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AutoDům Chomutov
Spořická 4522
430 01 Chomutov
Tel.: 474 624 307-8
www.autodum-cv.cz 

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Začněte novou sezonu s profesionální péčí a budete celé jaro k nezastavení. 
Přijeďte s Vaším vozem na jarní servisní prohlídku ŠKODA a získejte jistotu, 
že se na něj můžete spolehnout, ať už Vaše cesty povedou kamkoli. V případě 
nalezení závady Vám naši specialisté nabídnou opravu za skutečně výhodné ceny. 
Nenechte si ujít také zajímavou nabídku ŠKODA Originálních dílů a příslušenství.

ŠKODA Service®

ŠKODA Originální díly®

ŠKODA Originální příslušenství®

Jarní servisní prohlídka od 19. 3. do 6. 4. 2012 pro Váš vůz ŠKODA

ŠKODA doporučuje
Castrol EDGE Professional

Buďte akční celé jaro
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POZOR SMLUVNĚ 
GARANTUJEME ČESKOU 

VÝROBU OKEN

ČESKÝ
VÝROBEK

58 %54 % + NAVÍC 4 % =

SLEVY
Platí do 29. 2. 2012

6 > 5 6-komorová okna za cenu 
5-komorových od konkurence

ZDARMA
žaluzie, teplý rámeček k objednaným oknům

ZELENÝ ÚVĚR 
PODPORUJTE I VY OBJEDNÁVKOU 

NAŠICH PLASTOVÝCH OKEN 

www.svet-oken.cz 800 101 004
LINKA pro ČECHY

AKČNÍ

až 9000 Kč

ZIMNÍ 

SLEVA 

CHOMUTOV 
Písečná 5285 (v přízemí zdravotního střediska)

tel.: 474 659 281, fax: 474 650 590
e-mail: chomutov@svet-oken.cz
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 téma
MaTeřINKa 2012:
z děTí Se STalY 
šMOUlOVÉ I brOUčCI
Děti z chomutovských 
mateřských škol se již 
po čtrnácté zúčastnily 
nesoutěžní celostátní 
přehlídky dětských 
vystoupení.

 aktuality
bezdOMOVCI Mají 
NadějI, MUSí ale CHTíT
Příběh bezdomovce 
Lubomíra dokazuje, že je 
naděje vyhrabat se ze dna. 
Záleží, ale je jen na něm, jestli 
se to povede. Pomocnou 
ruku dostal…

 aktuality
eCHOMUTOV.Cz 
zíSKal CeNU
Stříbrnou cenu Ministerstva 
vnitra za kvalitu ve veřejné 
správě a dvě ocenění za 
inovaci převzal za město 
Chomutov primátor 
Jan Mareš. 

 kultura
KNIHOVNa bUde 
OdpOUšTěT 
I reKONSTrUOVaT
Chomutovská knihovna 
vyhlašuje amnestii pro 
hříšníky, kteří neodevzdali 
zapůjčené knihy. Zároveň 
se chystá na rekonstrukci 
dětského oddělení. 

 sport
CHOMUTOV HOSTIl 
fUTSalOVý SVáTeK 
jUNIOrů
Na hřišti městské sportovní 
haly se střetly ve Final 
four nejlepší české týmy 
z kategorií šestnáctiletých 
a osmnáctiletých hráčů. 

 doprava
dOpraVNí pOdNIK 
CHCe aUTObUSY 
Na zeMNí plYN 
Dopravní podnik 
Chomutova a Jirkova zařadí 
do svého vozového parku 
autobusy na stlačený zemní 
plyn (CNG). Do konce roku 
by se mělo rozhodnout.

 školy
děTI Se NaUčIlY 
lYžOVaT a HNed 
záVOdIlY
Celých sedm týdnů 
děti z mateřských škol 
podstupovaly lyžařský 
výcvik na Klínovci. 

K MaSKOTůM 
přIbYl KOzlíK 
rOzMarýNeK 
fotoreportáž na straně 15.

12

11

10

94

6

7

NOVÉ 
CHOMUTOVSKÉ 
NOVINY
Chomutovské noviny mění svou 
tvář, mají nové logo, které kore-
sponduje s logem města a moder-
nější grafiku. Rozsah novin, oblí-
bené rubriky i vydání vždy první 
a třetí středu v měsíci zůstá-
vají stejné. Chystáme postupně 
řadu dalších novinek, abychom 
vám mohli přinést více infor-
mací o dění v Chomutově. Tištěné 
noviny jsou limitované počtem 
stránek, proto u některých článků 
najdete piktogram, který odka-
zuje na webový informační por-
tál města www.echomutov.cz 
s mnoha dalšími informacemi, 
tabulkami, množstvím fotografií 
nebo videoreportáží. 
Především mladá generace pou-
žívá takzvané chytré telefony, což 
je pro nás do budoucna výzvou 
k rozšíření a zvýšení komfortu 
nabízených služeb. 
Věříme, že Chomutovské noviny 
i portál echomutov.cz budou vaším 
oblíbeným zdrojem informací.

Tomáš Branda
šéfredaktorSC
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CHCeTe Mě?
Oskar je osmiletý kříženec. 
Na svůj věk je velmi tempe-
ramentní, přátelský a hodný. 
Nehodí se však k malým dětem. 
Má rád procházky. 

V psím útulku čeká na nové pány 
řada pejsků. Některé z nich vám 
představujeme. Více na stránkách 
www.utulek-chomutov.estranky.cz 
nebo na telefonu 474 651 080.
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Nacvičená vystoupení se týkala 
oblasti hudební, dramatické, 
hudebně pohybové, tělovýchovné, 
výtvarné nebo estetické. „Letos na 
festivalu vystupovaly děti z mateř-
ských školek z Chomutova, Jirkova, 
Kadaně, Klášterce nad Ohří, Mostu 
a Litvínova,“ uvedla Irena Kopecká, 
ředitelka Mateřské školy Chomutov. 

Mateřinka je doprovázena výsta-
vou výtvarných prací v prostorách 
městského divadla a celostátní anke-
tou Zlatá Mateřinka o nejlepší uči-
telku. Loni si cenu odnesla Eva 
Lenčéšová z MŠ Písečná, letos 
je navržena na nominaci Marcela 
Kašná z MŠ Šafaříkova.

Čtrnáctý ročník Mateřinky slav-
nostně zahájil pěvecký sbor MŠ 
Chomutov a sbor ZUŠ Chomutov 
písní Mateřinka. Po té se představily 
Berušky, pěvecký sbor MŠ Klíček.

Mateřinky se zúčastnily všechny 
chomutovské školky. Každá z nich 
měla zajímavé a originální předsta-
vení. Přiblížit je všechna, by zname-
nalo rozšířit noviny o několik dal-
ších stran. Proto jsme jich museli 
vybrat jen několik. 

MOdří jsOu pO 
BOrůvkách

Gargamel, Taťka Šmoula, Šmou-
linka i ostatní modří kamarádi z 
MŠ Šafaříkova v příběhu Šmoulí 
ráj ukázali, jak se žije ve šmoulí 
vesničce. Hrál se tam fotbal, tan-
čila samba. Pohodu ale narušil Gar-
gamel. Děti své vystoupení pilně 
trénovaly, kromě toho je ale také 
moc zajímalo, proč jsou Šmoulové 
modří. „Protože jedí hodně borů-
vek, to je jasné,“ shodli se. To jim 
však paní učitelka vyvrátila. Mod-

rou barvu pro kreslené postavičky 
vybrala manželka Pierra Culliforda, 
autora Šmoulů. Modrá byla nej-
vhodnější, zelení by v trávě nebyli 
vidět, červení by působili agre-
sivně, žlutí by zas byli příliš bledí. 
S představením pomáhali i rodiče. 
Připravovali dětem modré oble-
čení, čepičky nebo převáželi kulisy. 
„S rozdělováním rolí problém nebyl, 
kladné role Šmoulů byly obsazeny 
hned, záporného Gargamela ztvárnil 
s heslem ,někdo to dělat musí´ jeden 
z chlapců,“ uvedla Marcela Kašná 
z mateřinky Klíček, která měla na 
starosti organizaci vystoupení. 

pučMelOud rOzesMál 
i herce

Čmeláčí domeček zbořil neo-
hrabaný Pučmeloud, a tak broučci 
museli spojit síly a znovu ho 

postavit. Při trénování vystoupení 
Co se děje v trávě měly děti i uči-
telky z MŠ Kundratická zásadní 
problém. Nesmát se! Ono totiž 
udržet vážnou tvář a soustře-
dit se na roli, když učitelka Pav-
línka coby opravdu neohrabaný 
Pučmeloud boří domeček, chtělo 
hodně sil. „Když Pučmeloud začal 
bořit obydlí, děti převlečené za 
broučky měly být potichu scho-
vané v trávě a sbírat jahody. Jenže 
děti se vždycky začaly strašně 
smát,“ uvedla jedna z organizátorek 
vystoupení Jana Pézrová z mateř-
ské školy Zahrádka. Pamatování 
textu dětem ulehčila veršovaná 
forma, kostýmy broučků si vzala na 
starosti sama učitelka. Kromě dětí 
v roztomilých převlecích byl pěkný 
pohled i na vážně obrovské kulisy, 
které zvýraznily malou velikost 
broučků. Hra zaměřená na přírodu 
byla vědomě v rozporu s umístě-
ním školky Zahrádka uprostřed jed-
noho z největších sídlišť v Chomu-
tově – Březenecké. 

Děti z chomutovských mateřských škol se již po čtrnácté zúčastnily 
nesoutěžní celostátní přehlídky dětských vystoupení s názvem Mateřinka 
2012. Na pódiu městského divadla se jich představilo více než tři stovky.

Mateřinka 2012: 

z dětí se stali  
šmoulové i broučci
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jasná vOlBa prO Ondru
Poznávat dobro a zlo se děti naučí 

nejlépe z pohádky. Přesně tím se řídily 
učitelky z mateřinky v ulici 17. listo-
padu, když vymýšlely téma vystou-
pení. Představení Strašidelný les bylo 
plné strašidel, medvědů, své místo 
tu měla i čarodějnice nebo loupež-
ník. Hlavní roli ale dokonale ztvárnil 
malý Ondřej v roli Babky Chňapky. 
„Všechny role si děti zkusily zahrát 
a ta, která se jim líbila, jim pak zůstala. 
Babka Chňapka pro Ondřeje ale byla 
jasná volba, má úžasné herecké nadání 
a je to vůbec komik třídy,“ řekla Hana 
Vitešníková z MŠ Úsměv. A pro 
byly i ostatní děti, Ondra je při svém 
výstupu několikrát pořádně roze-
smál. Právě úsměv je hlavním mottem 
školky. Ve svém desateru jasně říká, že 
úsměvem nic nezkazíš, že smích pro-
dlužuje život, že na úsměv není nikdy 
pozdě a další moudra. Ani při této 
pohádce neměli malí herci problém 
se zapamatováním textu. Jednotlivé 
výstupy na sebe navazovaly a dětská 
paměť je snad nekonečná. 

hráT nechTěl nikdO
Pohádka O štěstí a kráse je 

o dvou krásných slečnách, které 
touží po štěstí. Netuší však, že štěstí 
nespočívá v tom, co nemají, ale 
v obyčejných věcech, které mají na 
dosah ruky. Na této pohádce děti 
z mateřinky v Písečné ulici tvo-
řivě pracovaly celý rok, hrály dra-
matické hry, zpívaly písně, tan-
čily. Postupně se tak nenásilnou for-
mou vžívaly do děje a rolí v této 
pohádce. Při obsazování rolí však 
najednou nikdo nechtěl hrát. Veš-
kerý stud ale trval jen chvilku 
a najednou se situace obrátila a hrát 
chtěli všichni. Nakonec se vše srov-
nalo a každý si našel svou roli. 

Hlavní role dvou dívek se ujala děv-
čata Michaela a Karolínka. Komi-
níka si zahrál Ondra. Velkou opo-
rou byli rodiče, kteří se se zaujetím 
podíleli na pohádce, šili kostýmy, 
poskytovali materiál. MŠ Kvítek 
v předchozích letech vystupoval 
s představeními, na kterých se podí-
lelo až 18 dětí. Proti tomu je letošní 
vystoupení výjimečné, podílelo se 
na něm „pouze“ 8 malých herců.

jiTrnicí se cpal nejlépe
Se zajímavým ztvárněním kla-

sické Krkonošské pohádky přišly děti 
z MŠ Pohádka. Nejenže se Trauten-
berk odnaučil krást a podvádět, ale 
navíc na konci pohádky dal před-
nost nízkotučnému jogurtu před jitr-
nicí! Lakomého a protivného Trau-
tenberka hned chtěl hrát malý Adá-
mek. A když učitelky viděly, jak se 
umí krásně neurvale cpát jitrnicí, 
neváhaly mu roli dát. Celou pohádku 
sledovala dívenka Terezka, která byla 

již po chvilce chováním Trauten-
berka zděšena. Vyskočila a děj zasta-
vila, v tu chvíli se z herců staly sochy. 
Když Terezka s pomocí Krakonoše 
děj opravila, hrálo se dál. Děti svými 
nápady doplňovaly celý příběh, upra-
vovaly si text, podílely se na výrobě 
kulis a dekorací. Pohádku provázely 
pěkné písničky a krátké verše. 

BrOučkOvé už Také 
nepláčOu

Malé tříleté děti s tykadly a krov-
kami na zádech zaplnily představení 

Broučková školička, které je plné 
pohybu a písniček. Vystoupení MŠ 
Zahradní popisovalo život broučků 
ve školce od rána do odpoledne, 
stejně jako prožívají den malé děti. 
Ty se totiž v prvním ročníku školky 
naučily chodit bez maminek a bez 

pláče, tak se to museli naučit také 
broučkové. Nacvičování představení 
s tak malými dětmi chtělo hodně 
trpělivosti, ale výsledek byl vynika-
jící, několikaměsíční práce se vypla-
tila. Na úryvky písniček z večer-
níčků děti cvičily i tancovaly. Přípra-
vám se nevyhnuli ani rodiče, kteří 
se podíleli na výrobě kostýmů, tyka-
del a krovek a také kulis, které před-
stavovaly trávu. Roztomilé vystou-
pení s dětmi ze třídy Pianko nacvi-
čily jejich paní učitelky Hana Zít-
ková a Monika Husová. 

jakO u nás na vsi
Český venkov se stal předmě-

tem vystoupení dětí z MŠ Růžová. 
Scéna vypadala opravdu tra-
dičně, uprostřed stála májka, pod 
ní lavička a opodál lípa. Když 
pak náves zaplnily děti v krojích, 
nemohlo být už o tradičním tématu 
pochyb. „Dříve lípa jako sym-
bol české státnosti zdobila každou 
náves na českém venkově. Lidé 
sedávali pod lípou, diskutovali, zpí-
vali i tančili,“ uvedla Hana Vorlíč-
ková z MŠ Růžová. Krásný tanec 
dětí doprovázely lidové písně, jako 
Pojďte holky do oborky, A já su 
synek z Polánky, Leze ráček přes 
potůček nebo například Ty budeš 
můj. Kroje i scéna byly laděny 
do modrožluta, a přestože děti při 
vystoupení doprovázela hudba z mag-
netofonu, texty písní si malí herci 
velmi rychle zapamatovali a zpívali 
spolu s doprovodem. Ani tanec neči-
nil problém malým capartům, kroky 
si pamatovali a přítomným divákům 
to s radostí ukázali. 

Foto k článku: www.fotostudio24.cz

„role si děti zkusily zahrát a ta, která se 
jim líbila, jim pak zůstala. babka Chňapka 
pro ondřeje ale byla jasná volba, 
má hereCké nadání a je to komik třídy“
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Stále se snižující zájem o řemesla 
a technické obory chce změnit 
základní škola Na Příkopech v Cho-
mutově pomocí projektu Dílny - Jak 
přilákat žáky do středních odbor-
ných škol. V rámci tohoto projektu 
dojde k úzké spolupráci s odbornými 
středními školami zejména při výuce 
praktických předmětů.

 Do projektu jsou kromě jeho 
nositele ZŠ Na Příkopech zapojené 

také další tři chomutovské školy, 
a to Hornická, Kadaňská a Školní. 
„Moderní doba staví do popředí 
takzvané nové profese, jako je 
management, leadership či mar-
ketingová komunikace. Řemesla 
a technické obory byly odsu-
nuty na okraj zájmu,“ uvedl Milo-
slav Hons, ředitel ZŠ Na Příko-
pech. „Nepovažujeme za správné, 
že ve stále větší míře vykoná-

vají odborné řemeslné a technické 
práce laici či nekvalifikovaní pra-
covníci. Na trhu práce je o tyto 
odborníky velký zájem,“ dodal.

 Cílem projektu je tedy zvýšit 
u žáků osmých a devátých tříd zájem 
o studium na odborných školách. 
Pomoci by tomu měly krátkodobé 
stáže na odborných školách, při kte-
rých se žáci nejen dozví o samotném 
studiu, ale vyzkouší si také prakticky 

technická zařízení odborných dílen. 
Zpětnou vazbu tvoří i návštěvy firem 
zaměstnávajících řemeslníky či tech-
nology. Jejich zástupci seznámí žáky 
s konkrétní prací svých zaměst-
nanců, s výhodami i nevýhodami 
i s finančním ohodnocením. 

Aktivně se do projektu zapojí 
téměř 450 žáků, kteří si mnohá 
řemesla na vlastní kůži vyzkouší, 
a více než 30 pedagogických pra-

V třeskutých mrazech si bezdo-
movec Lubomír prokřehlýma rukama 
rozdělává ohýnek na okraji lesíka, 
který mu poskytuje jediné útočiště. Je 
špinavý, zanedbaný. Na ulici se dostal 
kvůli ztrátě zaměstnání a násled-
ným dluhům. Teď nemá peníze, nemá 
domov, nemá budoucnost. Své chudé 
jmění si nosí s sebou v jediné igelitce. 
Zbyla mu jen sestra, k níž se občas 
zajde umýt, najíst. Zůstat ale nemůže, 
sestra má svou rodinu, svůj život. 

Pár kousků chrastí snad pomůže 
devětapadesátiletému muži přečkat 
noc s teplotami hluboko pod nulou. 
Když vidí přicházet strážníky, naděje 
mizí. Zakazují mu rozdělávat oheň. Na 
druhou stranu mu však jako zázrakem 
nabízejí pomoc. Jestli ovšem bude 
chtít. A on chce. „Často se setkáváme 
s bezdomovci, kteří nemají zájem 
změnit svůj styl života. Lubomír byl 
ale jiný, chtěl se dostat z ulice pryč,“ 
vypráví Andrea Bělunková, terénní 

sociální pracovnice. Lubomírův návrat 
do života prožívá spolu s ním. Hodně 
pomáhá i Lubomírova sestra.

Lubomír se dostává na ubytovnu. 
Zde se může najíst, umýt a dostane 
čisté oblečení. „Okamžitě jsme začali 
společně řešit resty, evidenci na úřadu 
práce, zařizovat kartičku pojištěnce, 
dluhy a podobně. Lubomír si také 

aktivně hledá zaměstnání,“ vyjmeno-
vala Andrea Bělunková.

 Muž zklamaný životem má najed-
nou naději na budoucnost. „V sou-
časné době musíme dávat pozor, aby 
se z nějakého důvodu nevrátil zpět na 
ulici,“ říká Kamila Faiglová, vedoucí 
odboru sociálních věcí. Ale tam už 
Lubomír nechce.

V budově bývalého kina Oka 
se to nyní hemží malíři, elektrikáři 
a dalšími profesemi. Město nyní 
objekt opravuje, aby mohl co nej-
dříve sloužit veřejnosti. „Zazna-

menali jsme poměrně velký zájem 
o využití budovy,“ řekl náměstek 
primátora Jan Řehák. Opravy by 
měly trvat ještě měsíc. 

V bývalém kině se maluje, vymě-
ňuje sociální zařízení a opravuje 
střecha a okapy. „Kromě těchto 
základních oprav budou provedeny 
revize rozvodů elektřiny a plynu,“ 
dodává Řehák. Řemeslníci také 
opraví topení. Podle plánu by opravy 
měly skončit do závěru března. 

Do budovy se těší řada spolků 
a kulturních organizací. Zázemí by 
zde měli najít chomutovští ostro-

střelci, školní divadlo Nahoď 
či obecně prospěšná společnost 
Gopala, která se stará o využití vol-
ného času seniorů. I základní umě-
lecká škola uvažuje o pořádání 
koncertů v sále bývalého kina. 

Svoji pobočku v bývalém kině 
chce zřídit Středisko knihovnických 
a kulturních služeb, které převzalo 
budovu pod svá křídla. „Neměla by 
otevřeno stále. Počítáme dva či tři 
dny v týdnu,“ řekla ředitelka SKKS 
Marie Laurinová. Lidé z Domoviny 
a okolí by tak měli blíže k půjčo-
vání knih. 

bezdomovci mají 
naději, musí ale chtít 

Oko se chystá na otevření

školy ukazují žákům řemesla

KráTCe
draci v zOOparku
O jarních prázdninách se 
uskuteční v Podkrušnohorském 
zooparku tradiční ekotábor pro 
děti s názvem Dračí doupě a 
pro návštěvníky je připravena 
jednoduchá hra Dostaňte nás! 

leOnardO 
v chOMuTOvě
V únoru se v kině Svět konal 
třetí přímý přenos. Diváci viděli 
komentovanou prohlídku 
londýnské výstavy Leonarda 
da Vinci. V přímém přenosu ji 
zhlédlo 117 diváků, v záznamu 
167 studentů. 

nOvé kOše v parku 
Technické služby vyměnily 
minulý měsíc 20 odpadkových 
košů v městském parku, čímž 
dokončily výměnu všech 
36 košů v parku. Koše vyšly na 
téměř 80 tisíc korun. 

spOrTOvišTě jsOu 
připravená
V únoru společnost Kultura 
a sport Chomutov připravila 
venkovní sportovní areály 
Tomáše ze Štítného a skatepark 
na zahájení nové sezóny.

Bude více kOMpOsTu
V rámci projektu na rozšíření 
svozu bioodpadů a navýšení 
kapacity kompostárny bude 
na kompostárně Odpadového 
hospodářství umístěn 
fermentor na úpravu sebraného 
bioodpadu.

podrobnější článek

 videoreportáž k článku

více čTěTe na weBu:



aktuality

aktuality | 7

Ve víru masopustních tradic se po 
dva dny nacházelo město Chomutov. 
Průvody masek, vepřové hody i tra-
diční zábavy a tanečky se konaly na 
Domovině i v Podkrušnohorském 
zooparku. Oslavy jara mají na obou 
místech dlouhou tradici, ale i tak si 
organizátoři připravili změny a pře-
kvapení. 

Na Domovině se organizátoři 
navrátili k tradicím a zvykům, se kte-
rými před osmi lety začínali. „Maso-
pustní průvod ve 14 hodin vyrazil 
z křižovatky ulic Třebízského a Lip-
ská, aby prošel Domovinou a zasta-
vil u jednotlivých sousedů, kteří měli 
připravené nějaké pohoštění,“ nazna-
čil Rudolf Kozák, předseda pořáda-
jícího spolku. Na Domovině nechy-
běla ani kapela a maškary, které 

vyzývaly k tanci tu paní, tu pána 
domu, podle toho, kdo právě otevřel 
dveře. „Byla zde příjemná a přátelská 
atmosféra, kterou se nám daří udržo-
vat každý domovinský masopust,“ 
dodal Kozák, podle kterého i tento 
ročník dokázal podpořit sousedské 
vztahy na Domovině.

Naopak Podkrušnohorský zoopark 
tentokrát kromě obvyklého průvodu 
masek nabídl novinku v podobě vep-
řových hodů ve skanzenu Stará Ves. 
„Máme tady zabijačkové dobroty, 
jako jsou jitrnice či ovar, a pro účast-
níky průvodu je přichystaný i zabijač-
kový guláš,“ prozradila Věra Stejná, 
průvodkyně skanzenu, kde maso-
pustní hody vrcholily.  

Stříbrnou cenu Ministerstva vni-
tra za kvalitu ve veřejné správě a dvě 
ocenění za inovaci převzal za město 
Chomutov primátor Jan Mareš na 
osmé národní konferenci kvality, která 
se konala koncem února v Praze. „Oce-
nění je zhodnocením práce chomu-
tovského magistrátu a neustálé snahy 
úředníků o zkvalitnění poskytovaných 
služeb směrem k občanům i podnikate-
lům,“ sdělil primátor Jan Mareš.

Cena za kvalitu je výsledkem trva-
lého zlepšování služeb pro občany 
a fungování úřadu. Tomu napomáhá 

sebehodnocení, jež vyhledá silné 
a slabé stránky úřadu a definuje zlep-
šování. „Systém kvality CAF, kte-
rým se hodnotí organizace veřejné 
správy po celém světě, využíváme 
ke zvýšení kvality poskytovaných 
služeb již od roku 2004,“ přiblížila 
vedoucí kanceláře primátora a CAF 
týmu Jarmila Mravcová. Cena za 
rok 2011 je další přidanou hodnotou 
předchozích kladných hodnocení.

Z dvaceti inovací jich sedm zís-
kalo ocenění. Chomutov získal dvě 
za inovace v elektronických služ-

bách. „Výpis počtu bodů řidiče pro-
střednictvím SMS je v rámci Česka 
jedinečnou službou, která posílila 
dostupnost úřadu a přiblížila jej kli-
entům,“ představil primátor oceně-
nou inovaci. Elektronické turistické 
informační centrum eChomutov.cz 
zase přineslo inovaci v interaktiv-
ním propojení všech informačních 
kanálů, jako je turistické centrum, 
bezplatná telefonní linka, informace 
pomocí SMS a e-mailu, audioprů-
vodce, kalendář akcí, webkamery, 
zpravodajství a televize.

Stravovací provoz v Domově pro 
seniory Písečná prochází kompletní 
rekonstrukcí. Dvacet let stará kuchyň 
a jídelna jsou nenávratně pryč a seni-
oři budou mít k dispozici zcela nové 
zařízení, které splňuje přísné hygie-
nické normy a pyšní se novými tech-
nologiemi. „Město sedmi miliony 
zaplatilo stavební práce, jeden a půl 
milionu na pořízení nové technolo-
gie poskytl Fond hejtmanky Ústec-
kého kraje,“ říká náměstek primátora 
Martin Klouda.

Rekonstrukce začala v říjnu 
loňského roku. Nepříjemné pro 
návštěvníky stravovacího provozu 
ale bylo období, kdy se bouralo 
a budovala se nová vzduchotech-

nika. „Obyvatelé statečně odolávali 
nadměrnému hluku a všudypřítom-
nému prachu. I přes tyto nedostatky 
jsme se snažili zajistit pro obyva-
tele volnočasové aktivity, které ale-
spoň trochu umožnily zapomenout 
na vzniklé nepříjemnosti,“ uvedla 
Ivana Vomáčková, finanční mana-
žerka Sociálních služeb Chomutov.

Podchod na Kamenné byl jedním 
z hlavních podnětů od občanů s vede-
ním města. U podchodu se schází 
omladina a někdy i nepřizpůsobiví. 

Městská police má podchod stále 
v hledáčku. „V minulosti jsme při-
jali několik podnětů, proto jsme tam 
nasměrovali civilní zaměstnance. 
Strážníci podchod také pravidelně 
kontrolují a míří na něj i kamera. Pro-
blém je v tom, že nelze mládež sankci-
ovat pokud tam jen vysedává. V praxi 
strážníci tyto lidi upozorňují na nepo-
řádek a následné je řeší pokutou či 
předvoláním na MěPo nebo přestup-
kovou komisi,“ řekl Petr Zálešák 
z městské policie.

Chomutov ovládlo 
masopustní veselí 

echomutov.cz získal cenu

letitá kuchyň je pryč Kameňáky 
trápí podchod

budou 
romové 
kočovat?

Poznatky z fungují-
cího systému, jak ve Fran-
cii řeší problematiku přistěho-
valců a kočovných Romů, při-
vezl ze studijní cesty do Štras-
burku náměstek primátora Mar-
tin Klouda, který se zabývá 
sociální oblastí. „Francouzská 
města kočovníkům poskytují 
vyhrazený prostor, kde mohou 
zaparkovat své karavany, je 
zde sociální zařízení, dostanou 
sociální dávky, ale po měsíci 
putují jinam,“ uvedl náměstek 
Klouda. Tento systém prý ve 
Francii funguje bez problémů 
již dlouhou dobu. 

Kromě zkušeností štrasbur-
ské radnice mělo na padesát 
starostů a místostarostů z obcí 
řešících romskou otázku pří-
ležitost setkat se se zástupci 
Europarlamentu a Rady 
Evropy. Přínosem byly i vzá-
jemné diskuse mezi účastníky. 
„Inspirativní jsou pro nás jak 
zkušenosti z Francie, Maďar-
ska tak i z jiných měst České 
republiky. Některé nápady 
můžeme využít v Chomutov-
ském partnerství pro sociální 
začleňování,“ dodal náměstek 
Martin Klouda. Pracovní cestu 
zorganizoval europoslanec 
Richard Falbr.
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Připomíná si jednota 
150 let Sokola?

M. Bielíková: „O výročí mlu-
víme s cvičenci, propagujeme ho 
na nástěnce, připomínat ho budeme 
i na šibřinkách. Ale náš největší pří-
nos tomuto jubileu spočívá v účasti 
na všesokolském sletu, který pro-
běhne začátkem července v Praze. 
Takže nacvičujeme sletové skladby, 
které jsou čtyři – pro rodiče s dětmi, 
pro mladší žákyně, pro starší žákyně 
a dorostenky a pro ženy.“
V čem tkví přínos Sokola pro 
dnešní společnost?

M. Bielíková: „Preferujeme vše-
stranně zaměřené cvičení, a to pro 
každého bez ohledu na jeho fyzic-
kou zdatnost nebo nadání. Je to 
podle hesla Ni zisk, ni sláva. Nekou-
káme na to, jak bude dítě úspěšné, 
i když pokud se úspěch dostaví, 
máme z něj samozřejmě radost. 
Proto se na nás obracejí rodiče, kteří 
si uvědomují důležitost všestran-
ného sportování nebo o jejichž děti 
nebyl ve vrcholových sportovních 

klubech zájem. Takové děti tu jsou 
šťastné, protože se tu necvičí drilem, 
ale tak, aby měly chuť sportovat.“

O. Suchensteinová: „Cvičení je 
vedeno tak, že dítě nemá mindráky, 
když se mu něco nedaří.“

M. Bielíková: „Když je třeba 
soutěž ve šplhu, nevybereme jen ty 
nejlepší, ale pojedeme tam se všemi 
dětmi, které mají chuť se zúčastnit. 
Čili neorientujeme se na výsledky. 
Bohužel část veřejnosti na nás 

pohlíží tak, že když nemáme velké 
úspěchy, tak jsme vlastně špatní. 
Nebo že Sokol je něco zastaralého, 
co do dnešní společnosti už nepatří.“
Jaká je tedy pozice jednoty 
v rámci Chomutova?

M. Bielíková: „Je tu vysoká 
konkurence sportovních klubů 

a oddílů. Ovšem současně jsme 
městem, kde má spousta lidí nízké 
příjmy a pro ně je nemožné pla-
tit i tak malé poplatky, jaké se platí 
u nás. Jinak si nestěžujeme, členů 
máme dost, celkem 172, z toho asi 
osmdesát je dětí a dorostu.“

O. Suchensteinová: „Jen nás 
mrzí, že děti se u nás drží jen zhruba 
do šestnácti let. Když přijde stu-
dium a láska, odejdou a už se větši-
nou nevrátí.“

Kam Sokol směřuje, jak se vyvíjí?
M. Bielíková: „Snažíme se spor-

tovat moderním způsobem. Obno-
vujeme náčiní a nářadí, jezdíme na 
semináře, kde se učíme používat 
moderní prostředky v rámci základní 
tělesné výchovy. Zkoušíme nová 
sportovní odvětví, třeba chlapce 

jsme nasměrovali na florbal. Tím jim 
nabízíme něco, co je baví a co tuží 
kolektiv. Oni mají pocit, že hrají jen 
florbal, přitom ta všestranná spor-
tovní příprava u nich pokračuje.“
Naznačily jste, že Sokol se 
potýká s předsudky veřejnosti. 
Jak to napravit?

M. Bielíková: „Lepší propagací. 
Aby se vědělo, že Sokol je moderní 
tělovýchovná organizace pro kaž-
dého. A že pokud mám dítě, které 
třeba není talentované, ale má chuť 
sportovat, tak u nás by se mu líbilo.“
A co vám při práci v Sokole 
dělá radost?

O. Suchensteinová: „Nacvi-
čují u nás na slet i rodiče s dětmi a já 
jsem valila oči, jak to ta mrňata umí!

M. Bielíková: „Mně dělá radost 
práce s dětmi a ta jejich chuť do 
sportování.“

O. Suchensteinová: „Také to, že 
starším členkám Sokol přináší i spo-
lečenské vyžití. Po cvičení si sed-
nou, popovídají a vypijí kávu. Mys-
lím, že sem chodí strašně rády.“ 

Sokol, jedna z nejstarších sportovních organizací na světě, oslavil před třemi týdny 150 let existence. 
Svou jednotu má Sokol i v Chomutově. Dříve narozená generace dobře ví, kde sokolovna stojí, 
mladší by se při jejím hledání měla z Kadaňské ulice vydat do Sokolské a z ní odbočit do nenápadné 
uličky 5. května. Jak potvrdily starostka jednoty Oluše suchensteinová a jednatelka a cvičitelka 
Michaela Bielíková, sokolové uvítají každého, kdo má zájem sportovat.

Sokolovna je správným místem 
pro ty, kteří si chtějí zasportovat

„když je třeba soutěž ve šplhu, 
nevybereme jen ty nejlepší, ale pojedeme 
tam se všemi dětmi, které mají Chuť 
se zúčastnit“
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Ostrostřelecký ples je v určitém 
smyslu raritou plesové sezony na 
Chomutovsku, neboť nevyžaduje 
róby podle poslední módy. Nao-
pak, čím více se velké večerní blíží 
době Rakouska-Uherska, tím lépe. 
Druhý reprezentační ostrostřelecký 
ples návštěvníkům nabídl cestu do 
dob minulých, kdy muži nosili slu-
šivé uniformy a dámy upouštěly 
kapesníčky přímo před jejich naleš-
těné holinky. 

K dobové atmosféře přispěl 
nejen citlivý výběr písní v podání 

skupiny Úlet, ale i vystoupení c.k. 
divadla Pluto z Plzně a především 
drama v podobě ostrostřeleckého 
souboje, při kterém však nakonec 

padli jen oba sekundanti. „Důstoj-
níci se šli usmířit k baru,“ smála 
se jediná žena mezi chomutov-
skými ostrostřelci Jana Krotilová. 
Pro návštěvníky byla rovněž připra-
vena střelecká soutěž, v níž se hned 
pět účastníků trefilo do černého. 
„O vítězi rozhodl rozstřel přímo na 
sále před zraky hostů,“ prozradila 
Krotilová a dodala, že střeleckým 
králem plesu se stal Unterjäger Petr 
Proška z chomutovského sboru. 

Francouzské komedie nás stále 
přesvědčují o tom, že bezvýchodnou 
situaci je nejlépe vyřešit tak, že se 
dostaneme do ještě bezvýchodnější 
situace. Hra Láska a párečky, kterou 
uvedlo Městské divadlo v Chomu-
tově, je v tomto směru čistokrevnou 
žánrovkou. 

„Není to špatný nápad taková gar-
den party,“ pronese jedna z postav 
komedie a zdá se, jako by tím četla 
představy hlavní hrdinky. Nešťastná 
Margot v podání Kateřiny Janečkové, 
známé z role ošklivky Katky, se totiž 
obává svatby se svým prchlivým pří-
telem, neboť čeká dítě s někým jiným 

a trápí ji představa, že pro svého 
nastávajícího není dost dobrá. A tak 
vymyslí ďábelský plán a pozve na 
grilování hned tři své bývalé lásky, 
aby poznala, že minulost nás stejně 
vždycky dožene. A když se na scéně 
objeví i žárlivý snoubenec, je jasné, 
že Jan Révai v roli Norberta mluví 

pravdu, když říká: „To se asi dnešní 
večer nudit nebudeme.“ A skutečně. 
Chomutovské publikum se nejdříve 
dosyta zasmálo a poté i aplaudovalo 
hercům, kteří – jak už to tak ve fran-
couzských komediích bývá – nako-
nec vše vyřešili s elegancí pravých 
Pařížanů. 

Při příležitosti 18. výročí smrti 
známého písničkáře Karla Kryla 
zazpíval v Luragu jeho bratr Jan, 
který ve svém recitálu nazvaném 
Není bratr jako bratr zazpíval nejen 
své písně, ale zahrál i několik zná-
mých melodií od svého bratra, při 
kterých jej šeptem doprovázelo 
publikum. 

„Nechci, aby mě lidé s bratrem 
srovnávali. Já jsem Jan a vždy Jan 
budu, byť jsem křtěný Karel,“ vysvět-
lil Jan Kryl název recitálu, ale záro-
veň připustil, že do svého programu 
vždy zařadí několik písní od svého 

bratra. „To by mi lidi neodpustili, 
vždyť Karel byl fenomén,“ dodal pís-
ničkář a básník, který se naučil hrát 
na kytaru od svého staršího bratra. 
„Tehdy ještě nebyly žádné učebnice 
hry na kytaru, a tak mi Karel do sešitu 
nakreslil jednotlivé struny a pražce, 
do kterých pak zanášel jednotlivé 
akordy,“ zavzpomínal Jan Kryl, který 
stejně jako jeho bratr hledá inspi-
raci pro své texty především v sil-
ných emocích. Komorní recitál slo-
žený z básní a písní v galerii skvěle 
doplňovala výstava černobílých fotek 
Heleny Čubové. 

Chomutovská knihovna vyhlašuje 
amnestii. Ta se týká hříšníků, kteří 
neodevzdali zapůjčené věci a nyní 
jim hrozí poplatek z prodlení. Ten jim 
však bude v době od 19. do 31. března 
odpuštěn. Podmínkou je ale vrácení 
všech zapůjčených materiálů, tedy 
jak knih, tak i CD nebo DVD a dal-
ších věcí. 

Amnestie zdaleka není jedinou 
akcí, kterou Středisko knihovnických 
a kulturních služeb v Chomutově v 
březnu pořádá. „Mezi 12. a 17. břez-
nem budou moci ve studovně využí-

vat registrovaní čtenáři internet, scan-
ner a textový editor zdarma,“ infor-
movala Kamila Jonášová z SKKS 
Chomutov.

Na 14. březen je připraven Sladký 
den v naučném oddělení s ochutnáv-
kou domácích moučníků s recepty. 
Mottem letošní celostátní akce Březen 
– měsíc čtenářů je totiž heslo „Sladký 
život s knihovnou“.

Středisko také upozorňuje, že od 
12. do 17. března bude uzavřené dět-
ské oddělení z důvodu rekonstrukce. 
Slavnostní otevření se pak bude konat 

19. března odpoledne. „Malé děti tu 
nově najdou na hraní hrad pro prince 
a princezny a větší děti pirátskou loď 
s odpočinkovou palubou a podmoř-
ským světem,“ sdělila Kamila Joná-
šová.

Dětské oddělení také již něko-
lik let nabízí rodičům s dětmi do 6 let 
zdarma čtenářský průkaz Knihá-
nek. Stačí navštívit čítárnu v přízemí 
knihovny a vyplnit přihlášku. Dětské 
oddělení si na březen také připravilo 
pro své čtenáře malý kvíz na téma 
Kolik knih máme v oddělení.

Na ostrostřeleckém plese  
došlo i na souboj 

Když se na gril přihodí láska

Knihovna v březnu:

bude odpouštět i rekonstruovat
STaTUTárNí 
MěSTO CHOMUTOV

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zveřejňuje podle § 39, odst. 1, zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů

prOnájeM
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.

dvacet let nám  
vzaly tanky,  
zpíval jan Kryl v luragu

„o vítězi rozhodl 
rozstřel přímo 
před zraky hostů“
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Městská sportovní hala v Cho-
mutově se stala dějištěm velkého 
futsalového svátku juniorů. Na 
jejím hřišti se střetly v závěreč-
ném Final four nejlepší české týmy 
z kategorií U-16 a U-18, tedy hráčů 
šestnáctiletých a osmnáctiletých. 
Po výborných výkonech se nako-
nec z vítězství radovaly Tango Brno 
a Gamaspol Jeseník. „Od Tanga to 
bylo očekávané vítězství, naopak 
ve starší kategorii se čekalo, že se 
o titul mistra utkají ve finále spíše 
Indoss Plzeň a Olympik Mělník,“ 
řekl Tomáš Banovič, trenér Sparty 
Chomutov, jež byla s FAČR pořada-
telem finálového turnaje.

Futsalový svátek navíc díky 
poměrně zaplněným tribunám získal 
i potřebnou atmosféru. „Jsem mile 
překvapen, kolik se v Chomutově 
našlo sportovních diváků, kteří zde 
vytvořili důstojnou diváckou kulisu, 
což značí, že sport je mezi obyvateli 
stále živý,“ potěšilo Banoviče. Ještě 
více se však jako trenér mohl rado-
vat z předvedené hry. „I když zápasy 
byly velice důležité a některé chvíle 
byly vyhrocené, jsem rád, že všechny 
týmy pojaly tento finálový turnaj 
v rámci fair play,“ ocenil Banovič, 
jehož syn se v barvách Olympiku 
Mělník tímto turnajem zároveň roz-
loučil s juniorským futsalem.

Trenér boxerského klubu 
VEKIBOX Chomutov Vladimír 
Šťastný vychoval už řadu mlá-
dežnických i několik seniorských 
reprezentantů. Z těch současných 
má výjimečné postavení osmnác-
tiletý Jan Kováč, kterého v dubnu 
čeká kvalifikační turnaj o účast na 
olympiádě v Londýně!

Vzhledem k věku se Jan Kováč 
v listopadu ještě zúčastnil junior-
ského mistrovství republiky, kde 
v lehké váze do 60 kg podle očeká-
vání získal zlatou medaili. Ovšem 
totéž se mu následně povedlo i na 
seniorském šampionátu, kde ve 
finále porazil dosavadního vládce 
této váhové kategorie Ščerbana. 

Až takové překvapení to ovšem 
nebylo, neboť Kováč hostuje 
v boxerské baště Ústí nad Labem, 
kde už druhou sezonu boxuje ext-
raligu. Současně je i členem repre-
zentace, v jejímž dresu si v uply-
nulém období úspěšně vedl na tur-
najích v Maďarsku, Slovensku, 
Německu a Polsku. Tím si vydobil 

účast na turnaji v Istanbulu, který 
bude poslední příležitostí kvalifi-
kovat se na letní olympiádu. Trenér 
Vladimír Šťastný k šancím svého 
svěřence poznamenal: „Těžko říct, 
přece jen tam bude boxovat proti 
zkušeným borcům. Ale Jeník má 
bojovné srdce a když bude mít 
štěstí na los, může se to povést.“

Chomutov hostil futsalový svátek juniorů

Kováčova cesta do londýna vede přes Istanbul
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Městská policie to dělá dobře

Dopravní podnik Chomutova 
a Jirkova zařadí do svého vozového 
parku autobusy na stlačený zemní 
plyn (CNG). Do konce roku by se 
přitom mělo rozhodnout, v jakém 
poměru bude podnik u svých busů 
jednotlivé druhy paliv používat. Ve 
hře je plyn, nafta a elektřina. Orien-
tovat se na zemní plyn se dopravce 
rozhodl především kvůli ekonomické 
výhodnosti a ekologičnosti. Na plyn 
by autobusy mohly v Chomutově 
jezdit již v příštím roce. Firma tak 
chce nastolit v Chomutově moderní, 
ekologickou, bezpečnou a efektivní 
městskou hromadnou dopravu.

Své vize ohledně budoucích paliv 
představil dopravní podnik zastupite-
lům obou měst.

Dopravce uvažuje o třech vari-
antách. Ty se liší především v roz-
sahu zachování trolejbusové dopravy, 

která je nejdražší ze všech typů 
pohonu. „Ve hře je ponechání součas-
ného rozsahu trolejbusové dopravy, 
její omezení či její naprosté zrušení,“ 
říká generální ředitel DPCHJ Jiří 
Melničuk. Omezení nebo zrušení tro-
lejbusů by přitom nemělo mít vliv 
na současnou dopravní obslužnost, 
trolejbusy by postupně byly nahrazo-
vány autobusy na zemní plyn.

Všechny tři varianty v prv-
ních třech letech mají stejný prů-
běh. Dopravní podnik bude postupně 
nahrazovat vysloužilé naftové auto-
busy za plynové a nebude nakupo-
vat nové trolejbusy. Po třech letech 
by se mělo začít naplňovat strate-
gické rozhodnutí, které chce vedení 
firmy uskutečnit do konce letošního 
roku. Z hlediska ekonomiky provozu 
a výhodnosti investic se jako nejlepší 
varianta jeví zrušení trolejbusové 

dopravy či její omezení. „V případě 
omezení by nejspíš zůstala pouze 
jedna páteřní linka spojující přes cho-
mutovská sídliště Jirkov a Chomu-
tov,“ doplňuje Melničuk. Obnova 
autobusů na nový pohon bude ukon-
čena až v roce 2021.

Proti trolejbusům hovoří jejich 
vysoké pořizovací náklady a drahý 
provoz. „Jeden trolejbus je stejně 
drahý jako téměř dva autobusy na 

plyn. Náklady na pohon plynového 
autobusu mohou být nižší v prů-
měru o 50 % oproti trolejbusu,“ 
vypočítává ředitel. Navíc odpadají 
náklady na údržbu trolejové sítě. 
V případě omezení či zrušení tro-
lejbusů by dopravce a tím i obě 
města do roku 2020 ušetřil okolo 
75 milionů korun na investicích 
a další desítky milionů na levněj-
ším provozu.

Nebude to dlouho trvat a současní 
předškoláci v mateřské škole vez-
mou na ramena školní tašku a used-
nou do lavic v prvních třídách. Cesty 
do školy a ze školy jsou však plné 
nástrah a nebezpečí a děti se už 
dneska seznamují s pravidly cho-
vání chodců a cyklistů. Je tedy velice 
potřebná aktivita chomutovské měst-
ské policie, která se věnuje právě pre-
venci mezi nejmenšími.

Nedávno zavítaly mezi předško-
láky do mateřské školy v Palachově 
ulici příslušnice městské policie Petra 
Hanzíková a Kateřina Krellerová, aby 
dětem velice poutavou a hravou for-
mou přiblížily základy bezpečného 
chování na ulicích a silnicích nejen 

jako chodců, ale i na kolech a brus-
lích. Děti si vyzkoušely správné cho-
vání chodce před přechodem a při 
přecházení ulice, zahrály si na sema-
fory a projížděly křižovatkou. 

Preventivní akce strážníků není 
pouze jedinou nárazovou akcí, ale 
je to celý cyklus interaktivních 
pořadů, které jsou velice význam-
nou dopravně osvětovou činností. 
Z pohledu řidiče, účastníka silnič-
ního provozu, lze bez obalu říci, že 
by bylo velice vhodné, kdyby se 
takovéto akce museli povinně zúčast-
nit mnozí dospělí chodci i cyklisté, 
kteří se v silničním provozu nedo-
vedou chovat bezpečně. Prospělo 
by jim to. Určitě by bylo o hodně 

záznamů v černých kronikách méně.
Městská policie si zaslouží veli-

kou pochvalu za to, jak hodně se 
věnuje dětem v mateřinkách. 

Josef Griml 
Základní škola speciální 

a Mateřská škola

dopravní podnik chce 
autobusy na zemní plyn 

MěSTSKá pOlICIe
MísTO železa dOsTali 
pOkuTu
Dírou v plotě se s kradeným že-
lezem snažil utéct párek zlodě-
jů. Před areálem městské sklád-
ky je však chytila hlídka strážní-
ků, materiál se vrátil na své mís-
to a 46letá žena a 27letý muž si 
odnesli jen pokutové bloky.

sTrážníci 
zachraňOvali psy
Dva psy museli strážníci odvézt 
k ošetření k veterináři a poté 
do městského útulku. Oba sra-
zilo jedoucí auto. Prvního psa 
nechtěně zranila řidička vozu 
v Čelakovského ulici. Z měst-
ského parku jí pes vběhl přímo 
pod kola. Den poté zas opuště-
ný husky skočil do cesty řidiči ve 
Václavské ulici. 

krádeže Mu zvedají 
adrenalin
Dva zloději si chtěli z prodejny 
Norma v Holešické ulici odnést 
potraviny bez placení. Při činu je 
ale chytla ostraha obchodu a pře-
dala do rukou strážníků. Jeden 
z pachatelů se styděl a činu lito-
val, druhý hrál hrdinu, že prý po-
třebuje adrenalin. Jeho hladinu 
mu muži zákona jistě zvedli, když 
mu předali pokutový blok.

Váš strážník se setká s občany ze středu města 
Filip Prokeš, strážník s územní 
zodpovědností za lokalitu, 
zve občany v rámci projektu 
váš strážník na osobní setkání 
v zasedací místnosti starobylé 
radnice, 15. 3. 2012 od 16.00 hod. 
Občané tak mohou svému 
strážníkovi předat informace 
o veřejném pořádku a naopak 
získají informace o činnostech 
městské policie. 

zváni jsou občané těchto ulic: 
Arbesova Bachmačská Blatenská k viaduktu pod 
silnicí I/13 Boženy němcové Buchenwaldská 
čelakovského Farského Grégrova Gutenbergova 
heydukova Husovo náměstí chelčického Jakoubka 
ze Stříbra karla Buriana Klostermannova kollárova 
Macharova Mánesova Mostecká Mozartova Na Bělidle 
na příkopech náměstí 1. máje nerudova Palackého 
partyzánská Příčná puchmajerova Puškinova Hálkova 
revoluční Riegrova ruská Selská schubertova 
Sklepní škroupova Štefánikovo náměstí Táboritská 
Tolstého Tyršova U Městských mlýnů vaníčkova Vilová 
vinohradská Za Zborovskou zborovská Žižkovo náměstí
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Na lásku a přátelství se zamě-
řili studenti chomutovských střed-
ních škol v rámci Dne psycholo-
gie, který se konal na Střední zdra-
votnické škole v Chomutově. Své 
prezentace na zadané téma nejprve 
předvedli před odbornou poro-
tou, poté svou práci museli obhá-
jit. Tohoto ročníku se účastnili 

žáci ze SZŠ Chomutov, SŠ energe-
tické a stavební Chomutov a ISŠ 
Údlice. Mezi členy poroty nechy-
běli učitelé ze SZŠ Chomutov, 
školní metodik prevence, odborný 
psycholog či zástupce střediska 
výchovné péče.

Každý rok je vyhodnocování 
soutěže pro porotce těžší a těžší. 

Všichni zúčastnění žáci se na tento 
den velmi pečlivě připravili, jejich 
verbální přednes vhodně doplňo-
vala připravená prezentace v elek-
tronické podobě. 

Na prvním, druhém a třetím 
místě se umístily žákyně SZŠ: 
Kateřina Farkašová, Romana 
Týrová, Klára Sedmerová.  

Celých sedm týdnů děti z chomu-
tovských mateřských škol podstu-
povaly lyžařský výcvik ve ski areálu 
Klínovec v Krušných horách.

Každý den ráno vyjížděly děti od 

své školky na sjezdovku, kde na ně 
čekala trojice lyžařských instruktorů. 
Za pět dní se děti naučily samostatně 
pohybovat na vleku a bezpečně sjet 
malou sjezdovku.

Na závěr výcviku organizá-
toři uspořádali v areálu na Mezi-
hoří druhý ročník závodu ve slalomu 
o pohár starosty obce Blatna. Učitelky 
z devíti školek nastoupily s 66 dětmi 
v karnevalových převlecích k slav-
nostnímu nástupu a závod mohl být 
zahájen. Rodiče, kteří zaplnili téměř 
celý kopec, nadšeně podporovali 
v lyžařských výkonech své ratolesti.

Putovní pohár si odvezly děti 
z MŠ Kopretinka, Dostojevského 
s nejrychlejším časem za druž-
stvo 49 sekund, na druhém místě 
byla MŠ Abeceda, Blatenská a třetí 
MŠ U sluníčka, Alešova. 

Krásné ocenění si odvezli z Prahy 
žáci chomutovské základní školy 
v ulici 17. listopadu. Děti ve věku 
šest až dvanáct let v rámci hodin 
výtvarné výchovy ztvárnily téma 
noční sovy tak dobře, že jim porota 
udělila zvláštní cenu.

Pražská komorní filharmonie 
uspořádala u příležitosti Pohádko-

vého koncertu II výtvarnou soutěž 
s názvem O nejkrásnější noční sovu. 
Přestože tato soutěž nebyla určena 
pro věkovou kategorii chomutov-
ských žáků, ti své vyrobené sovy 
poslali. „Ozvala se nám pak porota 
soutěže, že jsou z našeho neobvyk-
lého ztvárnění nočních sov nad-
šení a udělují nám zvláštní cenu,“ 

uvedla Jana Rathnerová ze základní 
školy v ulici 17. listopadu. Porotě se 
líbily jak tři roztomilé sovičky sedící 
na větvi, tak i úžasný nápad vtě-
lit sovu do houslí. „Nebyl to nápad 
jednotlivce, radili jsme se nad prací 
všichni,“ dodala Jana Rathnerová.

Do Prahy se vydala čtveřice dětí, 
učitelka Martina Řápková a asis-

tentky pedagoga Ilona Houdková 
a Milena Adamová. Ocenění jim ve 
Dvořákově síni Rudolfina předal 
Pavel Šporcl a Martina Kociánová. 
Poté se konal koncert.

Výtěžek z prodeje všech obrázků 
poputuje na výstavbu léčebného 
a rehabilitačního střediska pro posti-
žené děti v Pivoni.

Studenti přednášeli o lásce

děti se naučily lyžovat 
a hned závodily

školáci okouzlili porotu nočními sovami 

karneval je prO žáky 
velkOu událOsTí
Karnevalové veselí propuklo 
naplno na Základní škole 
speciální a Mateřské škole 
v Palachově ulici v Chomutově. 
Celé dopoledne ve škole 
vypadalo jako v Riu. 

zápisy dO 
MaTeřských škOl 
BudOu v Březnu
Mateřinky budou nabírat nové 
školáčky. Na celý týden v břez-
nu jsou připravené zápisy dětí 
do chomutovských mateřských 
škol, každý den v jiné školce. 

velikOnOční výsTava 
ukáže uMění děTí
Děti z mateřských škol se začínají 
připravovat na Velikonoce. Do 
školek v těchto dnech nosí 
vajíčka, stuhy a další symboly 
velikonočních svátků. 

KráTCe

podrobnější článek

 videoreportáž k článku

více čTěTe na weBu:



školy zábava

zábava | 13

STaTUTárNí MěSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zveřejňuje podle § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů

záMěr prOnajMOuT
objekt č.p. 4757 ul. mánesova, Chomutov na pozemku p.č. 299/2 o celkové výměře 
4.572 m2, zastavěná plocha a související část pozemku p.č. 307/2 o celkové výměře 
5.416 m2, ostatní plocha vše v katastrálním území Chomutov i prostřednictvím 
výběrového řízení.
 
Soutěžní podmínky lze vyzvednout na oficiálních stránkách 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 31. 3. 2012.

inzerce
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balkonů a lodžií

www.zasklivanibalkonualodzii.cz
Bohuslav Vojtěch, tel.: 775 951 737
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 7. 3. st 11.00 MOdrý TyGr
 7. 3. st 17.00 GuliverOvy cesTy 3d
 7. 3. st 19.00 The arTisT
 8. 3. čt 11.00 kOcOur v BOTách
 8. 3. čt 17.00 OcelOvá pěsT
 8. 3. čt 19.30 jOhn carTer: Mezi dvěMa svěTy 3d
 9. 3. pá 11.00 na vlásku 3d
 9. 3. pá 17.00 MOdrý TyGr
 9. 3. pá 19.00 cheMical BrOThers: dOn´T Think
 10. 3. so 15.00 kOcOur v BOTách
 10. 3. so 18.00 čTyři slunce
 10. 3. so 19.00 jOhn carTer: Mezi dvěMa svěTy 3d
 11. 3. ne 15.00 krTkOva dOBrOdružsTví i.
 11. 3. ne 17.00  čTyři slunce
 11. 3. ne 19.30 jOhn carTer: Mezi dvěMa svěTy 3d
 12. 3. po 17.00 jOhn carTer: Mezi dvěMa svěTy 3d
 12. 3. po 19.00 čTyři slunce
 13. 3. út  10.00 láska je láska
 13. 3. út  17.00 GhOsT rider 2 3d
 13. 3. út  19.00 čTyři slunce
 14. 3. st  17.00 GhOsT rider 2 3d
 14. 3. st  19.00 sTud
 15. 3. čt  17.00 prOBudíM se včera
 15. 3. čt  19.00 sTud
 16. 3. pá  17.00 alvin a chipMunkOvé 3
 16. 3. pá  18.00 FilMOvý FesTival eXpediční kaMera
 16. 3. pá  19.30 prOBudíM se včera
 17. 3. so  15.00 lOraX 3d
 17. 3. so  16.00 škOlní výleT
 17. 3. so  19.00 prOBudíM se včera
 18. 3. ne  15.00 O kanaFáskOvi
 18. 3. ne  17.00 lOraX 3d
 18. 3. ne  19.30 prOBudíM se včera
 19. 3. po  17.00 TOhle je válka
 19. 3. po  19.30 siGnál
 20. 3. út  17.00 huGO a jehO velký OBjev 3d
 20. 3. út  19.00 TOhle je válka
 21.3. st  17.00 láska je láska

 20. 3. út 19.00  drahé TeTy a já Hrají: Z. Herfortová, J. Obermaierová, K. Urba-
nová, M. Merunka, J. Čapka nebo I. Vyskočil, V. Efler, M. Vaňkátová 
Roztomilé staré dámy, neteř na vdávání, pečlivě utajovaný ženich 
a přepadení spořitelny. Vstupné je 270 kč.

 do 9. 3. seTkání – Galerie Špejchar
 do 28. 3. Barevný svěT – OBRAZY – Galerie Lurago
 do 30. 3. FlÓra a Fauna – Výstavní síň SKKS
 do 31. 3. GraFika – jan neBeský – Galerie na schodech
 od 15. 3. aMéBy – FranTišek prOkOp – Galerie Špejchar
 do 14. 4.  zničené kOsTely severních čech – Obl. muzeum radnice

 7. 3. st 18.00 pOvídání O Bylinkách – učebna č. 66
 13. 3. út 10.00  základní pOčíTačOvé dOvednOsTi 

prO seniOry – studovna
 13. 3. út 16.00 cvičení prO zdravá záda – Velký sál
 14. 3. st 10.00  základní pOčíTačOvé dOvednOsTi 

prO seniOry – studovna
 14. 3. st 17.30  asTrOlOGie – výklad hOrOskOpu zrOzení – 

učebna č. 66
 15. 3. čt 17.00 západní pOBřeží usa – Velký sál
 20. 3. út 18.00 reciTál jiříhO schMiTzera – Velký sál
 do 14. 4.  zničené kOsTely severních čech – Obl. muzeum radnice

 do 9. 3. jarní MiniškOla spOrTu – Městská sportovní hala
 14. 3. st 18.00 BaskeTBal – Městská sportovní hala
 17. 3. so 9.00 rychlá kOla ddM – Dům dětí a mládeže
 17. 3. so 10.15 FOTBal – Letní stadion
 21. 3. st 18.00 BaskeTBal – Městská sportovní hala

 7. 3. st 9.00 Turnaj v peXesu
 8. 3. čt 9.00 výleT dO aQuadrOMu v MOsTě
 8. 3. čt 10.00 přáTelák v Osadnících z kaTanu
 11. 3. ne 15.00 karneval
 13. 3. út 9.00 dOpOlední keraMika
 14. 3. st 17.00 keraMika prO dOspělé a Mládež
 14. 3. st 18.00 cOunTry Taneční kluB lasO
 16. 3. pá 15.00 chOMuTOvský kalaMář
 20. 3. út 9.00 dOpOlední keraMika
 21. 3. st 17.00 keraMika prO dOspělé a Mládež
 21. 3. st 18.00 cOunTry Taneční kluB lasO

KINO SVěT MěSTSKÉ dIVadlO

VýSTaVY

SKKS

SpOrT

důM děTí a Mládeže – ddM 
chOMuTOvské nOviny 
čtrnáctideník pro občany 
statutárního města chomutova • 
Povoleno Okresním úřadem 
v Chomutově, referátem 
kultury pod č.j. 4/1995 • vydává 
statutární město Chomutov • 
adresa vydavatele, redakce 
a distribuce: Magistrát města 
Chomutova, Zborovská 4602, 
43028 Chomutov • Tiskne Astron 
Studio Praha • náklad 22 600 
výtisků • distribuce výtisků zdarma 
prostřednictvím České pošty

redakce:
Tomáš Branda, šéfredaktor
608 964 165 
t.branda@chomutov-mesto.cz
stanislav král, redaktor
474 637 444 
s.kral@chomutov-mesto.cz
šárka schönová, tisková mluvčí
474 637 433 
s.schonova@chomutov-mesto.cz

inzerce:
stanislav král, 474 637 444, 
s.kral@chomutov-mesto.cz
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Rodinné zápolení pokračovalo 
druhou letošní akcí. Koza Róza se 
s dětmi a jejich doprovodem setkala 
na zimním stadionu. A nebyla sama. 
Čekal tam i její mladší bráška kozlík 
Rozmarýnek a také bumbrlíček 
Picaroon, maskot hokejových Pirátů. 
Děti se s nimi fotily, bruslily za nimi 
zapřažené „do vláčku“ a všelijak je 
pošťuchovaly. Ovšem Lední jízda, 
to nebylo jen dovádění s maskoty. 
Děti musely splnit několik úkolů, 
například vstřelit puk do hokejové 
brány, projet překážkovou dráhu, 
slalom mezi kužely, obléknout 
do uniformy panáka nebo si 
třeba zahrát obdobu curlingu. 
Záludností těchto disciplín bylo 
právě to, že probíhaly na ledě. A tak 
se každou chvíli někdo válel. Ještěže 
přilba byla povinná!

K maskotům přibyl 
kozlík rozmarýnek 




