,66

RAINBOW POŘADAČ 
75 mm
 • povrchová prešpánová úprava
•  v jednom balení 3 kusy od barvy
•  cena za 1 balení:

1999,00

LYŽE HEAD XRC CP9 + 
VÁZÁNÍ HEAD SX10
 •  rozměry lyže (při délce 170 cm): špička 

110 mm, střed 67 mm, patka 99 mm
•  délky: 149 cm, 156 cm, 163 cm, 170 cm

249,99

KOPÍROVACÍ PAPÍR SAVE
•  pro každodenní tisk a kopírování 
• bal.: 5× 500 listů
• cena za balení

299,99

PÁNSKÉ A DÁMSKÉ 
TRIKO PUMA
 • různé barvy
• pánská vel.: M–XXL
• dámská vel.: S–XXL

999,99

LYŽAŘSKÁ OBUV 
HEAD EZON 2 7/2 7ONE
 •  vel.:  pánské: 27–30,5, 

dámské: 24,5–27

79,99 * 299,99*

2 398,80*

359,99 *

1 199,99*

1199,00

INKOUSTOVÉ 
MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ 
HP PHOTOSMART WI-FI 
E-AIO

1 438,80*

Oslavte s námi 15 let na českém trhu

Z naší narozeninové nabídky jsme pro vás vybrali...

... pro ty další si přijďte do MAKRO.
Ústí nad Labem – Žižkova 3363/78, Ústí nad Labem
Platnost akce:  4. 1. – 17. 1. 2012

nebo do vyprodání zásob

Sledujte nás na:
www.makro.cz
www.facebook.com/makro.cz
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