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Zima je 
oběšena, 

ať žije jaro!
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HLEDÁME 
MAKLÉŘE DO 

NAŠEHO TÝMU
CV zasílejte na orionis@orionis.cz

Exkluzivně nabízíme ke koupi bezbariero-
vý dům 5+1/G (1 345 m2) Žatec–Holedeček 
Tel.: 724 657 056

Exkluzivně nabízíme ke koupi byt, luxusní 
3+1 (75 m2), Partyzánská ul., Chomutov
Tel.: 724 657 421

Exkluzivně nabízíme ke koupi RD 4+1, 
garáž, zahrada, Vysoká Pec u Chomutova 
Tel.: 724 657 421

Exkluzivně nabízíme k prodeji rodinný 
dům s komerčním využitím, Spořice
Tel.: 724 657 425

Exkluzivně nabízíme k prodeji rodinný 
dům 4+1/G, Libědice
Tel.: 724 657 425

Táboritská 119/11
Chomutov 430 01

T: 474 160 121
M: 724 657 407

největší nabídka nemovitostí v regionu
                              ... i Vám najdeme nové bydlení!
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TERAKOTOVÁ 
ARMÁDA 1. ČÍNSKÉHO 

CÍSAŘE

VÝSTAVA SOCH 20. 2. – 1. 4. 2012

Nahlédněte do podzemního světa živých mrtvých 
díky jednomu z nejcennějších artefaktů čínské 
historie. Výstava soch hliněných bojovníků Vás 
přesvědčí o tom, že tento unikátní historický nález 
si své označení „osmý div světa“ skutečně zaslouží.

SOUTĚŽ O SOCHU BOJOVNÍKA! více na www.oc-fontana.cz

partne i výstavy
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Vykliďte garáže!

Akční nabídka Trumf a Magic s cenovou výhodou 
až 90 000 Kč
Na tom, že všichni vyklízejí garáže, není nic podezřelého. Dozvěděli se totiž, 
že nadstandardně vybavené modely Trumf a Magic teď získají s cenovým 
zvýhodněním až 90 000 Kč. S úvěrem od ŠkoFINu navíc dostanete zimní 
kola zdarma! Nabídka platí do vyprodání skladových zásob.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 u vyobrazeného modelu 
Octavia Tour Trumf dle motorizace: 6,4-7,2 l/100 km a 149-168 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Tel.: 474 624 307-8
www.autodum-cv.cz

AutoDům
Chomutov s.r.o.
Spořická 4522
430 01 Chomutov

Inzerce
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Výročí Chomutovska
Únor 1957 Z chomutovských válcoven 

odjelo několik vagonů s trubkovými 

konstrukcemi speciálně vyrobenými pro 

stavbu československého pavilonu na 

světové výstavě v Bruselu v roce 1958.

23. 2. 1917 Několik stovek osob 

demonstrovalo na chomutovském náměstí 

proti nedostatku brambor. Demonstrace 

přerostla v nepokoje, při kterých byla na 

několika domech rozbita okna.

24. 2. 1967 Zemřel Rudolf Wenisch, 

archivář a muzejní pracovník, ředitel 

Městského archivu v Chomutově. 

Adoptujte mě
Pomozte Podkrušnohorskému zooparku 

a adoptujte si některé ze zvířátek. Pokud se 

rozhodnete stát adoptivním rodičem, stačí 

vyplnit jednoduchý formulář na webových 

stránkách www.zoopark.cz nebo zavolat na 

telefon 474 624 412. Částka bude použita 

na náklady spojené s chovem a výživou 

vybraného zvířete. Adopci lze darovat jako 

originální dárek.

Částkou 1000 Kč ročně můžete adoptovat 

kozu kamerunskou. Kamerunská koza je 

nejmenší plemeno kozy domácí. V dospělos-

ti dosahuje výšky jen 30 až 40 cm. Pochází 

ze západního pobřeží Afriky. Jako potravu si 

vybírá trávu, listy keřů a stromů. 

Jsou to přizpůsobivá a obratná zvířata s tvr-

dou konstitucí, snadno zdolávají náročnější 

překážky. Samice je 150 až 170 dnů březí, 

rodí většinou 2 mláďata. Koza se dožívá 

věku maximálně 

15 let. V Čechách 

se využívá k údržbě 

svahů vypásáním 

a jako oblíbené 

zvíře dětských 

koutků zoologic-

kých zahrad.

Zapište si 
do diáře

23. 2. 
Setkání s občany lokality Kamenná 

od 16 hodin v Tip Clubu.

26. 2. 
Rodinné zápolení – Lední jízda na zimním 

stadionu s kozou Rózou.4–5

7

9

15

Vandalové zničili nové 
odpadkové koše
Pouze jeden den vydržely nové koše na odpadky 

v městském parku

Výstavu zaniklých kostelů 
provází velký zájem
Fotografi e kostelů na severu Čech, které musely 

ustoupit těžbě uhlí, a další zachráněné sakrální 

památky vystavuje chomutovské muzeum.

Náměstí 1. máje ožilo 
masopustním veselím
Jídlo, pití, maškary, zpěv a tanec na prvních 

chomutovských masopustních hodech 

ve fotogalerii.

O jarních prázdninách 
se děti v Chomutově 
nudit nemusí
Přehled jarních akcí, které děti mohou v době 

jarních prázdnin využít.

3



Téma

O jarních prázdninách se dě

Radost pro děti, ale starost pro rodiče. To jsou každé prázdniny. Rodiče trápí, jak 
zabavit děti, když jsou v práci. Chomutovské organizace se na děti připravily a nabízí 
zajímavé akce. Přinášíme několik tipů, jak strávit jarní prázdniny bez nudy a v pohybu. 
Jarní prázdniny budou v Chomutově od 5. do 9. března.

Sportujeme 
pod dohledem trenérů

Společnost Kultura a sport Chomutov se za-
měřila hlavně na pohybovou činnost a připra-
vila již tradiční Miniškolu sportu. Pro děti se 
tak od rána až do půl čtvrté otevře sportovní 
hala a další sportoviště. „Ve sportovní hale če-
kají na děti míčové, pohybové a dovednostní 
hry,“ přiblížila program referentka Kultury 
a sportu Chomutov Kateřina Stanislavová. 
Ze sportovní haly se děti podle potřeby pře-
sunou do městských lázní, kde si mohou tré-
novat plavecké styly nebo skoky do vody. „Na 
zimním stadionu si budou děti moci zabrus-
lit a pro ty, kdo to ještě neumí, je připravená 
výuka bruslení,“ doplnila Stanislavová. Děti 
bude provázet kvalifi kovaný trenér. 

Týdenní kurz stojí 700 korun. Podat přihlášku 
a zaplatit kurz mohou zájemci denně v měst-
ské sportovní hale. Více informací naleznete 
na www.kultura-sport.cz. 
Pro děti, které mají rády pohádky, bude kino 
Svět promítat i v dopoledních hodinách, a to 
již od 11 hodin. „Diváci se mohou těšit na 
Šmouly, Na vlásku, Kocoura v botách nebo 
Avatara,“ popsala Stanislavová. 

Zoopark vás provede 
cestou poznání 

V zooparku se do akcí o jarních prázdninách 
mohou zapojit jak malí, tak velcí návštěvníci. 
„Připravili jsme vědomostní soutěž Dostaňte 
nás, která má za úkol velké i malé návštěvníky 
pobavit,“ prozradila vedoucí ekocentra Petra 
Kubíková. „Soutěží také chceme upozornit 
na druhy zvířat jihovýchodní Asie, jejichž po-
pulace čelí v současnosti reálné hrozbě vyhy-
nutí,“ vysvětlila další účel soutěže Kubíková. 

Ekotábor mezi zvířaty
Mezi atraktivní programy bezesporu patří Jar-
ní ekotábor, který je určen pro děti od 7 do 11 
let a uskuteční se od pondělí do pátku v areálu 
zooparku a Ekocentra. „Na každý den je při-

praveno mnoho aktivit a her, které děti naučí 
něco nového, ale hlavně si odpočinou a užijí 
si legraci,“ přiblížila program Kubíková. Spe-
cialitou ekotáborů jsou aktivity s kontaktními 
zvířaty, dále tradiční projížďky na koních či 
ponících, krmení tuleňů, buvolů, velbloudů 
či vodních ptáků a také program ve Staré vsi. 
„Pokud nebude deštivo, zařadíme i jízdu do 
Eurosafari, na kterou se děti vždy těší,“ dopl-
nila. Celý program je v duchu napínavé tábo-
rové hry, letos na téma Dračí doupě.

Vytvořte triko 
pro ohrožená zvířata

Na sobotu 10. března chystá Ekocentrum spe-
ciální výtvarný workshop k soutěži Na vlastní 
triko. „Zájemci si mohou vytvořit originální 
triko a pomoci tak zvýšit povědomí veřejnosti 
o ohrožených druzích zvířat,“ vysvětlila vedou-
cí Ekocentra Kubíková. Soutěž bude vyhodno-
cena u příležitosti oslavy Dne Země 14. dubna 
v zooparku a vybraná trika budou prezentová-
na formou módní přehlídky. Soutěží se o zážit-
kové programy v zooparku, například o jízdu 
kočárem taženým koňským spřežením. Pro 
účast na tomto workshopu je nutné se předem 
přihlásit, protože počet je omezený na 20 osob.

p ý
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Téma

ti v Chomutově nudit nemusí

Místa ještě jsou
Rodiče mohou své děti přihlásit prostřed-
nictvím internetu, kde je na stránkách www.
zoopark.cz ke stažení přihláška i potřebné in-
formace. „Doporučujeme dětem nosit tužku, 
pláštěnku, pokud by nás v areálu zooparku 
stihl déšť, také menší svačinu na dopoledne. 
Děti mají u nás zajištěný oběd a odpolední 
svačinu,“ upřesnila Kubíková s tím, že kapa-
cita je 20 míst, ale stále je ještě deset volných.  

Domeček vsadil na soutěže
Chcete si zasoutěžit a prověřit si své zna-
losti? Zkuste zajít o jarních prázdninách do 
Domečku, kde budou připraveny nejen stol-
ní hry. V pondělí 5. března začíná v 9 hodin 
Puzzle cup a odpoledne od 13 hodin velký 
turnaj v dominu. V úterý startuje turnaj v Člo-
věče nezlob se a středa bude patřit pexesu. „Ve 
čtvrtek plánujeme přátelské utkání v Osadní-
cích z Katanu. Pokud má někdo hru vlastní, 
budeme rádi, když si ji přinese, protože neví-
me, jestli nám budou naše hry stačit,“ upo-
zornil ředitel DDM v Chomutově Milan Märc 
s tím, že pokud někdo hru nezná, vysvětlí mu 
pracovníci Domečku pravidla. Startovní po-
platek je 10 korun u každého turnaje. 

Nejen hry, ale i sport
V úterý 6. března si mohou zájemci v domě 
dětí a mládeže od 10 do 12 hodin zasportovat. 
„Během sto dvaceti minut si účastníci zahra-
jí v tělocvičně Domečku tradiční i netradiční 
hry a chybět nebude ani nejrůznější sportovní 
náčiní,“ uvedl Märc. Samozřejmostí je spor-
tovní oblečení, obuv a dobrá nálada. Startov-
né je stejné jako u her, a to 10 korun.
Kdo nechce ve čtvrtek soutěžit, může odjet 
s Domečkem na dvouhodinovou jízdu do 
mosteckého aquaparku. „Sraz bude v 9 ho-
din na vlakové zastávce Chomutov-město. 
Cena včetně vstupného a jízdného činí 150 
korun na osobu,“ upřesnil Märc a dodal, 
že děti si mohou vzít s sebou kapesné na 
občerstvení. Nutný je i průkaz pojištěnce 
zdravotní pojišťovny. Přihlášky s platbou 
do aquaparku přijímá DDM Chomutov do 
2. března 2012. Kontakt: www.ddmcv.cz.

Naučte se tančit
Taneční škola Stardance v Chomutově pořá-
dá  od 5. do 9. března pro děti od 4 do 15  let 
týdenní program s výbornými lektory. Děti se 
naučí některé druhy tanců, zahrají si paměťo-
vé a taneční hry. „Děti se mohou naobědvat ve 
velké jídelně a po celý den budou mít zajištěný 
pitný režim,“ uvedla ředitelka Taneční ško-
ly Stardance Milada Zelenková a dodala, že 
pokud někomu nevyšla dovolená nebo nemá 
zajištěné hlídání pro děti, může právě využít 
tento týdenní kurz tance pro děti.

Hurá na squash
Squash a fi tness centrum v Cihlářské ulici 
pro malé sportovce připravilo prázdniny plné 
squashe. Pod taktovkou zkušených trenérů 
se tak děti mohou v prázdninové škole naučit 
základy této stále populárnější hry nebo se 
v ní zdokonalit. V případě zájmu si děti budou 
moci vyzkoušet hru wallyball či badminton.

PROGRAM VE ZKRATCE
• setkání se zvířaty (včetně krmení),
• jízda na koních 
• zábavné programy v přírodě
• a o přírodě 
• prožitková celotáborová hra 
• prohlídka Eurosafari a program
• ve Staré Vsi  
• rukodělné a tvořivé workshopy 
• táborový oheň s opékáním buřtů 
• hry, legrace a parta kamarádů
 
OBECNÉ INFORMACE 
PRO RODIČE:
Věk dětí: 7 – 11 let
Forma tábora: příměstská, denní do-
cházka dětí do zooparku
Místo konání: areál zooparku 
a Ekocentrum
Cena včetně oběda a svačiny: 1200 Kč
Začátek a konec programu:
8:00 – 16:30 
Místo stravování:
Restaurace u Pratura
Způsob přihlášení: vyplněním přihlášky 
a odesláním na e-mail:
ekolog@zoopark.cz

Cena včetně obědu a pití: 1.000 Kč
Začátek a konec programu:
7:30/8:00–16:00 a podle potřeby dříve
Přihlášky zasílejte na e-mail:
zelenkova@stardance.cz

JARNÍ PRÁZDNINY SE 
SQUASHOVOU ŠKOLOU
Kdy: 5.–9. března
pondělí a středa 9–11 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 13–15 hod.
Cena: 2 h/150 Kč, celý kurz 680 Kč
Pitný režim a cereální tyčinka v ceně.
Rezervace nutná.
Více informací na www.sqcv.cz

Mí š ě D č k d l ěž

p j j
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Aktuality

Výměna výtahů 
pokračuje

Výročí narození 
T. G. Masaryka

Patnáct výtahů chce letos Chomutovská 
bytová a.s. vyměnit v domech, které má 
ve svém majetku. Výtahy čekající na vý-
měnu jsou zastaralé a potřebují výmě-
nu. „Výtahy také neodpovídají novým 
evropským normám,“ vysvětlil Jaroslav 
Schindler, ředitel Chomutovské bytové. 
Které výtahy se budou měnit nejdříve, 
určí až odborná prohlídka. V příštím 
roce společnost plánuje výměnu zby-
lých pěti výtahů.
Nové výtahy určitě zlepší komfort bydle-
ní. Nejenže budou bezpečnější, ale tam, 
kde to dovolí velikost výtahové šachty, 
budou větší než současné kabiny. Vý-
měna vyjde v řádu na desítky miliónů 
korun. „Cenu ovlivňuje také měnící se 
politika výše DPH, nárůst cen materiálů 
a energií,“ dodal ředitel.

Československá 
obec legionářská, 
město Chomutov, 
Český svaz bojov-
níků za svobodu 
a Středisko kni-
hovnických slu-
žeb zvou na vzpo-
mínkové setkání, 

které se uskuteční při příležitosti 162.
výročí narození prvního československé-
ho prezidenta 7. března ve 12 hodina na 
náměstí T.G.Masaryka.

Chomutovští radní podpořili zachování onkologie

O Krušení se zajímal slovenský prezident

Setkání s občany přináší městu cenné podněty

Vedení města Chomutova podpořilo snahu 
Krajské zdravotní zachovat komplexní 

onkologické centrum v ústecké Masarykově 
nemocnici. Ministerstvo zdravotnictví plánuje 
odebrat statut pro léčbu rakovinových onemoc-
nění ústecké nemocnici již od 1. dubna. „Rada 
jednomyslně vyzvala ministerstvo zdravotnic-
tví a všeobecnou zdravotní pojišťovnu, aby dále 
nezhoršovaly podmínky pro onkologickou léč-
bu pacientů v chomutovské nemocnici a umož-
nily pokračování komplexní onkologické péče 
v Ústeckém kraji včetně chomutovské nemoc-
nice,“ sdělil primátor města Jan Mareš. 

Statut komplexního onkologického centra 
odebralo již v roce 2008 ministerstvo zdra-
votnictví také chomutovské a teplické ne-
mocnici. Ústecká nemocnice se tím stala 
jediným centrem v onkologicky nejpostiže-
nějším kraji v České republice. V chomutov-
ské nemocnici má ústecké centrum doposud 
plnohodnotné detašované pracoviště. Mi-
nisterské změny by v praxi znamenaly, že pa-
cienti by přišli o moderní metody boje s ra-
kovinným onemocněním formou biologické 
léčby, za kterou by museli dojíždět do jiných 
krajů nebo Prahy.

Město Chomutov bude pořadatelem již 
16. Setkání hornických a hutnických 

měst a obcí České republiky. Setkání s názvem 
Chomutovské krušení se uskuteční v době ko-
nání Chomutovských slavností od 20. do 22. 
dubna. Přípravy jsou v plném proudu, zájem 
o chomutovskou akci projevil i slovenský 
prezident Ivan Gašparovič. Na tradiční přá-
telské setkání se zástupci slovenských baníc-
kych a hutníckych spolků pozval v letošním 
roce i pořadatele Chomutovského krušení. 
„Pan prezident se zajímal o program, který 
v Chomutově připravujeme. Také jsme měli 
možnost prezentovat naše město a vysvětlit, 
proč jsme setkání nazvali krušením,“ sdělil 
primátor města Jan Mareš, který společně 
s představitelem hornického spolku Zdeň-
kem Brázdou navštívil slovenský Hrad.
Hornické tradice se oživují, udržují a rozvíje-
jí v Česku i na Slovensku. Hornická a hutnic-
ká města se scházejí v obou republikách spo-
lečně a zároveň také na celoevropské úrovni. 
Nadšence z obou republik spojuje vzájem-
ná spolupráce a pravé kamarádství. Zatím-

co v Česku bude letos již 16. setkání, na Slo-
vensku se připravuje teprve 5. ročník. „Do 
Chomutova slovenský prezident přes pozvá-
ní nepřijede, protože se slavnosti z důvodu 
zahraniční cesty nemůže zúčastnit prezident 
Václav Klaus,“ dodal primátor Mareš.
Pověření k pořádání 16. Setkání hornic-
kých a hutnických měst ČR převzal v září 
na 15. ročníku v Chodově náměstek primá-
tora Martin Klouda. V dubnu bude Chomu-
tov hostit přes 700 účastníků.  Sjede se sem 
několik hornických dechovek, svoji kapelu 
vyšle i hornické partnerské město Annaber-
g-Buchholz. Generálním partnerem města 
jsou Severočeské doly, a.s.

Podněty ze setkání s občany, které radnice 
pravidelně pořádá, nezůstávají bez ode-

zvy. „Ty, které se nezodpoví přímo na místě, 
řeší příslušné odbory magistrátu nebo organi-
zace města,“ vysvětluje primátor Jan Mareš. 
Pokud občan sdělí na sebe kontakt, dostává 
i vyrozumění o tom, jak byl jeho podnět vyře-
šen. Lidé se na setkáních obracejí na odbor-
níky s nerozmanitějšími žádostmi a otázka-
mi. „Je to přirozené, občané vědí nejlépe, co 
je přímo v okolí bydliště trápí či co potřebují 
zlepšit. A právě získávání těchto informací je 
pro nás velmi důležité,“ dodává primátor.
Za loňský rok občané vedení radnice předali 
téměř dvě stovky podnětů. Týkaly se bezpeč-
nosti, veřejného prostranství, zimní údržby, 
dopravního značení či úklidu chodníků. „Jed-
nodušší podněty se řeší ve velmi krátké době,“ 
říká primátor. Příkladem mohou být proře-
závky keřů, některé drobné opravy chodníků. 
Například byly prořezány keře u východu ze 

ZŠ Akademika Heyrovského nebo opraveny 
propadlé chodníkové dlaždice mezi OC Cho-
mutovka a mostem přes Chomutovku. Pod-
něty občanů vedou také k řadě kontrol úřed-
níků stavebního úřadu. „Byl zkontrolován 
dům v Jiráskově ulici, ze kterého padaly střeš-
ní tašky. Majitel byl vyzván k nápravě a dům 
byl pak zařazen do seznamu pravidelně kon-
trolovaných zchátralých objektů,“ vysvětluje 
primátor. Kontroly provádí také živnostenský 
úřad, odbor dopravních a správních činností 
či úsek životního prostředí.
Samotnou kapitolou je bezpečnost ve městě. 
Za městskou policii se setkání vždy zúčastňu-
je strážník, který má lokalitu na starosti. „Ten 
pak má zodpovědnost za řešení připomínek 
a podnětů občanů,“ dodává náměstek primá-
tora Jan Řehák. Strážníci pak nejčastěji řeší 
stížnosti na hluk z restaurací, řádění šroťáků, 
nesbírání exkrementů po psech či chování ne-
přizpůsobivých.

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 Kamenná
(ulice Kamenná, Školní pěšina,

Kamenný vrch, Jasmínová)
na územně zaměřené

Setkání s občany
které se bude konat

ve čtvrtek 23. února 2012
od 16 do 17 hodin

 v Tip Clubu
v ul. Zahradní 5165

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

a příslušných odborů magistrátu

program:
Problémy a potřeby 

lokality Kamenná
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Aktuality

Městští exekutoři 
navštívili pět set dlužníků
Městští exekutoři navštívili v Chomu-
tově již pětistého dlužníka. V praxi to 
znamená, že s městskými exekutory se 
setkal každý stý obyvatel Chomutova. 
„Je to jasný signál dlužníkům, že v Cho-
mutově si musí plnit své povinnosti 
a k nim patří i placení poplatků a pokut 
městu. Není možné tolerovat, když se 
někdo svým povinnostem vyhýbá,“ po-
dotkl primátor města Jan Mareš. V ne-
kompromisním postupu bude město 
i nadále pokračovat.  
Pětistou dlužnicí byla žena, která neza-
platila dluh městu ve výši 2 700 korun. 
Když u jejích dveří zazvonil exekutor, šla 
dlužnou částku vybrat z bankomatu a při-
dat musela dalších 500 korun na náklady 
exekučního řízení. „Opět se potvrdilo, 
že mnozí dlužníci peníze na dluhy mají, 
jen nechtějí řádně platit své pohledávky,“ 
dodává ekonom měst Jan Mareš.
Mobiliární exekuce, k nimž přistoupilo 
město z důvodu nárůstu pohledávek za 
pokuty a poplatky, mají podle primátora 
hlavně výchovný efekt. „Někteří obyva-
telé chronicky neplatili své poplatky, za 
výtržnosti a nevhodné chování dostávali 
pokuty a mysleli si, že jsou nepostižitelní. 
Teď vědí, že si je exekutor najde, proto se 
snaží chovat tak, aby nebyli pokutováni,“ 
dodal primátor. 

Nový mamograf pomůže při vyšetření prsu

Vandalové zničili nové odpadkové koše

Lokální partnerství změnilo název

Mamografi cké centrum chomutovské ne-
mocnice má nový digitální mamograf. 

Ten zlepší parametry pracoviště zajišťujícího 
preventivní vyšetření ženského prsu (scree-
ning) pro širokou oblast Ústeckého kraje a zá-
roveň zrychlí vyšetření. Novým mamografem 
nemocnice plánuje vyšetřit za osm let sto tisíc 
pacientek. „Výhodou přístroje je okamžité 
zobrazení snímku na popisovací stanici. To 
umožní vyšší počet vyšetření. Odpadá totiž 
vyvolávání fi lmů,“ řekl Jiří Mrázek, náměstek 
pro zdravotní péči chomutovské nemocnice.
Mamografi cký screening je pravidelným pre-
ventivním vyšetřováním žen bez jakýchkoli 
příznaků onemocnění, s cílem zachytit rozví-
jející se zhoubný nádor prsu v co nejčasněj-
ším stadiu. Princip fungování mamografi c-
kého screeningu vychází z předpokladu, že 
onemocnění zachycené v časné fázi je sná-
ze léčitelné a vede k vyšší kvalitě prováděné 
léčby. Cílem prováděného vyšetření je sníže-
ní nemocnosti i úmrtnosti na sledované one-
mocnění. Hlavním přínosem screeningových 
testů je zlepšení prognózy onemocnění, mož-
nost méně radikální a přitom účinnější léčby. 
„Centrum ročně provede na 13 tisíc vyšetře-
ní a odhalí v průměru přes 400 onemocnění 
zhoubnými novotvary prsu,“ sdělil Jiří Vondra, 

tiskový mluvčí Krajské zdravotní. V roce 2011 
vyšetřilo mamografi cké centrum v Chomuto-
vě více než 10 tisíc pacientů. „Nový digitální 
mamograf zlepší kvalitu lékařské péče v cho-
mutovské nemocnici. Pacientkám i personá-
lu přeji co nejméně pozitivních nálezů,“ řekl 
primátor Chomutova Jan Mareš, který se spo-
lečně s hejtmankou Janou Vaňhovou zúčastnil 
slavnostního představení nového mamografu. 
Screeningová mamografi e je hrazená ze zdra-
votního pojištění u žen nad 45 let, u kterých se 
doporučuje vyšetření ve dvouletém intervalu. 
U žen, které nesplňují kritéria screeningové 
mamografi e, například věkem nebo interva-
lem od posledního mamografi ckého vyšetře-
ní, ale mají věk vyšší než 40 let včetně, lze pro-
vést preventivní vyšetření za úhradu.

Několik zničených odpadko-
vých košů v městském par-

ku. To je výsledek řádění zřejmě 
podnapilých návštěvníků kul-
turních akcí v divadle. Incident 
se odehrál předminulý víkend. 
Smutné na celé události je, že 
koše byly nové, technické služ-
by je namontovaly jen den před 
víkendem. „Je to prachsprostý vandalismus. 
Takhle se projevují rádoby siláci pod vlivem 
alkoholu,“ komentuje událost náměstek pri-
mátora Martin Klouda. 
Město nakoupilo nedávno nové koše za té-
měř půl milionu korun. Řada z nich je právě 
v městském parku, který se snaží radnice oži-

vit. Do parku se investuje řada fi -
nančních prostředků. Technické 
služby opravují lavičky, zlepšují 
okrasnou zeleň a udržují v cho-
du veřejné osvětlení. Městská 
policie má v parku přes den civil-
ní pracovníky, v noci se parkem 
několikrát za noc projdou hlíd-
ky městské i republikové policie. 

„Nelze tomu zabránit, tento typ vandalů něco 
zničí a okamžitě zmizí. Hlídky nemůžeme mít 
v parku celou noc. Snažíme se zabránit pra-
videlnými kontrolami tomu, aby se do parku 
nestahovaly nekalé živly, ale takové bleskové 
akce vandalů nelze ohlídat,“ říká Petr Zále-
šák, zástupce ředitele městské policie.

Spolupráce města s odborníky sociálních 
služeb, škol, institucí a neziskových or-

ganizací bude nadále pokračovat, ale pod 
novým názvem. Lokální partnerství se tak 
změní na Chomutovské partnerství pro soci-
ální začleňování. To je závěr posledního se-
tkání Lokálního partnerství, které projednalo 
ukončení spolupráce Agentury pro sociální 
začleňování v romských lokalitách v Chomu-
tově. „Práce v sociálním začleňování je velmi 
potřebná a spolupráce se všemi partnery ve 
městě, kteří se jí věnují, je pro nás důležitá. 
Bude tedy pokračovat činnost jednotlivých 
pracovních skupin i Chomutovského partner-

ství pro sociální začleňování,“ sdělil primátor 
města Jan Mareš.
Sociální začleňování řešilo město Chomutov 
lokálně, ale odborní zástupci města a jeho or-
ganizací se shodli, že nově by mělo být měs-
to řešeno kompletně jako celek. „Činnosti tak 
budou zaměřeny například na žáky, seniory 
nebo nezaměstnané podle jejich konkrétních 
potřeb, ať už bydlí kdekoliv v našem městě,“ 
dodal náměstek primátora Martin Klouda. 
Výsledkem spolupráce bude koncepční ma-
teriál města v oblasti sociálního začleňování, 
který bude obsahovat detailní popis situace 
ve městě i s potřebnými opatřeními.

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 pra-
covnice 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 31. 3. 2012.
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Rozhovor

Astrolog Radim Žáček: Cesta člověka je cestou sebepoznání
Kdo jsem a jaké je mé životní poslání? 

Tuto otázku si v průběhu svého života 

položila většina z nás. Pokud jste na ni 

nenašli odpověď, může vám svou bránu 

moudrosti otevřít prastará nauka ast-

rologie. Chomutovský astrolog Radim 

Žáček říká, že astrologie je cestou sebe-

poznání a pomáhá ukazovat směr, kte-

rým se máme vydat, když chceme znát 

odpověď na životní otázky. 

Význam astrologie nepodceňovali ani 

světoví fyzici jakými byli Issac Newton,  

Albert Einstein nebo lékař a zakladatel 

analytické psychologie Carl Gustav Jung.

Na astrologii se mnoho lidí dívá s despektem, 
ale kde je pravda?
Je to jedna z nejstarších nauk, která měla na-
příklad ve středověku své místo na univerzi-
tách a řadila se mezi sedm základních oborů 
lidské vzdělanosti. Lidé se však již daleko dří-
ve dívali na hvězdnou oblohu a všímali si jis-
tých analogií mezi svým chováním a postave-
ním hvězd, planet nebo světel (Luny a Slunce) 
na nebi. Astrologie měla na svém počátku jiný 
význam, než má dnes. Byla více zaměřena na 
předpovědi vývoje událostí pro danou zemi 
a jejího vladaře. Postupně se ve starověkém 
Řecku začala rozvíjet směrem k osobnímu 
výkladu horoskopu zrození. Astrologie se 
v dějinách cyklicky vynořovala a zanořovala. 
Byla uznávána, zprofanována a odmítána. 
Jedním z důležitých dějinných okamžiků byl 
církevní sněm v Toledu, který označil astro-
logii za kacířskou nauku, protože ohrožova-
la církevní výsadní právo, že jen ona vykládá 
vůli boží a stává se prostředníkem mezi člově-
kem a Bohem. Astrologie pomáhala lidem být 
Bohu blíž přímo, skrze sebe sama. Po vrcholu 
v renesanci byla v osvícenské době od astro-
logie oddělena astronomie a astrologie byla 
opět potlačována.

Jak je to tedy dnes v moderní době?
Dnes se astrologie nachází ve fázi podobné 
době vrcholného Říma, kde byla doslova na 
každém rohu ulice a lidé bez ní neudělali té-
měř ani krok. Výklad prováděl kdejaký šarla-
tán. Podívejte se na dnešní internet, bulvární 
noviny a výběr knih s astrologickou témati-
kou.  
Proto si myslím, že je důležité ukazovat a po-
suzovat astrologii zejména v dějinném kon-
textu, než skrze to, co se dnes nabízí, učí a vy-
dává. Z různých současných astrologických 
směrů je mně nejbližší astrologie psychologic-
ká, která klade důraz na pochopení naší pod-
staty a na rozvíjení vloh, které jsou nám dány 
při zrození. A možná i proto, že se zaměřuje 
na podstatu více než na výklad budoucnosti. 
Planety nás neovlivňují, pouze nám umožňují 
pochopit rozložení naší psychické struktury, 
kterou máme rozvíjet ve svém životě.

Co vás přivedlo na nápad věnovat se právě as-
trologii?
S astrologií jsem začal před 13 lety. Zemřel mi 
člen rodiny a já nevěděl jak se s tím vyrovnat. 
Do ruky se mi dostala kniha Modrá alfa, za-
čal jsem cvičit jógu a postupně odhaloval, že 
život ovlivňuje nejen to co je vidět, ale i něco, 
co je skryté v nás. Pracoval jsem jako správce 
počítačových sítí, když mě oslovila žena, kte-
rá vykládala karty a chtěla nainstalovat ast-
rologický program. Zpočátku to byl oříšek, 
protože jsem si musel sehnat potřebné infor-
mace a objevoval jsem neuvěřitelnou hloubku 
astrologie a jejích principů.

Jaká je vaše původní profese?
Dvanáct let jsem se živil jako správce IT, poté 
jsem začal pracovat jako osoba samostatně 
výdělečně činná se zaměřením na programo-
vání, správu počítačových sítí a astrologické 
poradenství. Nyní jsem opět zaměstnán v ob-
lasti IT a vedle toho zaměstnání mám jako po-
volání astropsychologické poradenství ve své 
kanceláři v Chomutově.

Jak získáváte klienty?
Nezískávám klienty, mou snahou není mít 
co nejvíce klientů ani je nějak udržovat nebo 
uvázat na sebe. Spíše jsem tady s mým astro-
logickým nazíráním a lidé přicházejí sami, na 
základě osobních doporučení. Někomu při-
jde, jinému se ukáže jiná cesta k sebepoznání. 
Rád mám větu z Bible: Klepejte a bude vám 
otevřeno.

Co vaše klienty nejvíce zajímá?
Většinou přichází lidé s potřebou se nějak 
hlouběji poznat. Zjišťují, že věci v životě se 
zřejmě nedějí náhodně a chtějí tomu přijít na 
kloub. Stále více přicházejí lidé s potřebou 
objevit svoji podstatu, vyznat se v sobě, ve 
své duši. Pak přichází lidé s otázkou životního 
směřování; hledají své místo na zemi, oblast 

seberealizace a projevení jedinečnosti. A pak 
samozřejmě často řešíme problematiku part-
nerských a rodičovských vztahů. Základem 
všech sezení je důvěra, která se buď přirozeně 
vytvoří či nevytvoří. Před návštěvou astrologa 
nebo vlastně všech, kteří se zabývají celost-
ním přístupem k člověku, je změna úhlu po-
hledu na život.

Jak změnit úhel pohledu?
Vnímáme často život jako sled událostí, které 
se dějí bez příčiny a náhodně. Myslíme si, že 
to, co přišlo, jsme nemohli ovlivnit. Někdy je 
to pohodlné, protože můžeme svést vinu za své 
životní neúspěchy, osud nebo někoho jiného. 
Ale pokud chceme, aby nám astrologie nebo 
jiné nauky pomohly pochopit svou podstatu, 
musíme tento pohled na život změnit. Je potře-
ba pochopit, že události se nám nedějí náhod-
ně, že jsou součástí našeho osobního rozvoje 
a my na ně máme nazírat jako na zkušenosti, 
které nám mají něco říct. Vše, co se děje, má 
svůj smysl a pomáhá nám pochopit něco ze 
sebe, byť jsou to události někdy velmi bolesti-
vé. Myslím, že Albert Einstein řekl, že: Náhoda 
neexistuje, je to jen neschopnost přijít věcem 
na kloub. Náhoda je jen nepoznaná příčina. 

Pravidelně přednášíte pro veřejnost, jaký je 
o přednášky zájem?
Od roku 2002 jsou mé přednášky zaměřené 
především na psychologickou astrologii. Sna-
žím se dělat takovou malou osvětu a ukázat, 
jak je to s astrologií doopravdy, aby se na ni 
nenahlíželo jen jako na něco, co je pro zába-
vu, nebo co zavání manipulací nebo okultis-
mem. Snažím se ukázat hlubší podstatu, krá-
su a jednoduchost této dávné nauky. Ti, kdo 
chodí na mé přednášky, odcházejí často spíše 
zamyšleni než ve veselém rozmaru. Postupně 
chodí na přednášky více a více posluchačů, 
chodí i více mužů a věkové rozmezí je od 20 
do 80 let. To samozřejmě velmi potěší.

Planety neurčují, co se stane, pouze odrážejí, co se právě děje.

8



Kultura

Výzva k nominaci na Cenu 
Jiřího Popela z Lobkovic
Statutární město Chomutov každoročně 
v červnu udílí Cenu Jiřího Popela z Lobkovic, 
a to osobnostem, živým i již nežijícím, které 
se v různých oborech lidské činnosti význam-
ným způsobem zapsaly do dějin Chomutova. 
Rada města nyní vyzývá k předložení návrhů 
na tuto cenu.

Návrhy může předložit občan, skupiny občanů 
či právnické osoby. Návrh musí obsahovat odů-
vodnění, proč by daná osoba měla být oceně-
na. K návrhu je možné připojit další významné 
a podporující dokumenty, například životopis, 
výčet činností či zásluh, novinové články o či-
nech či zásluhách, publikační přehled apod. 

Své návrhy zasílejte do 31. března 2012 na ad-
resu: Statutární město Chomutov, Výbor pro vý-
chovu, vzdělávání a zaměstnanost, Bc. Dagmar 
Mikovcová, Zborovská 4602, 430 28  Chomutov. 
Obálku označte slovy NOMINACE JPL. 

Návrhy, které musejí obsahovat také kontakt 
na navrhovatele, zpracuje a posoudí Výbor pro 
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, své sta-
novisko následně předloží ke konečnému roz-
hodnutí radě. V případě, že osoba je navrhovaná 
k ocenění in memoriam, je nutné uvést kontakt 
na nejbližší příbuzné.

Trojice malířů vystavuje ve Špejcharu

Výstavu zaniklých kostelů provází velký zájem

Výtvarníci Miroslav Mužík, Ladislav Cha-
br a Renáta Mužíková představují svou 

malířskou tvorbu ve výstavní síni Špejchar. 
„Vystavujeme obrazy, které jsme namalovali 
během posledních dvou let,“ řekl Miroslav 
Mužík, který pochází z Loun a jeho umě-
lecký talent rozvíjeli malíři Zdeněk Sýkora 
nebo Václav Jíra. 
Krajinářská tvorba Miroslava Mužíka se 
projevuje hlavně pestrostí barev. „Krajina 
je nezávislá a každý ji vnímáme jinak, je to 
takový odraz naší duše,“ vysvětlil podstatu 
svých obrazů. Oproti tomu obrazy Ladisla-

va Chabra podle Mužíka podněcují předsta-
vivost. „Velmi se mi líbí jeho fi gurální malba, 
která je více o kresbě než o barvách. Každý si 
v jeho obrazech něco najde.“ 
Trojici malířů uzavírá Renáta Mužíková, kte-
rá se výtvarnému umění věnovala již v dětství. 
Před uměním ale dala přednost studiu psycho-
logie a práci ve fi lmařských ateliérech. „Její 
obrazy jsou fi lozofi cké, odrážejí různé vztahy 
a kromě toho si umí dobře pohrát s barvou,“ 
vysvětlil Miroslav Mužík výtvarnou tvorbu své 
manželky, která se právě díky němu k malová-
ní vrátila. Výstava potrvá do 9. března. 

Výstavní síně chomutovské-
ho muzea přibližují historii 
kostelů v severních Čechách 
zničených v letech 1945– 
1989, kdy musely ustoupit 
těžbě uhlí, stavbě silnic nebo 
přehrad. Návštěvníci si mo-
hou prohlédnout nejen dochované fotografi e 
jednotlivých kostelů, ale také různé fragmen-
ty z těchto unikátních staveb. Výstava s ná-
zvem Zničené kostely byla poprvé vystavena 
na konci uplynulého roku v pražském Kle-
mentinu a zaznamenala velký úspěch. „Jsme 
rádi, že se nám podařilo výstavu hned po Pra-
ze dostat do Chomutova,“ řekla kurátorka vý-

stavy Markéta Pontekerová. 
Kvůli této výstavě byl sice 
přeorganizovaný program 
výstav na celý rok 2012, ale 
unikátní výstava stojí oprav-
du za to. Podle Pontekerové 
nejde ani tak o vzácnost ma-

teriální, jako spíše emociální. „Vzácné z hle-
diska historie jsou například dochované plas-
tiky nebo románský portál z Nového Sedla 
nad Bílinou,“ vysvětlila a dodala, že význam 
mají dochované fotografi e, které návštěvní-
kům připomenou dobu, kdy ještě tyto archi-
tektonické skvosty nebyly zbourány. 
Výstava potrvá do 14. dubna.

Natoč video, ve kterém zpíváš hit od 
Pepy Vojtka z Kabátů.

Svůj výkon ulož na youtube a odkaz 
pošli do úterý 28. února na e-mail: 
infocentrum@sdas.cz.

Připiš své jméno a věk.

Vyhraj lístky na premiéru 
dokumentárního filmu 
o velkorýpadle KK1300
s Pepou Vojtkem

100 nejlepších pěvců 
získá vstupenku 
na premiéru 
s Pepou Vojtkem.

Více informací na
www.infocentrumsdas.cz

Na Pepu Vojtka se těší i koza Róza.
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Internetová
televize
Zpravodajství
Kalendá  akcí

Aktuální
z Chomutova

informace

nyní i na Facebooku
facebook.com/
echomutov

www.eChomutov.cz

Sport

Pololetní vysvědčení děti 
oslavily zábavným maratonem

Na žáky ZŠ Školní dohlížel olympionik Šebrle

První prázdninový maraton plný zábavy byl 
určen pro všechny děti školou povinné, 

které si v pátek užívaly pololetní volno. „Pro 
děti jsme na prázdniny připravili směs kultury 
a sportu,“ prozradil náměstek primátora Jan 
Řehák. V bohatém programu, který město 
připravilo ve spolupráci se společností Kultu-
ra a sport Chomutov, tak nechyběly sportovní 
aktivity ani promítání animované pohádky.
Dobrodružný prázdninový den začínal pro 
školáky už v 9 hodin dopoledne v městských 
lázních. Všechny děti, které na pokladně 
předložily vysvědčení se samými jedničkami, 
měly vstup do bazénu na dvě hodiny zdarma. 
„Do bazénu se dětem moc nechtělo, a tak do 
lázní dorazilo nejméně zájemců, ale tomu se 
v těchto mrazech nelze divit,“ řekla Kateřina 
Stanislavová, referentka společnosti Kultura 
a sport Chomutov. 
Kromě plavání v městském bazénu trávily 
děti dopoledne na zimním stadionu, kde se 
konalo veřejné bruslení. „Komu není blízký 
sport, mohl zajít do kina Svět na animovanou 
pohádku Kocour v botách,“ dodala Stanisla-
vová, kterou celkový zájem dětí o první prázd-

ninový maraton zábavy mile překvapil.
Večer byl věnován opět bruslení, ale tento-
krát po ledě kroužily a zábavné úkoly plnily 
důmyslné masky, mezi kterými v Chomuto-
vě nesměli chybět piráti jako pocta oblíbené-
mu hokejovému klubu, ale objevil se i strašák 
v zelí, plyšoví králíčci a další zvířátka, prin-
cezny nebo čarodějnice. Protože pololetní vy-
svědčení všem dopadlo nadmíru dobře, od-
nesly si děti domů s sebou na památku i malý 
dáreček a již nyní jsou určitě zvědavé na červ-
novou oslavu konce školního roku.

Družstvo Základní školy Chomutov ze 
Školní ulice se v Praze zúčastnilo Novo-

ročního pětiboje všestrannosti. Žáci se domů 
nevrátili s prázdnou, naopak, přestože byli 
úplnými nováčky, přivezli si bronzovou me-
daili. Soutěž uspořádal Odznak všestrannosti 
olympijských vítězů (OVOV), organizace, 
která je součástí Nadačního fondu Romana 
Šebrleho a jejímž cílem je rozvíjet v dětech 
lásku ke sportu a k pohybu. „Tento způsob 
práce s dětmi a celý program OVOV je jedno-
duchý a účinný,“ uvedla Martina Nováková, 
učitelka tělesné výchovy ZŠ Školní. „Nená-
silnou formou vede k pohybu, zdravému ži-
votnímu stylu a pravidlům fair play, takže je 
vhodný i jako průprava do života.“
V Praze na Vinohradech soutěžily týmy čty-
řiceti škol pod dohledem olympioniků Ro-
mana Šebrleho, Roberta Změlíka, Šárky 
Kašpárkové nebo dnes již sportovní legendy, 
diskaře Imricha Bugára. Ti všichni viděli ví-
tězství chomutovské Michaely Krejzové, kte-
rá byla nejlepší z celkového počtu 159 dívek. 
Na vynikajícím 31. místě byla Adéla Kollá-
rová, 59. místo náleželo Sabině Matouškové 
a 113. místo malé Kačce Krylové z páté tří-
dy. Mezi chlapci exceloval Radek Votík cel-
kovým druhým místem ze 155 soutěžících. 
Patnácté místo obsadil  Kuba Seifert, sedm-
nácté Ondra Chloupek a 123. byl nejmladší 
Lukáš Stádník.
„Děti byly plné dojmů, lepší atmosféru za-

tím nezažily. Samy vůbec nečekaly takový 
úspěch,“ popsala pocity dětí jejich učitel-
ka Martina Nováková. Podle jejích slov byly 
překvapené, že si všechny dokázaly vylep-
šit osobní rekordy. Nezapomenutelné pro 
ně také bylo setkání s Romanem Šebrlem 
a Robertem Změlíkem. „Velice ochotně ra-
dili a pomáhali při plnění disciplín, rozdá-
vali podpisy a autogramy. Také jejich exhibi-
ce naše žáky nadchla. V trojskoku dát 8,28 
m a medicinbalem téměř 28 m neumí jen tak 
někdo. Oni dva ano!“
Jako poděkování a odměnu za výkony dosta-
li olympionici dort s logem OVOV. „Tohle je 
moje první sladká výhra v tomto roce. Snad 
ne poslední,“ řekl Roman Šebrle.

Národní házenkářky 
skončily v semifi nále
Národní házenkářky SK Chomutov NH 
vypadly z Českého poháru už v semifi -
nálové fázi. V čtyřčlenné skupině v Plzni 
skončily na třetím, tedy již nepostupo-
vém místě. Nejprve remizovaly s Přešti-
cemi 11:11 (poločas 6:6), poté nestačily 
na Tymákov 19:23 (13:12) a nakonec 
podlehly i Žatci 11:13 (5:7). Chomutov-
ské družstvo ovšem s přehnanými ambi-
cemi do Plzně nejelo. „Oslabila nás vel-
ká marodka, jednu spoluhráčku vyřadily 
pracovní důvody. Nakonec nás bylo jen 
devět, z toho dvě brankářky. Proto jsme 
turnaj v Plzni pojaly spíš jako výbornou 
přípravu na jarní část ligy,“ vysvětli-
la Jaroslava Čihařová, nejzkušenější 
hráčka chomutovské sestavy. I tak ale 
družstvo Chomutova bez šancí nebylo. 
„Všechny zápasy byly vyrovnané, i proti 
Tymákovu jsme se držely až do závěru. 
Bohužel nám na turnaji trochu odešla 
střelba,“ dodala Jaroslava Čihařová. 
Chomutov je devítinásobným držitelem 
Českého poháru, poslední vítězství spa-
dá do roku 2008.

BURZA KNIH
Ve Středisku knihovnických a kulturních 
služeb v Chomutově, Palackého 4995/85 

najdou zájemci burzu knih vyřazených 
z fondu beletrie (přízemí vedle šatny) 

a BURZU naučných knih vyřazených z fondu  
studovny (2. patro vedle studovny).
Knihy se prodávají za cenu 5–20 Kč.
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Bezpečnost a doprava

Žena zachránila 
sousedovi poklice
Jen pár minut před půlnocí zavolala 
strážníkům obyvatelka ze Svahové ulice, 
že vidí dva mladíky, kteří odcizili poklice 
z jednoho osobního vozidla. Radiostanicí 
o věci informovaná nejbližší motohlídka 
okamžitě vyjela na místo. U vchodu uvi-
děla postávat dva mladé muže odpovída-
jící popisu. Ti však byli naprosto v klidu, 
a jak uvedli, netuší, o co jde. Žena, která 
věc oznámila, naštěstí se strážníky spolu-
pracovala i nadále. A na mladíky hlídku 
upozornila a dokonce popsala místo, kam 
zloději poklice schovali. Uniformovaní 
muži pak lup v nedalekých křovinách na-
lezli a předali majiteli poškozeného vozi-
dla. Sedmnáctiletý mladík a jeho o pět let 
starší komplic vyfasovali pořádné pokuty. 
„Ženě musíme poděkovat. Je to přesný 
příklad toho, jak strážníci mohou rychle 
zasáhnout, když všímaví občané včas za-
volají na tísňovou linku 156,“ řekl ředitel 
městské policie Vít Šulc.
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balkonů a lodžií

www.zasklivanibalkonualodzii.cz
Bohuslav Vojtěch, tel.: 775 951 737

ČESKÝ SYSTÉM ZA ČESKÉ CENY
OMEZENÍ HLUČNOSTI A PRAŠNOSTI

OCHRANA PROTI VNIKNUTÍ

BEZPEČNÉ MYTÍ SKEL

VELKÁ ÚSPORA TEPLA

KOMPLETNÍ SERVIS

ORIGINÁLNÍ SUŠÁK 
PRÁDLA ZDARMA

zasklívání

AKCE!

inzerce

Facebook strážníků získává fanoušky

Obrázky ukázaly, jak si děti představují den se strážníky

Strážníci mají políčeno na zloděje v zahrádkách

Facebook městské policie získává stále více 
fanoušků. „Velice mě těší, že Chomuto-

vané se strážníky začali komunikovat touto 
moderní cestou a zajímají se o práci městské 
policie,“ řekl velitel městské policie a náměs-
tek primátora Jan Řehák. Facebooková strán-
ka městské policie má adresu www.facebook.
com/mpchomutov.
Lidé na Facebooku nejenže hodnotí a ko-

mentují události, které strážníci řešili, ale 
také městské policii začali sdělovat první 
podněty. „A to je právě to nejdůležitější, co 
jsme si od Facebooku slibovali. Získávat dal-
ší informace o tom, co občany trápí a na co 
by se měli strážníci zaměřit,“ dodává Řehák. 
Podněty budou řešit strážníci, kteří mají na 
starosti jednotlivé lokality v rámci projektu 
Váš strážník.

Výcvik psa, jízda na koni nebo výlet do 
Itálie, i tak si děti představují náplň spo-

lečného dne s Městskou policií Chomutov. 
Ukázala to výstava výtvarných prací ze sou-
těže žáků 2. ročníku základních škol, kterou 
již třetím rokem vyhlašuje městská policie. 
„Pro letošní ročník jsme zvolili téma Jak si 
představuji den strávený s městskou policí,“ 
řekla manažerka prevence Iva Ejim.
Náměstek primátora Jan Řehák, který výher-
cům předal slavnostní diplomy, je potěšen 
rozvíjející se spoluprací mezi žáky základ-
ních škol a strážníky. „Pro městskou policii 

je to velmi důležitý krok, začínat spolupraco-
vat s Chomutovany v tak útlém věku a stále ji 
prohlubovat až do dospělosti,“ sdělil Řehák a 
připustil, že pro vedení městské policie mo-
hou obrázky dětí sloužit i jako inspirace pro 
přípravu společných projektů. 
Výtvarná soutěž navazuje na preventivní 
přednášky městské policie, se kterými na-
vštěvuje děti na nižším stupni základních 
škol. „Protože děti rády kreslí, rozhodli jsme 
se ve 2. ročnících vyhlásit během přednášky 
i výtvarnou soutěž, pro kterou každý rok ur-
číme jiné téma,“ doplnila Ejim, jež společně 

s ostatními preventistkami vybrala vítěze.
Tím se pro letošní rok stal Tomášek Váňa ze 
2. C ZŠ Březenecká, který však kvůli nemoci 
nemohl na slavnostní předání ocenění přijít. 
Ocenění za 2. místo si převzal Ondra Holu-
bář ze 2. A ZŠ Akademika Heyrovského, kte-
rý by si chtěl společně se strážníky vyzkoušet 
výcvik psů. Třetí oceněná Anička Bělohláv-
ková ze 2. C na ZŠ Na Příkopech by zase nej-
raději vyrazila s městskou policií na houby. 
Výstavu obrázků si můžete prohlédnout ve 
vstupní hale Střediska knihovnických a kul-
turních služeb.

Zahrádky jsou v zimním 
období terčem zlodějů. 

Ti využívají toho, že majitelé 
k nim tolik nejezdí jako v létě. 
„Víme o tomto problému 
a naše hlídky se zahrádkář-
ským areálům věnují přede-
vším v noci při nepravidelných 
akcích,“ řekl ředitel městské policie Vít Šulc. 
Před dvěma dny strážníci zadrželi osmatřice-
tiletého muže z Jirkova, který se vydal do za-
hrádkářské kolonie v Edisonově ulici. „Od-
montoval několik železných sloupků z jedné 
zahrádky. Hlídka ho zadržela ve chvíli, kdy se 
chystal k odchodu,“ popsal případ Šulc. Zlo-
dějíček z řad nepřizpůsobivých musel tedy že-
lezné sloupky vrátit zpět na místo a při odcho-
du ještě vyfasoval blokovou pokutu. 
O kontroly zahrádkářských kolonií žádají sami 

občané. „Je to častý podnět na 
pravidelných setkáních územ-
ních strážníků s občany,“ řekl 
zástupce ředitele městské poli-
cie Petr Zálešák. To je také pří-
pad kolonie v Dukelské ulici, 
kde se velmi zvýšil počet vlou-
pání. „Nárůst vloupání opro-

ti minulým letům je snad třistaprocentní,“ tvr-
dí ze zkušenosti Rudolf Svatoš, strážník, který 
má lokalitu na starosti.
Strážníci zahrádkářské kolonie pravidelně 
kontrolují, ale to pachatele neodradí. Zloději 
berou úplně vše. Kabely, sekačky, nářadí, po-
traviny, nábytek a dokonce i naštípané dříví. 
Proto strážnicí kromě pravidelných kontrol v 
noci zahrádky nepravidelně zpovzdálí pozo-
rují a čekají, zda se zloději neobjeví. Podobné 
akce se opakují téměř každou noc.
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Školy a volný čas

V zooparku přibylo další mládě

V Chomutově přivítali rok Draka

ROZA: Hlavolamy bavily děti i rodiče

Tento měsíc je zoopark bohatý na zajímavé 
a radostné události. Šestileté oslici Ró-

zince se narodilo první mládě. Chovatelům 
přidělala trochu starostí a mládě zpočátku 
odmítala. „U prvorodičky se někdy setkáme 
s odmítnutím mláděte. Trpělivým přístupem 
se většinou podaří netečný postoj samice 
změnit,“ vysvětlil zoolog Miroslav Brtnický. 
Po dvou dnech se situace zlepšila. Malou oslí 
slečnu si mohou návštěvníci prohlédnout na 
statku s domácími zvířaty.

V městském divadle oslavila vietnamská 
komunita příchod nového lunárního 

roku, podle asijského kalendáře rok Draka. 
„Máme radost z toho, že rok od roku s námi 
oslavuje Nový rok větší počet Čechů a že se 
zajímají o naši kulturu,“ vyjádřila nadšení 
studentka vysoké školy Duong Hong Nhung.
Lunární Nový rok je pro Vietnamce největším 
a nejdůležitějším svátkem roku. V zaměstnání 
mají dospělí dovolenou, děti ve škole prázdni-
ny a rodiny využívají tento čas pro velký úklid 
a pro návštěvy svých známých. 
Program v divadle vyplnila hudební a taneč-
ní vystoupení především mladých Vietnam-
ců, kteří v Česku žijí od útlého dětství, a tak je 
jejich čeština téměř bezvadná. Rodiče těch-
to mladých velmi významně dbají na vzdělá-
ní a výchovu potomků. „Tato generace je ge-
nerací mladých ambiciózních a vzdělaných 

lidí, kteří se v české společnosti prosazu-
jí ve všech oborech lidské činnosti a díky je-
jich píli a ovládání češtiny mají vysokou šanci 
na úspěch a začlenění se do české společnos-
ti,“ domnívá se předsedkyně výboru pro ná-
rodnostní menšiny Marie Štáfková, která se 
oslav účastnila.

Puzzle a hlavolamy si připravila na letoš-
ní první akci dalšího ročníku celoroční 

soutěže Chomutovské rodinné zápolení koza 
Róza, maskot soutěže. Přestože minulý ročník 
skončil teprve před necelými dvěma měsíci, 
chomutovské rodiny byly na další zápolení již 
natěšené. To se projevilo na zájmu soutěží-
cích, kteří zcela zaplnili jídelnu Základní školy 
na Březenecké. „Vysoký zájem o první akci jen 
potvrzuje fakt, že Rodinné zápolení si Cho-
mutované vzali za své a chtějí opět celý rok 
soutěžit a prožívat společné rodinné okamži-
ky,“ řekl primátor Chomutova Jan Mareš. Do 
letošního ročníku se zatím zapojilo 183 rodin.
První  soutěž prověřila hlavně mozkové závi-
ty zúčastněných, ale také šikovné ruce celého 
týmu. „Máme zde připraveno několik stano-
višť s oblíbenými hlavolamy. Kromě klasic-
kých papírových puzzle tu jsou i trochu slo-
žitější prostorová dřevěná puzzle a zamířili 
jsme i do Asie, a tak jsme mezi úkoly zařadili 
origami a tangramy,“ nastínila obsah Puzzle-
hrátek Marie Heřmanová z kanceláře primá-
tora. Poskládané výtvory si rodiny samozřej-
mě odnášely na památku domů.

A nebyl to jediný suvenýr, který si rodiny 
z Puzzlehrátek odnesly. Už při příchodu ob-
držely kromě soutěžní známky i speciální dře-
věnou účastnickou známku, kterou tento rok 
budou dostávat na každé z akcí. „Je to překva-
pení, novinka letošního ročníku,“ vysvětlil 
primátor Mareš. Soutěžní známky si zaslou-
žili skutečně všichni, protože jak jednotliví 
zástupci zápolících rodin přiznali, hlavolamy 
Chomutovanům nejsou rozhodně cizí, na-
opak řada návštěvníků měla například sklá-

dání puzzle z domova pořádně natrénované.
Protože při všem tom hlavolamovém zápole-
ní dětem i rodičům vyhládlo, ocenili všichni 
dobroty, které pro ně připravil personál jídel-
ny ZŠ Březenecká. Pohodovou atmosféru do-
plnily i veselé písničky, které všem zúčastně-
ným zpestřily chvíle nad skládačkami. 
Příští akce kozy Rózy je naplánována už za 
tři týdny. 26. února je na programu Lední jíz-
da na zimním stadionu, která na rozdíl od 
Puzzlehrátek prověří především bruslařské 
schopnosti soutěžících.

Strážníci a chovatelé 
zachránili labuť
Zcela vyčerpanou labuť přivezli do zá-
chranné stanice Podkrušnohorského zo-
oparku strážníci Městské policie Chomu-
tov. „Labuť byla umístěna do teplejšího 
prostředí, aby zde mohla načerpat síly, 
o které kvůli krutým mrazům přišla. Bez 
pomoci by vyčerpané zvíře samo zimu 
s největší pravděpodobností nepřežilo,“ 
sdělila Martina Andělová z oddělení pro-
pagace zooparku.

CF-holding s.r.o.
Jana Hudcová, tel.: 775 550 898
Poradenské centrum ZDARMA

Hypotéky bankovní i nebankovní,

úvěry se zástavou i bez zástavy, insolvence - 

oddlužení pro každého i pro podnikatele.
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Inzerce/Zábava

Sudoku

Křížovka Francouzské přísloví: Přítel není ten, kdo tě polituje, ... (tajenka)

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 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších přepisů

P R O N Á J E M   
podílu pozemku p.č. 2713/2

o výměře 2134 m2 
ostatní dopravní plocha v katastrálním 

území Chomutov I
za účelem stání motorových vozidel

(15 parkovacích míst).
Informace podá pracovnice odboru rozvoje, 

investic a majetku města p. Milena Balogová.
m.balogova@chomutov-mesto.cz

tel.: 474 637 464, Chomutov,
Chelčického 99.

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
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Inzerce/Servis

Kino Svět

23. 2. čt 17.00 Cesta na tajuplný ostrov 2 (3D) 

23. 2. čt 19.00 Labyrint 

24. 2. pá 17.00 Cesta na tajuplný ostrov 2 (3D) 

24. 2. pá 17.00 Modrý tygr 

24. 2. pá 19.30 Školní výlet  

25. 2. so 18.00 Válečný kůň

25. 2. so 19.00 Star Wars: Epizoda I.
  Skrytá hrozba (3D)

26. 2. ne 15.00 Modrý tygr 

26. 2. ne 17.00 Star Wars: Epizoda I.
  Skrytá hrozba (3D)

26. 2. ne 19.00 Školní výlet  

27. 2. po 17.00 Školní výlet  

27. 2. po 19.00 Nepřítel pod ochranou 

28. 2. út 17.00 Školní výlet

28. 2. út 19.00 Nepřítel pod ochranou

29. 2. st 17.00 Cesta na tajuplný ostrov 2 (3D) 

29. 2. st 19.00 Žena v černém

Městské divadlo

10. 2. pá  Maturitní ples SPŠ Chomutov  

11. 2. so  Maturitní ples Soukromého
  gymnázia Chomutov  

13. 2. po 19.00 Bez roucha – divadlo 

14. 2. út 19.00 Jubileum Ivana Ženatého – koncert 

18. 2. so  Maturitní ples 4.AT Střední 
  zdravotnické školy  

24. 2. pá  Maturitní ples SPŠ Chomutov   

25. 2. so  Ples Ekostaveb  

28. 2. út 19.00 Láska a párečky (Divadlo)  

3. 3. so  9.reprezentační ples Ústeckého kraje  

Galerie na schodech

do 31. 3. 2012 Grafi ka – Jan Nebeský 

Výstava linorytů a hlubotisků mladého chomutovského 
výtvarníka Jana Nebeského, který působí jako pedagog 
v ZUŠ Litvínov.

Galerie Lurago

do 24. 2. 2012 Fotografi e z měst

  Helena Čubová   

Výstava fotografi í pražské výtvarnice Heleny Čubové. 

Galerie Špejchar

do 9. 3. 2012 Setkání – Mužíková Chabr Mužík

Společná výstava obrazů Renaty Mužíkové, Miroslava Mužíka 

a Ladislava Chabra.

Zimní stadion

22. 2. st 17.30 Chomutov – Písek hokej

26. 2. ne 14.00 Rodinné zápolení – Lední jízda

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

út  10.00–11.00 17.30–18.30

čt  10.00–11.00 17.30–18.30 

so  10.00–11.00 15.00–16.00

ne  10.00–11.00 15.00–16.00

DDM

21. 2. út 9.00–13.00 Dopolední keramika

22. 2. st 18.00  Country taneční klub „Laso“

22. 2. st 17.00–20.00 Keramika pro dospělé a mládež

24. 2. pá 16.00–18.00 Pletení z papíru

24. 2. pá 9.00  Soutěž v anglickém jazyce

25. 2. so 9.00  Rychlá kola DDM

28. 2. út 9.00–13.00 Dopolední keramika

29. 2. st 18.00  Country taneční klub „Laso“

29. 2. st 17.00–20.00 Keramika pro dospělé

inzerce
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Fotoreportáž

Náměstí 1. máje ožilo masopustním veselím
Nesmělé sluneční paprsky dusila těžká 

mračna, na zemi ležela čerstvá sněhová 
pěřina, přesto se Chomutov minulou středu 
už symbolicky loučil se zimou. Stalo se tak 
v rámci 1. masopustních hodů, které pod zá-
štitou města zajistil Ústecký kraj. Na náměs-
tí 1. máje tak hned ráno začali nabízet zboží 
trhovci, kteří uspokojili každého, kdo sháněl 

něco na zub a nemuselo přitom jít jen o dob-
roty z masa. Odpoledne navíc náměstí ožilo 
pestrým programem, který evokoval zašlou 
slávu první republiky. Diváci si mohli napří-
klad zazpívat prvorepublikové šlágry s kape-
lou nebo se naučit šimi, tanec, který ve třicá-
tých letech vládl tanečním sálům. Moderátor 
dětem pomocí pohádkového příběhu o čuní-

kovi, který si v chlívku uklízel, holil se a cvičil, 
vysvětlil, že prasátka se vlastně na porážku 
těší, a řezník Krkovička jim zase předvedl, jak 
se plní jitrnice do střívek. Nejvíc pozornosti 
ale přitáhl pestrý a halasný průvod maškar, 
během kterého byla několikrát symbolicky 
oběšena Zima, bůhvíproč mající podobu pa-
náka mužského pohlaví.

15



ne
dě

le
 

26
. ú

no
ra

Tř
et

í a
kc

e 
R

od
in

né
ho

  
zá

po
le

ní
 2

01
2.

 R
od

in
né

 
br

us
le

ní
 s

 m
no

ha
 s

ou
tě

že
m

i 
ve

 s
po

lu
pr

ác
i s

 K
U

LT
U

R
A 

A 
S

P
O

R
T 

C
H

O
M

U
TO

V
 

a 
P

IR
Á

TI
 C

H
O

M
U

TO
V.

Zi
m

ní
 s

ta
di

on
 

Č
as

ov
ý 

ha
rm

on
og

ra
m

:
Tr

vá
ní

 a
kc

e:
 1

2.
00

–1
5.

00
 h

od
in

 
R

eg
is

tra
ce

: 
12

.0
0–

13
.4

0 
ho

di
n 

So
ut
ěž

e:
 

12
.0

0–
14

.0
0 

ho
di

n 
D

is
ko

té
ka

 n
a 

le
du

: 1
4.

00
–1

5.
00

 h
od

in

So
ut
ěž

e:
6 

st
an

ov
iš
ť n

a 
le

du
 p

ro
 b

ru
sl

íc
í r

od
ič

e 
s 

dě
tm

i

Pr
o 

so
ut
ěž

íc
í b

ud
e 

za
jiš

tě
no

:
br

ou
še

ní
 b

ru
slí

 z
a 

po
pl

at
ek

re
st

au
ra

ce
 s

 o
bč

er
st

ve
ní

m
 

• •

R
eg

is
tr

ac
e 

a 
po

dm
ín

ky
:

R
eg

is
tra

ce
 a

 v
ýd

ej
 h

ra
cí

ch
 k

ar
et

 
v 

re
gi

st
ra
čn

ím
 s

tá
nk

u 
R

od
in

né
ho

 
zá

po
le

ní
. S

ou
tě

žn
í z

ná
m

ku
 o

bd
rž

í 
ro

di
nn

ý 
tý

m
, p

ok
ud

 a
bs

ol
vu

je
 

je
dn

ot
liv

é 
di

sc
ip

lín
y.

U
po

zo
rn
ěn

í:
na

 le
d 

m
ož

ný
 vs

tu
p 

po
uz

e 
na

 b
ru

slí
ch

dě
ti m

us
í m

ít 
př

i v
stu

pu
 n

a 
led

 h
elm

u 
(c

yk
lis

tic
ká

, ly
ža
řs

ká
, h

ok
ejo

vá
 a

po
d.

) 
a 

ru
ka

vic
e

ne
bu

de
 za

jiš
tě

no
 h

líd
án

í o
dlo

že
ný

ch
 

vě
cí 

(z
a 

od
lož

en
é 

vě
ci 

po
řa

da
te

l n
er

uč
í)

• • •

TTř
et

í a
kc

e 
R

od
in

né
ho

 
zzá

po
le

ní
 2

01
2.

 R
od

in
né

bbr
us

le
ní

 s
 m

no
ha

 s
ou

tě
že

m
i 

ve
 s

po
lu

pr
ác

i s
K

U
LT

U
R

A 
A

S
P

O
R

T 
C

H
O

M
U

TO
V

a
P

IR
Á

TI
 C

H
O

M
U

TO
V.

Zi
m

ní
 s

ta
di

on
 

Č
as

ov
ý 

ha
rm

on
og

ra
m

:
Tr

vá
ní

 a
kc

e:
12

.0
0–

15
.0

0 
ho

di
n

R
eg

is
tra

ce
:

12
.0

0–
13

.4
0 

ho
di

n
So

ut
ěž

e:
12

.0
0–

14
.0

0 
ho

di
n

D
is

ko
té

ka
 n

a 
le

du
: 1

4.
00

–1
5.

00
 h

od
in

So
ut
ěž

e:
6 

st
an

ov
iš
ť n

a 
le

du
 p

ro
 b

ru
sl

íc
í r

od
ič

e 
s

dě
tm

i

Pr
o 

so
ut
ěž

íc
í b

ud
e 

za
jiš

tě
no

:
br

ou
še

ní
 b

ru
slí

 z
a 

po
pl

at
ek

re
st

au
ra

ce
 s

 o
bč

er
st

ve
ní

m
• •

R
eg

is
tr

ac
e 

a 
po

dm
ín

ky
:

R
eg

is
tra

ce
 a

 v
ýd

ej
 h

ra
cí

ch
 k

ar
et

v
re

gi
st

ra
čn

ím
 s

tá
nk

u 
R

od
in

né
ho

 
zá

po
le

ní
. S

ou
tě

žn
í z

ná
m

ku
 o

bd
rž

í 
ro

di
nn

ý 
tý

m
, p

ok
ud

 a
bs

ol
vu

je
 

je
dn

ot
liv

é 
di

sc
ip

lín
y.

U
po

zo
rn
ěn

í:
na

 le
d 

m
ož

ný
 vs

tu
p 

po
uz

e 
na

 b
ru

slí
ch

dě
ti m

us
í m

ít 
př

i v
stu

pu
 n

a 
led

 h
elm

u 
(c

yk
lis

tic
ká

, ly
ža
řs

ká
, h

ok
ejo

vá
 a

po
d.

)
a

ru
ka

vic
e

ne
bu

de
 za

jiš
tě

no
 h

líd
án

í o
dlo

že
ný

ch
vě

cí 
(z

a 
od

lož
en

é 
vě

ci 
po
řa

da
te

ln
er

uč
í)

• • •


