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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!

Motel Papilio – Chomutov
Opakovaná dobrovolná dražba                       termín konání: 25. 4. 2012 

Na jihovýchodním okraji města Chomutova, podél ulice Pražská čp. 1717, 1716 
a 1793 řadový podsklepený třípodlažní objekt skládající se ze 3 provozně propo-

jených staveb v současnosti využíván jako 
„Motel Papilio“. Kapacita motelu: 40 lůžek, 
45 míst reastaurace, 30 míst vinárna. Dispo-
ziční členění: 1.PP - vinárna, sklepy, kotelna; 
1.NP - restaurace, kuchyň, sklady, kancelář, 
vinárna, soc. zař.; 2.NP - 9x pokoj se soc. 
zař., 2x provozní pokoj; 3.NP - 6x pokoj se 
soc. zař., byt 5+1; 4.NP - půda (započatá 
stavba 2 bytů: 2+1 a 1+1). Prodej včetně 
vybavení motelu. IS: elektro, kanalizace, vo-
dovod a plyn.

       Lenka Nečasová, 777 707 315, 257 314 251  
        lenkanecasova@naxos.cz      www.naxos.eu

  Nejnižší podání:
  3.400.000,- Kč i

*při koupi sady nových pneumatik 
nebo pro členy storex benefit clubu

Pneuservis sTOreX FsT,
Hálkova 4715, 430 01 Chomutov
Tel.: 474 652 100, 602 448 670

slevy až 37% 

na letní pneumatiky,

25% sleva na přezutí*

www.storex.cz
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Nabídka bytů do nájmu
veřejnou nabídkou v Chomutově

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

Byt bude pronajat prvnímu zájemci, který se dostaví na sídlo 
společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. Křižíkova 1098/6, 

Chomutov s dokladem o uhrazení částky rovnající se konečné ceně, 
či s hotovostí, uvedené ve zveřejněné nabídce a splňuje kritéria 

uvedená v článku 4. Pravidel pro pronajímání bytů.

Informace
www.chomutovska-bytova.cz
tel.: 474 721 233 (p. Elisová)

Platební údaje
číslo účtu: 2103480237/0100
variabilní symbol: 32521
speci cký symbol: rodné číslo

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

www.chomutovska-bytova.cz

Pořadí Adresa Č.p./č.b Velikost m2 cena
1 Vršovců 1007/6 1+1 50,04 15.000 Kč
2 Přemyslova 5394/12 1+1 48,33 15.000 Kč
3 Zahradní 5195/20 1+1 35,83 15.000 Kč
4 Grégrova 3773/9 1+2 50,72 21.000 Kč
5 Za Zborovskou 3604/8 1+2 50,58 21.000 Kč
6 Za Zborovskou 3613/5 1+2 50,29 21.000 Kč
7 Za Zborovskou 3614/6 1+2 50,61 21.000 Kč
8 Kadaňská 3681/2 1+2 62,80 21.000 Kč
9 Sokolská 3721/3 1+2 60,35 21.000 Kč
10 Palackého 3953/1 1+3 69,61 27.000 Kč
11 Beethovenova 3885/3 1+3 64,03 27.000 Kč
12 Kadaňská 3687/6 1+3 79,95 27.000 Kč
13 Kundratická 4491/8 1+3 76,43 27.000 Kč

Prohlídky nabízených bytů umožní domovní správa QARK – 
ul. Na Bělidle, tel. 474 624 124
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 téma
MěSTO OCeňUje 
práCI NaVíC 
Něco navíc ve prospěch 
Chomutova. To je základní 
princip Ceny Jiřího Popela 
z Lobkovic. Aspiranty na 
toto ocenění mají občané 
možnost nominovat ještě 
do konce tohoto měsíce.

 aktuality
prVNí paNeláK 
Má SOlárNí paNelY
Nájemníci panelového domu 
v Zahradní ulici ušetří za tep-
lou vodu.

 aktuality
SeNIOrůM bUde Obě-
dY přIVážeT NOVý Vůz
Nový vůz bude sloužit 
chomutovským seniorům. 
Sociální služby Chomutov 
automobil využijí především 
k rozvozu stravy do 
jednotlivých domácností. 

 rozhovor
FarMářSKÉ TrHY bU-
dOU bOHaTší
Jaké budou letošní trhy, 
jsme se zeptali primátora 
Jana Mareše a organizátora 
trhů Adama Webera ze 
společnosti Český um.

 kultura
TragICKá MíSTa 
paMěTI exISTUjí 
I V CHOMUTOVě
Expozice Tragická místa 
paměti mapuje smutné 
a temné okamžiky soužití 
českého, německého 
a židovského obyvatelstva 
na severu Čech.

 sport
FUTSal V zIMě 
OVládlO lOKO
Zimní futsalovou ligu 
CHLMF ovládlo mužstvo 
LoKo, které za celou sezonu 
poznalo jen jednu remízu 
a jedinou porážku. 

 fotostrana
díKY KaMeráM je 
zadržeNí paCHaTelů 
OKaMžITÉ 
Téměř 150 přestupků 
a trestných činů odhalily 
vloni kamery městské 
policie, která nedávno 
zprovoznila již druhou 
mobilní kameru.

parlaMeNT: 
žáCI CHTějí 
VYCHOVáVaT žáKY 
více na straně 12
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zapIšTe SI 
dO dIáře

24. 3. 
Severočeské farmářské trhy na 
náměstí 1. máje od 8 do 12 hodin

26. 3.
zasedání zastupitelstva na radnici 
od 9 hodin

31. 3.
ROZA: Vítání Velikonoc na radnici 
od 10 do 14 hodin

31. 3.
splatnost poplatku za psa

3. 4.
Chomutovské Velikonoce – 
mateřské školy na radnici 
od 9 hodin

5. 4.
setkání s občany lokality střed 
města a okolí Pražské ulici 
od 16 hodin na radnici

CHCeTe Mě?
Míša je 4letý kříženec jezevčíka. 
Svou hodnou, klidnou pova-
hou se hodí do bytu. Je poslušný 
a miluje procházky a společnost. 
Ze začátku bude bázlivý, ale 
rychle si zvykne. Je kastrovaný. 

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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„Cena je určena lidem, kteří se 
životem a prací zapsali do historie 
Chomutova, kteří dokážou společ-
nosti dávat něco navíc,“ definuje kri-
téria primátor města Jan Mareš. Dag-
mar Mikovcová, vedoucí odboru 
školství, který udílení cen metodicky 
vede, přidává další aspekt: „Když se 
za humny a dál zeptáte na Chomutov, 
řadě dotázaných se stále ještě vybaví 
především negativa spojená s naším 
krajem. O to víc si město váží osob-
ností, které mu svými výsledky, prací 
nebo umem dělají v Česku a někdy 
i za jeho hranicemi dobré jméno.“ 
Samozřejmostí je, že oceněná osob-
nost musí mít u veřejnosti morální 
kredit. Ostatně aspiranty na cenu 
nominuje právě veřejnost. Nominace 
shromažďuje výbor pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost při zastu-
pitelstvu města, který následně posu-
zuje, zda si adept cenu zaslouží. 
Doporučení předkládá městské radě, 
která vydá konečné rozhodnutí. 

Návrhy do koNce 
březNa

Cena Jiřího Popela z Lobko-
vic byla poprvé udělena 15. června 

2005, tehdy deseti osobnostem, 
z toho dvěma posmrtně. Dnes je 
laureátů 38 a další budou přibý-
vat, byť zcela určitě volnějším tem-
pem než v prvních letech. „Domní-
vám se, že i v budoucnu budeme 
nacházet vhodné kandidáty. Je jich 
dostatek, jen se dostat k informa-
cím o nich,“ říká Dagmar Mikov-
cová a zdůrazňuje úlohu veřej-
nosti, na které závisejí nominace. 
Ty letošní město přijímá do konce 
března. Návrhy mohou předklá-
dat občané, skupiny občanů i práv-

nické osoby. Návrh musí obsa-
hovat zdůvodnění nominace a je 
vhodné, aby k němu byly připojeny 
i významné a podporující doku-
menty, například životopis, výčet 
činností či zásluh, novinové články 
o činech či zásluhách, publikační 
přehled a podobně. Návrhy jsou 
přijímány písemně na adrese Sta-
tutární město Chomutov, výbor pro 
výchovu, vzdělávání a zaměstna-
nost, Bc. Dagmar Mikovcová, Zbo-
rovská 4602, 430 28 Chomutov. 
Obálka by měla být označena slovy 

Něco navíc ve prospěch Chomutova. To je základní princip ceny Jiřího Popela 
z Lobkovic, kterou bude letos město udělovat už poosmé. Aspiranty na toto 
ocenění mají občané možnost nominovat ještě do konce tohoto měsíce.

Město oceňuje 
práci navíc

Jiří Popel z Lobkovic byl vý-
znamným českým šlechticem, 
nejvyšším hofmistrem Králov-
ství českého a od roku 1588 
majitelem města Chomutova. 
Sem coby horlivý katolík pozval 
mnišský řád jezuitů a založil je-
jich klášter a především gym-
názium, které se stalo jedním 
z nejstarších v Čechách. Bylo vy-
hlášeno vysokou kvalitou výu-
ky, a proto jej navštěvovali stu-
denti nejen z Čech, ale i ze Sas-
ka. Jiří Popel z Lobkovic pláno-
val v Chomutově založit rov-
něž jezuitskou univerzitu a pro 
tento záměr získal i císaře Ru-
dolfa II. a papeže. Nakonec však 
v souvislosti s dvorskými intri-
kami upadl u císaře v nemilost, 
byl zbaven majetku a odsouzen 
k doživotnímu vězení. V roce 
1607 na hradě Lokti zemřel. 

CeNa NeSe jMÉNO 
VýzNaMNÉHO 
šleCHTICe
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NOMINACE JPL. Aspiranti mohou 
být ze všech oborů lidské činnosti, 
určitou zajímavostí je skutečnost, 
že mezi držiteli ceny zatím není 
žádný zástupce průmyslu, výroby 
nebo podnikatelské sféry.

od MyšLeNky k ceNě
Myšlenka na ocenění pří-

nosu pro město Chomutov se zro-
dila v bývalé komisi pro výchovu 
a vzdělávání. „Měli jsme pocit, že 
existuje celá řada lidí, ať živých 
nebo po smrti, kteří si nějaké 
ohodnocení zaslouží,“ říká teh-
dejší předseda komise Pavel Karel 
Markvart. Možným, leč příliš váž-
ným a zásadním oceněním je udě-
lení čestného občanství. V pří-
padě Chomutova ho v polistopa-
dové historii získal pouze armádní 
generál Karel Kutlvašr, v létech 
1923 až 1931 velitel zdejší 2. pěší 
brigády. „Shodli jsme se, že by si 
nějakou cenu zasloužila spousta 
lidí, kteří třeba nejsou známí 
v celorepublikovém měřítku, ale 
jsou mimořádně významní pro 
naše město,“ dodává P. K. Mark-
vart. Dalším krokem bylo určení, 
po kom by připravovaná cena měla 
být pojmenována. I když se zva-
žoval právě Karel Kutlvašr a dále 
František Josef Gerstner a Bohu-
slav Felix Hasištejnský z Lob-

kovic, nakonec se komise a po 
ní i městská rada přiklonily ke 
jménu Jiřího Popela z Lobkovic. 
Přes nezpochybnitelný přínos pro 
rozvoj Chomutova je však tento 
významný český šlechtic částí his-
toriků i veřejnosti vnímán nejed-
noznačně, hlavně kvůli násilné 
rekatolizaci chomutovského oby-
vatelstva a krutému potrestání 
povstání proti jezuitům v roce 
1591. „Ano, k jeho osobě se vážou 
i negativa. Ale tak už to bývá – 
kdo je aktivní, často bývá vnímán 
i jako kontroverzní,“ konstatuje 
P. K. Markvart.

Město skLízí kLadNé 
reakce

Slavnostní ceremoniál probíhá 
v důstojném prostředí Rytířského 
sálu starobylé radnice. Obvyklým 
termínem je 15. červen, tedy den, 
kdy bylo v roce 1591 v Chomutově 
založeno jezuitské gymnázium. 
Před rodinami, blízkými příbuz-
nými i představiteli města a veřej-
ného života cenu laureátům pře-
dává primátor. Od vyznamenaných 
radnice sklízí pozitivní reakce. „Je 
hezké, že město takovouto cenu má 
a že tím veřejně říká ´práce těchto 
lidí si vážíme´,“ soudí Josef Griml, 
jeden z držitelů Ceny Jiřího Popela 
z Lobkovic.

přeHled VšeCH držITelů  
CeNY jIříHO pOpela z lObKOVIC

rok 2005
Phdr. Marie zlámalová – 
dlouholetá profesorka chomutovského 
gymnázia, propagátorka francouzské 
kultury v našem městě
Plk. Jiří zenáhlík – účastník odboje 
na západní frontě, po roce 1948 
politický vězeň
Milan Jindra – pedagog, zakladatel 
Střední zdravotnické školy 
v Chomutově
bohumil kubát – zápasník, 
olympionik, držitel bronzové medaile 
z olympiády v Římě 1960
Jiří kormaník – zápasník, 
olympionik, držitel stříbrné medaile 
z  olympiády v Tokiu 1964
václav Čech – pedagog, organizátor 
sportovních akcí pro děti a mládež
zdeněk Petráček – bývalý ředitel 
chomutovského gymnázia
MUdr. Josef Fučík, in memoriam – 
zakladatel české nemocnice 
v Chomutově po r. 1945, zakladatel 
LDN na Červeném Hrádku
Josef Lorber, in memoriam – 
významný místní přírodovědec 
a místopisec, pedagog, konzervátor
ernst Fischer, in memoriam – 
významný evropský estetik a literární 
vědec, chomutovský rodák

rok 2006  
Mgr. zdeněk hejna – bývalý ředitel 
chomutovské knihovny a pedagog, 
lektor vzdělávacích kurzů
JUdr. Milan kindl, csc. – 
význačný český právník, 
spoluzakladatel a první děkan 
Západočeské univerzity v Plzni, autor 
odborných publikací
václav klepl – dlouholetý ředitel 
Střední průmyslové školy, autor 
výukových pomůcek
Jan kozár – vikář Krušnohorského 
vikariátu a dlouholetý děkan 
chomutovského Děkanského úřadu 
římskokatolické církve
zdena binterová – regionální 
historička, publicistka, bývalá 
ředitelka chomutovského muzea
MUdr. Miroslav záleský, 
in memoriam – dlouholetý pediatr, 
podílel se na vzniku systematické 
alergologické péče pro děti v regionu
Ladislav klement, in memoriam – 
autor beletristicky zpracovaných 
vzpomínek na věznění v Dachau, 
vedl osvětovou činnost

rok 2007
Walter Markl – zakladatel lesoparku, 
bývalý ředitel místních kin, působil 
v kulturním životě na Chomutovsku, 
dlouholetý ochotník
František Ježil – bývalý ředitel 
chomutovského gymnázia, 
významný člen sokolské 
a zahrádkářské organizace
Marie svobodová – známá malířka 
obrazů, tvoří tapiserie, návrhy na 
plakety, mince, poštovní známky, 
dopisnice a razítka
Phdr. emil Puchmajer, 
in memoriam – dlouholetý pedagog, 
autor chomutovských pověstí, 
věnoval se regionální literatuře

rok 2008 
Ing. arch. antonín Míka – 
bývalý architekt města, aktivně 
pracoval na tvorbě územního plánu, 
pracuje ve Sdružení pro životní 
prostředí zdravotně postižených ČR
Josef Fiala – významný 
chomutovský řezbář, autor známého 
mechanického betlému, mnoha 
loutek a dřevořezeb
Mgr. eva šamšulová – 
kunsthistorička a dlouholetá 
pracovnice muzea, autorka mnoha 
výstav, odborných článků a publikací
karel ton, in memoriam – 
dlouholetý vedoucí a dirigent 
dechového orchestru 
Chomutovanka, sportovní novinář

rok 2009
Mgr. rNdr. eugenie trávníková – 
lékárnice, zakladatelka oboru klinické 
farmakologie a sítě lékáren na 
Chomutovsku
Jiří hyjánek – atlet, trenér, 
celoživotní pracovník ve prospěch 
chomutovské atletiky
Gerhard stübiger, in memoriam – 
geolog, regionální historik, vynikající 
znalec historie Krušnohoří, člen 
muzejní rady
Jiří atl, in memoriam – učitel, 
muzikant, vedoucí Tanečního 
orchestru Jiřího Atla a dalších 
hudebních souborů
vladimír valeš Ph.d., 
in memoriam – pracovník v kultuře, 
divadelník, organizátor sochařského 
sympozia, ředitel knihovny

rok 2010
Phdr. Lenka ondráčková – 
vedoucí archeologického oddělení 
muzea, zástupkyně muzea v Asociaci 
muzeí a galerií ČR, spolupracovnice 
Archeologického ústavu ČAV 
Josef zelenka – taneční mistr, 
organizátor Velké ceny Chomutova 
v tancích, zakladatel a úspěšný 
pedagog taneční školy Stardance
Josef Griml – dlouholetý 
pedagog volného času, 
organizátor loutkového divadla, 
předseda softbalového klubu 
Beavers Chomutov
Myslena hájková – dlouholetá 
chomutovská učitelka a zejména 
cvičitelka Sokola
Ing. theodor reuter, 
in memoriam – stavební a strojní 
inženýr, autor plánů průmyslové školy 
v Chomutově a také její první ředitel

rok 2011
Paeddr. Jiří roth – oblíbený 
pedagog, uznávaný znalec přírody, 
bývalý člen školských rad základních 
škol, komisí a výborů zastupitelstva 
a rady města
kamil sopko – akademický malíř, 
sochař, dlouholetý pracovník 
v oblasti školství a kultury, vede 
Malířské společenství
MUdr. Miroslav šulc – lékař, 
dirigent pěveckého sboru Hlahol, 
zakladatel a umělecký vedoucí 
Loutny české
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Rodiče více než šedesáti dětí 
ve věku od šesti do dvanácti let vyu-
žili nabídky Podkrušnohorského 
zooparku a společnosti Kultura a sport 
Chomutov, které připravily pro ško-
láky v době jarních prázdnin příměst-
ské tábory. Cílem táborů je umožnit 
dětem, které zůstanou o prázdninách 
doma, smysluplné vyžití. „Rodiče, 
kteří chodí do práce, tuto nabídku 
vítají. O jejich děti je postaráno. Navíc 
vědí, že potomci neproleží celé dopo-
ledne u počítače či televize,“ řekla 
vedoucí provozu sportovní haly Kate-
řina Chytrová. Sportovní aktivity při-
lákaly 43 chlapců a dívek. Pod dohle-

dem dvou hlavních a dvou pomoc-
ných trenérů plavali v městských láz-
ních, bruslili na zimním stadionu či se 
věnovali pohybovým a dovednostním 
hrám ve sportovní hale. 

Ekotábora v zooparku se zúčast-
nilo 20 dětí. Zapojily se do hledání 
dračího vejce a dračího pokladu v are-
álu skanzenu Stará Ves. Kromě sou-
těžení čekala na děti i spousta dal-
ších aktivit. Podle vedoucí propagace 
zooparku Martiny Pelcové si vyzkou-
šely práci chovatele zvířat, krmily 
některé zvířecí druhy, naučily se také 
vyrábět ptačí budky nebo se blíže 
seznámily s říší hmyzu.  

Při tvorbě projektu sdružení 
vlastníků jednotek (SVJ) spolu-
pracovalo s firmou Actherm, která 
dodává do systému doplňkový 

zdroj tepla. „SVJ tak odpadly další 
úpravy a investice,“ řekl Pavel 
Šebesta, jednatel společnosti Teplo 
Chomutov. Sdružení nemusí kupo-

vat elektrický nebo plynový kotel, 
budovat komín nebo pořizovat 
nové elektrické vedení. „Odpadají 
také náklady na pravidelné revize, 
které si u našich zařízení provádíme 
sami,“ dodává Šebesta.

Dům je nadále zásobován teplem 
z centrálního horkovodu společnosti 
Actherm, 30 solárních kolektorů 
se využívá při přípravě teplé vody. 

Panely jsou ve zkušebním provozu, 
už po týdnu ale podle člena SVJ 
Josefa Novotného prokázaly úsporu.

Pořízení včetně instalace tech-
nologie sdružení vyšlo na 1,5 mili-
onu korun, odhadované úspory by 
měly dosáhnout 50 až 60 tisíc korun 
ročně. Dům je prvním ve vlastnictví 
nájemníků v Chomutově, který vyu-
žívá sluneční energii. „Našemu sdru-
žení vlastníků jednotek se podařilo 
získat dotaci ministerstva životního 
prostředí ve výši 600 tisíc korun, což 
umožní návratnost investice mezi 
osmi až deseti lety. Příspěvek nám 
také pomůže bez problémů splácet 
úvěr, který jsme si na solární panely 
vzali u banky,“ uvedl Novotný.

„Při současném počasí kolek-
tory umějí ohřívat vodu na zhruba 
42 stupňů Celsia, přičemž zbylé 
teplo do potřebných 55 stupňů 
Celsia odebíráme od Acthermu. 
V letním období potom kolektory 
dokáží pokrýt spotřebu teplé vody 
až stoprocentně. Celková úspora 
by tak měla dosáhnout asi čtyři-
ceti procent dosavadních nákladů 
na dodávku teplé užitkové vody,“ 
vysvětlil Novotný.

Město Chomutov společně s Čes-
koslovenskou obcí legionářskou, 
Českým svazem bojovníků za svo-
bodu a dalšími společenskými orga-
nizacemi připravilo vzpomínkové 
setkání při příležitosti 162. výročí 
narození Tomáše G. Masaryka. 
Účastníci si památku prvního česko-
slovenského prezidenta tradičně při-
pomněli na náměstí pojmenovaném 

po tomto českém velikánovi, kde 
k jeho památníku položili květiny 
a poté vyslechli projev vyzdvihující 
jeho klíčovou roli při vzniku a for-
mování samostatné republiky Čechů 
a Slováků. Za město Chomutov 
kytici k památníku položili náměstek 
primátora Martin Klouda a vedoucí 
kanceláře primátora Jarmila Mrav-
cová (na snímku). 

Dva domy na chomutovském 
náměstí projdou rekonstrukcí, se 
kterou majitelům pomůže město 
nízkoúročnou půjčkou. Vlast-
níci získají 150 tisíc korun z fondu 
rozvoje města. Půjčka je úročena 
dvěma procenty a je splatná do čtyř 
let. Město nedávno změnilo pravi-
dla a umožnilo čerpat peníze i na 
fasády domů. Radnice oslovila na 
čtyři desítky majitelů domů, aby 
půjčky využili. Na výzvu se však 
ozvali jen dva. „Je to velká škoda, 
rádi bychom podpořili obnovu 
historického centra. Doufáme, 
že se majitelé přihlásí v dalších 
výzvách,“ řekl primátor Jan Mareš. 

děti se o prázdninách 
ve městě nenudily

Vzpomínka na Masaryka

Na fasádu jen 
dvě půjčky

první panelák má 
solární panely

Nájemníci panelového domu v Zahradní ulici 
se 30 byty ušetří v příštích letech za teplou 
užitkovou vodu. Umožní to solární panely, které 
specializovaná firma umístila na střechu objektu.
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Nový vůz bude sloužit chomu-
tovským seniorům. Sociální služby 
Chomutov automobil využijí přede-
vším k rozvozu stravy do jednotli-
vých domácností.

Vůz byl zakoupen s přispěním 
sponzorů, jejichž loga jsou otištěna 
na kapotáži. „Společnosti, které 
obchodně působí v regionu Cho-
mutovsko a podílejí se finančně na 
podpoře tohoto projektu, si uvě-
domují, že senioři nový automobil 

intenzivně využijí,“ řekl při předá-
vání vozu Jaromír Pour, organizátor 
projektu Auto pomáhá seniorům. 
Z něho mají Sociální služby již třetí 
vůz. Dennodenní provoz je zárukou 
smysluplnosti a velkého využití 
nového vozu,“ dodal. Sponzorům 
poděkoval i primátor Jan Mareš. 
„Finanční dary, za které byl vůz 
zakoupen, budou sloužit konkrét-
ním lidem a zlepší jim každodenní 
život,“ řekl primátor Jan Mareš. 

Automobil Renault Kangoo 
je vybaven dieselovým motorem, 
který zaručuje úsporný provoz, 
i klimatizací pro pohodlí řidiče. 
Předání vozu se zúčastnil primátor 
města Jan Mareš, ředitelka Sociál-
ních služeb Chomutov Alena Töl-
gová a zástupci sponzorů.

Chomutov získal za kurz základů 
znakového jazyka pro úředníky 
magistrátu a strážníky městské poli-
cie nominaci na cenu MOSTY 2011, 
kterou každoročně vyhlašuje Národní 
rada osob se zdravotním postižením 
v ČR. „Je to ocenění přístupu Cho-
mutova ke všem občanům, trvalého 
odstraňování všech možných bariér 
a zkvalitňování služeb úřadu,“ řekl 
při přebírání nominace náměstek pri-
mátora Martin Klouda. Slavnost-
ního předávání se zúčastnili i strážníci 
městské policie Pavlína Marešová 
a David Herold, kteří přišli s nápadem 
absolvovat kurz, a také další účast-
nice kurzu Lucie Filipová a Marta 
Andrásová z odboru sociálních věcí 

s vedoucí odboru Kamilou Faiglovou. 
Smyslem ceny MOSTY je pro-

pojení života zdravotně postižených 
s ostatními. Hodnocené jsou tra-
dičně projekty, které pomáhají lidem 
s hendikepem normálně žít. Nomi-

nace město Chomutov zařadila po 
bok takových konkurentů, jakými 
jsou Správa Krkonošského národního 
parku či statutární město Olomouc, 
jež je osmým městem Evropy s nej-
lepší bezbariérovostí.

Rocker Pepa Vojtek je tváří 
nového dokumentárního filmu o uni-
kátním a nejmodernějším velkorýpa-
dle KK1300. Stroj patří Severočes-
kým dolům Chomutov a těží v dole 
Bílina. Film měl premiéru v novém 
chomutovském kině Svět. Snímek 
má přiblížit práci horníků především 

mládeži a dětem, a tak všechny infor-
mace zpěvák podává odlehčenou 
a občas i vtipnou formou.

Filmaři točili přímo u stroje, 
ale i ve studiu. To proto, aby mohli 
kouzlit a vyrobit různé triky. „Ve 
filmu hraji pilota, želvu, fotbalistu a 
komentátora,“ usmívá se rocker. Scé-

nář je psaný co nejjednodušším způ-
sobem. Postavený je na přirovnáních. 
Například v momentě, kdy Pepa Voj-
tek vysvětluje, že velkorýpadlo je 7× 
rychlejší než želva a dokonce 100× 
rychlejší než hlemýžď, běhá po obra-
zovce v kostýmu želvy. 

Natáčení se ujal kameraman 
a režisér Jaroslav Voborný. Ten je 
výhradním kameramanem Karla 
Gotta a jiných českých celebrit. Nato-
čit stroj, který je vysoký přibližně jako 
Petřínská rozhledna zabírající plochu 
podobnou dvěma fotbalovým hřiš-
tím, prý pro něj bylo výzvou. „Velko-
rýpadlo KK1300 je opravdu obřích 
rozměrů. Pro kameramana nebylo 
vůbec jednoduché takový ohromný 
stroj natočit,“ říká Jaroslav Voborný. 
Dokument je k vidění v informačním 
centru Severočeských dolů.  

Seniorům bude obědy 
přivážet nový vůz

další ocenění za bezbariérovost

pepa Vojtek uvedl film 
o velkorýpadle

KráTCe
kadaňská LINka 
bUde PosíLeNa
Od 12. března DPCHJ vypravuje 
již druhé posílení linky do 
a z Kadaně, a to v 6.20 a 6.50 
hodin. Tyto posily byly vynuceny 
náporem cestujících.

řady zvířat 
rozšířIL sob
Do Podkrušnohorského 
zooparku byl dovezen samec 
soba polárního z olomoucké 
zoologické zahrady.

ParkUrová LIGa 
zaČíNá
Podkrušnohorský zoopark 
a Jezdecký klub PZOO zahajují 
v březnu II. ročník Chomutovské 
parkurové ligy. Závody začnou 
v sobotu 24. a 31. 3.  

vystaví FotoGraFIe 
z cest
Výstava fotografií známého 
fotoreportéra, kameramana, 
režiséra a scénáristy Tomáše 
Petra  z cest po Indii bude 
v Podkrušnohorském zooparku 
zahájena v sobotu 14. 4. 

Pozor Na těžbU
Městské lesy v těchto dnech 
těží dřevo u silnice od 
Chomutova směrem na Blatno 
do úrovně odbočky na Partyzán 
a v Bezručově údolí mezi Třetím 
mlýnem a vodním dílem Křimov. 
V uvedených místech dbejte 
větší opatrnosti.

PoJedoU 
Na zkUšeNoU
Sociální služby Chomutov 
pokračují v projektu s WPA 
v Annabergu-Buchholzi, který 
je letos zaměřen na vzdělávání 
zdravotnického personálu.

podrobnější článek

 videoreportáž k článku

více Čtěte Na WebU:

OMezeNý prOVOz 
čáSTI MagISTráTU

Z technických důvodů 
bude omezen provoz 
majetkoprávního oddělení 
magistrátu, které sídlí na radnici, 
a to v pondělí 26. března.
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JaN Mareš, PrIMátor
Chodil jste vloni na 
farmářské trhy?

Samozřejmě jsem se byl něko-
likrát podívat. O nákupy se sice 
postarala manželka, ale zaujal mne 
rozsah nabízených potravin. Musím 
se přiznat, že mne fascinoval zájem 
Chomutovanů. Na prvním trhu 
zmizelo zboží na některých stán-
cích během dvou hodin. Obdobný 
zájem byl i na následujících trzích, 
ale farmáři již byli na nápor lépe 
připraveni.
Byl to také důvod, proč město 
chtělo farmářských trhů více?

Samozřejmě. Trhy dávají oby-
vatelům města jedinečnou možnost 
nakoupit si kvalitní domácí zele-
ninu, uzeniny, sýry, med a další 
výrobky. A to za příznivé ceny 
vzhledem k domácí kvalitě. Navíc 
farmářské trhy obnovují téměř 
zaniklou tradici pouličního pro-
deje potravin, který dává místním 
výrobcům a pěstitelům šanci na 
další rozvoj. Proto od května budou 
farmářské trhy každých čtrnáct 
dnů. Letos dokonce farmářské trhy 
začínají dříve, a to kvůli Velikono-

cům, aby si lidé mohli nakoupit již 
na tyto svátky.
Oblíbil jste si nějaký produkt 
na trzích? 

Nemám vyhraněnou potravinu, 
za kterou bych vyloženě kráčel. Ale 
jistě mne potěšil sortiment uzenin, 
který jsme využili pro letní grilování. 
A manželku čistá a upravená čers-
tvá zelenina. Ale co se mi na trzích 
líbí, je skutečnost, že se staly mís-
tem setkávání lidí. Vzájemně se na 
náměstí baví, kontrolují, co si nakou-
pili, koukají si do tašek, radí si. 
K tomuto zelináři jdi, k támhletomu 
řezníkovi nechoď. Tak to je přesně 
to, k čemu trhy slouží. Nejenom 
k tomu, že naši občané mají k dispo-
zici kvalitní potraviny, ale i k tomu, 
že si mohou přátelsky popovídat. 

adaM Weber, 
orGaNIzátor trhů
Jaké novinky letos čekají 
Chomutovany?

Především se rozšíří sortiment, 
pokud nám to kapacita náměstí 
dovolí. Rádi bychom, kdyby trhy 
byly pestřejší. Farmáři se po loň-
ských zkušenostech zaměří na sor-

timent, který chtějí na trzích prodá-
vat, a ten si již nyní pěstují. Už to 
nebudou zemědělci, kteří doplňkově 
pěstují zeleninu. Ale budou to far-
máři, kteří na podzim zasázeli napří-
klad tuny česneku, aby byl dostatek 
toho českého, protože to je to, co lidi 
chtějí. Sortiment chceme mít takový, 
aby si lidé mohli nakoupit jako v 

supermarketu. Aby si mohli udě-
lat téměř kompletní nákup. Podařilo 
se nám domluvit jednu farmu, která 
bude jezdit s vyzrálým masem, což 
je absolutní novinka. Loni na trhu 
byla spousta řezníků, kteří prodávali 
hlavně uzeniny. Letos by se na trzích 
mělo objevit i hovězí a jehněčí maso.
Budou se také konat 
doprovodné akce?

Zhruba na květen připravujeme 
předvádění různých typů vaření 
a kuchařských show, a to výhradně 
se sezonními produkty z farmář-
ských trhů. Máme také zajímavý 

nápad vytvořit kuchařku seve-
ročeských farmářských trhů, ve 
které bychom zohlednili produkty, 
které tady místně pěstují a chovají. 
Chceme tak představit místní produ-
centy. Vzniká tu například spousta 
malých ovčích a kozích farem. 
Lidi tady zapouštějí kořeny a začí-
nají krajinu zušlechťovat a my na 

to navazujeme i tím, že budeme na 
trzích o nich dávat vědět. Budeme 
představovat i jednotlivé potraviny. 
Vyzkoušíme si to na konci května, 
kdy začne chřestová sezona. Chřest 
se tady v severních Čechách nepěs-
tuje, ale pěstuje se na Mělnicku, tak 
proč bychom ho nepřivezli a nedali 
lidem ochutnat? Naráželi jsme totiž 
na fakt, že mnozí lidé neznají pro-
dukty, které trhy nabízejí. Netušili 
třeba, co lze uvařit z dýně. Tak si 
představíme recepty, které se zaměří 
na to, aby si lidé koupili dýni a uva-
řili si třeba dýňovou polévku.

Také jste jednou za měsíc v sobotu vstávali v šest ráno a pospíchali na náměstí 1. máje na farmářské 
trhy nakoupit si čerstvé potraviny? Tak se těšte, trhy opět budou a přinesou řadu novinek. Ta zásadní 
je, že trhů bude podstatně více. Jaké budou letošní trhy, jsme se zeptali primátora Jana Mareše 
a organizátora trhů adama Webera ze společnosti Český um.

Farmářské trhy
budou mít bohatší nabídku

Farmáři se po loňských zkušenostech 
zaměří na sortiment, který chtějí na trzích 
prodávat, a ten si již nyní pěstují.
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Galerii Lurago zaplnily obrazy 
Gustava Marenčáka a Marcely Meš-
kanové. Jejich pojetí Barevného 
světa se v Chomutově těší velkému 
zájmu. Lidé si mohou přijít malířská 
díla prohlédnout do 28. března.

Marcela Meškanová je pětapa-
desátiletá rodačka z Prahy. Malo-
vání obrazů je její hobby, živí se 

jako podnikatelka v potravinářství. 
Vychovala dva syny.

Gustav Marenčák je čtyřia-
šedesátiletý rodák z Chomutova. 
V životě vystřídal několik zaměst-
nání, živil se jako řidič, jeřábník, 
hospodský nebo dispečer. Nějaký 
čas hrál i amatérské divadlo.

Autoři se poznali při studiu na 

umělecké škole. „Do chomutovské 
galerie Lurago se na jejich obrazy 
chodí se zájmem dívat i místní 
výtvarníci. Velký ohlas měla také 
vernisáž, které se zúčastnilo zhruba 
osmdesát návštěvníků,“ řekl Roman 
Křelina z galerie Lurago. Autoři 
obrazů výstavu Barevný svět uspo-
řádali již i v Praze.

Další netradiční výstavu hostí 
Dům Jiřího Popela. Expozice Tra-
gická místa paměti mapuje smutné 
a temné okamžiky soužití českého, 
německého a židovského obyva-
telstva na severu Čech, Chomutov 
nevyjímaje. 

Výstava Tragická místa paměti 
je výsledkem dvouletého projektu, 
na němž kromě občanských sdru-
žení Collegium Bohemicum a Anti-
komplex spolupracovala i Filozo-
fická fakulta UJEP. „Všichni známe 
velké příběhy dějin, které se však 
především pro mladší generace stá-
vají vyprázdněnými pojmy. Proto 
jsme se snažili hledat konkrétní pří-

běhy, které často zapadnou nebo 
zůstávají pro dějiny neviditelné, 
a přece se v nich zrcadlí 20. sto-
letí,“ řekl při vernisáži výstavy 
Ondřej Matějka ze sdružení Anti-

komplex. Proto se do projektu 
zapojilo několik gymnázií ze sever-
ních Čech, včetně toho chomutov-
ského. „Na projektu o Chomutovu 
pracovalo asi sedmnáct studentů,“ 

řekl Josef Märc, pedagog Gymná-
zia Chomutov. Dodal, že projekt 
zapadl do výuky, které se na gym-
náziu již řadu let věnují a jejímž 
cílem je přiblížit studentům dějiny 
2. poloviny 20. století i židovskou 
tematiku. Z práce studentů gym-
názia vznikl obsáhlý text zabírající 
několik informačních panelů, který 
vypráví o nacistických perzekucích 
na této vzdělávací instituci, o pro-
následování chomutovských Židů, 
ale i o pochodu smrti vysídlených 
Němců do Nové Vsi. 

Výstava Tragická místa paměti 
je v Oblastním muzeu v Chomu-
tově otevřena do 31. března. 

Výstava barevný svět rozjasní všední den

Tragická místa paměti existují i v Chomutově 
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Zimní futsalovou ligu CHLMF 
ovládlo mužstvo LoKo, které za 
celou sezonu poznalo jen jednu 
remízu a jedinou porážku. „LoKo 
podávalo kvalitní výkony a roz-
hodně si titul zaslouží,“ oce-
nil předseda Chomutovské ligy 
malého fotbalu Jiří Kupec zim-
ního mistra, který v přestávce stihl 
vyhrát i Pohár ředitele Generali 
a kromě hlavní ceny se radoval 
i z ceny fair play, neboť za celou 
soutěž jeho hráči neobdrželi ani 
jednu žlutou kartu. 

Na druhém místě skončila 
Sparta Nonac, která mohutně dota-

hovala, třetí místo v elitní lize patří 
Stradě Ajax Chomutov. 

Rozdáním cen pro postupující 
a mistra Chomutova skončil několika-
měsíční futsalový maraton, do nějž se 
zapojila téměř tisícovka hráčů. „Podle 
našich statistik nastoupilo ve všech 
šesti ligách 944 hráčů, tedy podobný 
počet jako loni,“ upřesnil předseda 
CHLMF. Mezi týmy se objevilo i osm 
nových. „Rozhodně byly oživením 
soutěže, protože v nich nastupují pře-
vážně mladší hráči,“ řekl Jiří Kupec, 
kterému dělá radost skutečnost, že 
Chomutovská liga malého fotbalu je 
stále atraktivní i pro mladé hráče. 

Fotbaloví fanoušci v Chomu-
tově nemohli dospat. Tři a půl měsíce 
museli čekat na další soutěžní utkání 
FC Chomutov, který mezitím vábil 
do svých řad zvučné posily. Vzhle-
dem k umístění na 16. příčce osm-
náctičlenné podzimní tabulky ČFL 
je cíl pro jarní odvety jasný. „Jedno-
značně záchrana. Nevíme, kolik týmů 
by mělo nakonec spadnout, a tak se 
nechceme na nic spoléhat,“ potvrdil 
trenér Miroslav Pavlov, který musel 
během pauzy zapracovat nové hráče. 

A nebylo jich málo, i když řada 
hráčů je v Chomutově jen na hosto-
vání. „Okolnosti nás donutily po pod-

zimu tým posílit. Každá řada potřebo-
vala zkvalitnit. Nakonec se podařilo 
získat osm hráčů,“ vysvětlil personální 
změny v kádru Pavlov. Do branky se 
tak postaví Štěpnička, obranné řady 
vyztuží Kejha a Švec a nadále bude v 
kádru krotit útočné choutky soupeřů i 
Marek Smola. V záložní řadě se objeví 
Dubský a Franc. „Zkušenost do našich 
řad by měl vnést exligový Aleš Pikl,“ 
jmenoval trenér nejzvučnější posilu 
a připomněl posílení útoku v osobě 
Nádeníčka. Doplněná sestava si v pří-
pravě, která zahrnovala i soustředění 
ve Vysokých Tatrách, vedla nadmíru 
dobře, což však trenér nechce přece-

ňovat. „Určitě je to velice povzbuzu-
jící, nedá se to ale porovnat s mistrov-
skými zápasy,“ ukončil Pavlov, kte-
rého může těšit, že první zápas jarní 

části byl jeho týmu odložen, a tak 
FC Chomutov do ostrých záchra-
nářských bojů vstoupil v sobotu na 
domácí půdě. 

Plavecká hvězda Slavie Cho-
mutov Simona Baumrtová usiluje 
o účast na olympiádě v Londýně. 
Nyní měla spolu s dalšími členy 
reprezentace možnost během testo-
vacích závodů si olympijský bazén 
vyzkoušet. A byla spokojená. Hned 
ve třech disciplínách splnila olym-
pijský limit B a zejména na znakař-
ských distancích nebyla daleko od 
splnění limitu A, jenž by jí zajistil 
účast na OH v Londýně okamžitě.

Na trati 100 metrů znak dosáhla 
v rozplavbách čtvrtého nejlepšího 
času 1:01,60, což stačilo na splnění 
limitu B. Ve finále si mírně pohor-
šila, jak časově, tak umístěním. 
Na trati 200 metrů polohově skon-
čila v rozplavbách čtrnáctá, přesto 
díky rozdělení finále na „anglické“ 

a „neanglické“ postoupila. V osob-
ním rekordu 2:16,04 skončila šestá 
a opět splnila olympijský B limit. 
Další na řadě byla Simonina doplň-
ková disciplína 100 metrů volným 
způsobem. Také zde si vylepšila 
osobní rekord na hodnotu 0:57,24, 
což ale dle očekávání na nejlepší 
nestačilo a skončila čtyřiačtyřicátá. 
Vrcholem bylo její vystoupení na 
200 metrů znak. Postup si pohlí-
dala šestým místem v rozplavbách 
a ve finále si vylepšila čas i umís-
tění. Časem 2:11,88 se dostala na 
třetí místo a zároveň znovu splnila 
olympijský limit B. Limit A, jenž 
má hodnotu 2:10,84, rozhodně je 
v jejích silách. Osobní rekord, který 
je zároveň rekordem českým, má 
totiž hodnotu 2:10,79. 

Mladí chomutovští Piráti Matyáš 
a Jan Svobodovi, Martin Löffelman 
a Jaroslav Starý spolu s trenéry Jose-
fem Rindošem a Zdeňkem Svobo-
dou se v kanadských městech Qué-
becu a Lévis zúčastnili obřího turnaje 
pro hokejisty ročníku 1999 a mladší. 
Byli součástí republikového výběru, 
který zde už posedmnácté startoval 
pod hlavičkou Chomutova.

Tým hrající v Lévis se probo-
joval do čtvrtfinále, kde proti celku 
Harbor Nové Skotsko po vyrovna-
ném utkání a remíze 2:2 vypadl na 
samostatné nájezdy. Druhé družstvo 
Chomutova na turnaji v Québecu 
v nejprestižnější výkonnostní sku-
pině Elite sehrálo pět zápasů. Pora-
zilo Detroit Honda 5:3, Burnaby 
Winter Sport 4:0 a výběr Švýcarska 
4:1, podlehlo Detroit Red Wings 1:3 
a následným vítězům skupiny Los 
Angeles Kings 1:2. 

Futsal v zimě ovládlo loKo

Obměněný fotbalový tým vyráží do boje 

baumrtová otestovala 
olympijský bazén

piráti vyrazili 
za oceán
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Sluchově nebo řečově postižení 
obyvatelé Chomutova mohou se 
strážníky komunikovat přes SMS. 
Svůj problém jednoduše naťukají 
do textové zprávy a odešlou na spe-
ciální linku. Operační důstojník jim 
obratem odepíše, jak bude daný 
problém řešit.

Linka s číslem 474 637 457 
by se měla stát součástí telefon-
ního seznamu každého hluchého 
či němého obyvatele. „Chceme 
takto vyjít vstříc handicapovaným 
občanům a odstranit další bari-
éru,“ uvedl důvod zavedení služby 

náměstek primátora a velitel měst-
ské policie Jan Řehák.

Za SMS zaplatí odesíla-
tel běžnou taxu svého operátora. 
Zpráva by měla obsahovat stručný 
popis problému, jméno a adresu. 
„K urgentnímu problému dorazí 
na místo hlídka strážníků, která 
bude nejblíže. K rozsáhlejšímu pro-
blému však přijedou strážníci, kteří 
byli vyškoleni v kurzu znakové řeči 
a následná komunikace tak bude 
bezproblémová,“ dodává Vít Šulc.

Linku pro zaslání SMS zpráv 
provozuje také odbor sociálních 

věcí chomutovského magistrátu. 
Na číslo 474 637 144 se mohou 
obracet handicapovaní lidé s pro-
blémy týkající se tohoto odboru. 
„Na odboru sociálních věcí máme 
již osm pracovnic, které dobře 
ovládají základy znakové řeči. 
Problémy sluchově nebo řečově 
postižených lidí tak řešíme bez 
potíží,“ sdělila Kamila Faiglová, 
vedoucí odboru.

Obě linky jsou určené přede-
vším postiženým lidem, v nenadálé 
situaci je ale mohou použít všichni 
obyvatelé. 

Strážník Filip Prokeš, který má 
na starosti střed města, se sešel s 
občany v rámci projektu městské 
policie Váš strážník. Ve středu města 
občany nejvíce pálí hluk z diskoték 
v Revoluční ulici, ale i přesto uznali, 
že se situace značně zlepšila. Vystra-
šil je však nový bar naproti Etage. 
„Budeme provádět pravidelné kon-
troly, aby se situace nezhoršovala,“ 
řekl na setkání Filip Prokeš.

V Heydukově ulici lidem vadí 
nepořádek na odstavné ploše. „Je to 

soukromý pozemek, ale volně pří-
stupný. Podařilo se mi zjistit maji-
tele, se kterým se spojím a záleži-
tost s ním vyřeším,“ dodává Prokeš. 
Ten se také spojí s majitelem objektu 
v Partyzánské ulici, kde prý z děra-
vého okapu stříká voda a v zimě by 
se mohl kvůli tomu stát úraz. 

Pozornosti strážníků neujdou ani 
podivná individua, která se scházejí 
mezi garážemi v Heydukově ulici. 
„Provedeme tam několik nočních 
kontrol,“ ujišťuje Prokeš. 

Projekt Váš strážník měst-
ská policie zavedla, aby obyvate-
lům jednotlivých lokalit dala odpo-
vědného strážníka, který bude řešit 
jejich problémy. „Za první republiky 
byl četník v každé ulici. To dnes není 
možné. Přesto chceme, aby lidé měli 
svého strážníka, na kterého se mohou 
kdykoliv obrátit,“ řekl náměstek pri-
mátora a velitel městské policie Jan 
Řehák. Za devět měsíců fungování 
projektu odpovědní strážníci vyřešili 
přes sto podnětů. 

Umožní jim to nové zařízení s 
názvem fermentor. Do něho se jed-
noduše řečeno nasype veškerý orga-
nický odpad - banánové či brambo-
rové slupky, spadané listí, posekaná 
tráva nebo štěpka z větví - a po určité 

době vyleze téměř hotový kompost. 
Pořízení fermentoru je součástí vel-
kého projektu na rozšíření svozu bio-
odpadu. „V rámci projektu občané 
bydlící především v rodinných dom-
cích dostanou nové speciální kon-

tejnery na bioodpad,“ říká náměstek 
primátora Martin Klouda.

Devatenáct set nových kontejnerů 
se bude pořizovat postupně do konce 
roku 2013. Tím se zase zvýší podíl 
separace bioodpadů. „Díky třídění 
těchto odpadů lze nejen vyrobit kva-
litní hnojivo a zajistit tak materiá-
lové využití bioodpadu, ale také tento 
odpad nekončí na skládkách, čímž 
je plněn jeden z legislativních poža-
davků,“ řekl Miroslav Šulta, pro-
vozně technický náměstek ředitele 
technických služeb.

Kompostárna, které je fermen-
tor součástí, se na nachází v areálu 
skládky na Pražské ulici. Kapacita 
kompostárny činí 6 500 tun zpraco-
vávaného bioodpadu ročně. Zařízení 
stálo 6,2 milionu korun a téměř pět 
milionů technické služby dostanou 
zpět v rámci dotace z evropského 
fondu pro regionální rozvoj.

Handicapovaní mohou 
strážníkům napsat SMS

Situace v revoluční se zlepšila

Technické služby budou vyrábět 
kompost na tuny

MěSTSKá pOlICIe
oPILá žeNa bez 
doMova PoMoc 
NechtěLa
Na náměstí 1. máje na 
zemi ležela žena. Z jejího 
dechu i slov bylo poznat, že 
není střízlivá. Tvrdila, že je 
bezdomovec a nemá kde 
spát. Nabídnutou pomoc však 
odmítla. Musela si tedy sbalit 
své věci a odejít z místa.

zUřIvě tLoUkL do 
kaPoty
Přímo při činu zadrželi strážníci 
jednatřicetiletého muže, který 
ničil auto na Štefánikově 
náměstí. Jako zběsilý mlátil 
pěstí do přední kapoty, která 
se pod jeho ranami prohýbala. 
Po zadržení byl předán státním 
policistům.

NeJPrve UžIL MNoho 
Léků, PotoM PIL 
aLkohoL
Bezvládný sedmačtyřicetiletý 
muž ležel na chodníku v 
Bělohorské ulici a vypadalo 
to, že je pod vlivem alkoholu. 
Najedou sebou začal škubat. 
Strážníci mu poskytli první 
pomoc a přivolali zdravotníky.

SeTKáNí S ObčaNY
Statutární město Chomutov zve obyvatele 
středu města a okolí Pražské  
na územně zaměřené

setkáNí s obČaNy
které se bude konat
ve čtvrtek 5. dubna 2012
od 16 do 17 hodin
v zasedací místnosti č. 13
historické radnice  
na náměstí 1. máje
za přítomnosti zástupců vedení měs-
ta, městské policie, technických slu-
žeb, dopravního podniku a přísluš-
ných odborů magistrátu

program: problémy a potřeby lokality 
střed města a okolí pražské
(ul. Palackého, Zborovská, Tolstého, Bezručova, 
Bachmačská, Škroupova, Za Zborovskou, Blatenská 
k viaduktu pod silnicí I/13, Štefánikovo náměstí, 
Vaníčkova, Schubertova, Vilová, Gutenbergova, 
Kollárova, Macharova, Mozartova, Čelakovského, 
Buchenwaldská, Boženy Němcové, Farského, Mánesova, 
Žižkovo náměstí, Táboritská, Puchmajerova, Jakoubka 
ze Stříbra, Klostermannova, Husovo náměstí, náměstí 
1. máje, Chelčického, U Městských mlýnů, Příčná, 
Revoluční, Ruská, Nerudova, Na Příkopech, Mostecká, 
Tyršova, Sklepní, Vinohradská, Grégrova, Karla Buriana, 
Selská, Arbesova, Partyzánská, Heydukova, Puškinova, 
Libušina, Hálkova, Riegrova, Na Bělidle, Na Moráni, 
Dolní, Pražská, Ctiborova, Žerotínova, Raisova, 
Dukelská, Křivá, Vodní, Tovární)
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Pro děti i rodiče připravila 
mateřská škola Radost Matějskou 
pouť. Píseň Na svatého Matěje, 
když se slunce zasměje prová-
zela celou akcí. Atrakce a soutěže 
dětem přiblížily lidové zvyky, pro-
cvičily dětskou zručnost, obratnost, 
logické myšlení i vědomosti ze 
všech výchovných oblastí.

Sladkou odměnou byl pro 
rodiče pohled na spokojené úsměvy 
jejich dětí a pro děti perníková 
srdce z pouti.

Po dvouměsíční přípravě se žáci 
Střední školy energetické a stavební 
a budoucí sestřičky ze Střední zdra-
votnické školy v Chomutově sešli 
na transfuzní stanici, protože chtěli 
reagovat na volání lékařů po draho-
cenné a potřebné krvi.

Chlapci, především z oboru 
strojník požární ochrany, se účast-
nili odběru krve již popáté. Děv-
čata ze zdravotní školy si vedla 
také velmi statečně. Vzhledem 
k tomu, že mladých dárců bylo 29, 
transfuzní stanice byla v tu chvíli 
vyhrazena pouze studentům. „Jsem 
budoucí hasič. Vím, že krve není 
v nemocnici nikdy dost, hlavně 
v tomto období. Jsem mladý, 
zdravý. Rád někomu pomůžu. 
Cítím to skoro jako svou morální 
povinnost,“ zdůvodnil svou účast 
Pavel Kuba, žák čtvrtého ročníku.

do školky 
přijela pouť

budoucí hasiči a sestřičky 
společně darovali krev

GyMNazIsté osLaví 
výroČí Nové bUdovy
Studenti Gymnázia Chomutov 
se připravují na školní 
akademii, která se uskuteční 
při příležitosti výročí 80 let 
postavení budovy v tehdejší 
Trögerově zahradě na 
vinohradském kopci.  

skaUtI UJdoU 
kILoMetry ve tMě
Putování noční přírodou mají 
před sebou členové skautského 
oddílu Český lev. Ten pořádá 
letos již po sedmnácté akci 
s  názvem Noční výsadek.  

dětI MysLí Na zvířata 
v zooParkU
Žákům chomutovských škol 
není lhostejný osud zvířat 
v Podkrušnohorském zooparku. 
Adopcí se snaží pomoci 
nejrůznějším druhům.  

KráTCe

podrobnější článek

 videoreportáž k článku

více Čtěte Na WebU:

Chceme hezký a klidný park. 
Vadí nám tam vagabundi, popíje-
jící mládež, rychle jedoucí cyk-
listé a volně pobíhající psi. To si 
přejí zástupci žáků základních a 
středních škol, kteří se na radnici 
sešli k pravidelnému zasedání Stu-
dentského parlamentu. „Strážníci 
městské policie i jejich civilní pra-
covníci park trvale monitorují a v 
nepravidelných časech zde provádí 
hlídky a kontroly. Zabránit však 
projevům vandalismu či shlukování 
skupinek je obtížné,“ sdělil primá-
tor Jan Mareš.

„Dětem a mládeži se nelíbí 
jejich vrstevníci, kteří holdují kou-
ření, alkoholu a drogám. Sami vní-
mají důležitost prevence, vol-

nočasových aktivit a rodinného 
zázemí,“ říká vedoucí odboru škol-
ství Dagmar Mikovcová. Zástupci 
škol se domluvili na výměně růz-
ných preventivních programů, ke 
kterým přispívají i středoškoláci 
svojí odbornou činností.

Studentský parlament si chce 
na příští jednání pozvat ředitele 
dopravního podniku, aby s ním 
mohli dořešit již přidaný velký 
autobus na lince od gymnázia, 
sdělit závěry monitorování cho-
vání řidičů a další postřehy týka-
jící se městské hromadné dopravy. 
Do příště si také členové parla-
mentu připraví návrhy pravidel 
chování žáků a studentů v doprav-
ních prostředcích.

parlament: žáci chtějí 
vychovávat žáky
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vtIPy o MotorIsMU…

Stojí týpek na zastávce a v tom 
k němu přijede kámoš ze střední 
se slovy: „Pojď se projet, mám 
auto za melouna!“ 
„Na to ti kašlu, čekám tu na 
autobus za pět a půl melounu.“

Jaké je nejrychlejší auto českých 
silnic? Škodovka s venkovským 
strýcem v čepici za volantem – 
je vždy v čele kolony.

Jaké tři největší krize prožívá 
muž? Ztrátu ženy, vyhazov ze 
zaměstnání a škrábanec na autě!

Blondýnka v autoškole.
Instruktor: „Teď přidejte plyn.“
„Co si o mně myslíte –  
že jsem blbá? Jsem v autě  
a ne u sporáku!“

Manželka takhle jednou 
přijede z práce domu a povídá 
manželovi:
„Drahý, v karburátoru je voda.“
„Voda v karburátoru? To je divný.“
„Opravdu, v karburátoru je voda.“
„Prosím tě, vždyť ty ani pořádně 
nevíš, co je to karburátor.“
„Kdes nechala auto?“
„V bazénu.“

Lísteček za stěračem 
zaparkovaného auta –  
zpráva pro zloděje: Nádrž je 
prázdná, rádio nemám a motor 
je vylágrovaný.
Druhý den stojí auto na cihlách 
a na skle přibyl další lísteček – 
pro majitele auta: Takže kola ti 
byla vlastně taky k ničemu.

Přijede blonďatá slečna do 
autoservisu:
„Prosila bych vyměnit takovou 
tu tyčinku na měření oleje 
v motoru, ta stará už na ten olej 
nedosáhne!“

křížovka 16. Setkání hornických a hutnických měst ČR …tajenka… se bude v Chomutově konat ve dnech 20.–22. dubna 2012.

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!

Motel Papilio – Chomutov
Opakovaná dobrovolná dražba                       termín konání: 25. 4. 2012 

Na jihovýchodním okraji města Chomutova, podél ulice Pražská čp. 1717, 1716 
a 1793 řadový podsklepený třípodlažní objekt skládající se ze 3 provozně propo-

jených staveb v současnosti využíván jako 
„Motel Papilio“. Kapacita motelu: 40 lůžek, 
45 míst reastaurace, 30 míst vinárna. Dispo-
ziční členění: 1.PP - vinárna, sklepy, kotelna; 
1.NP - restaurace, kuchyň, sklady, kancelář, 
vinárna, soc. zař.; 2.NP - 9x pokoj se soc. 
zař., 2x provozní pokoj; 3.NP - 6x pokoj se 
soc. zař., byt 5+1; 4.NP - půda (započatá 
stavba 2 bytů: 2+1 a 1+1). Prodej včetně 
vybavení motelu. IS: elektro, kanalizace, vo-
dovod a plyn.

       Lenka Nečasová, 777 707 315, 257 314 251  
        lenkanecasova@naxos.cz      www.naxos.eu

  Nejnižší podání:
  3.400.000,- Kč i

*při koupi sady nových pneumatik 
nebo pro členy storex benefit clubu

Pneuservis sTOreX FsT,
Hálkova 4715, 430 01 Chomutov
Tel.: 474 652 100, 602 448 670

slevy až 37% 

na letní pneumatiky,

25% sleva na přezutí*

www.storex.cz
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 21.3. st 17.00 Láska Je Láska
 22.3. čt 17.00 hUrá do aFrIky! 3d
 22.3. čt 19.00 PerFect seNce
 23.3. pá 17.00 hUrá do aFrIky! 3d
 23.3. pá 18.00 PerFect seNce
 23.3. pá 19.30 Ghost rIder 2 3d
 24.3. so 15.00 hUrá do aFrIky! 3d
 24.3. so 18.00 Ghost rIder 2 3d
 24.3. so 19.00 hUNGer GaMes: aréNa sMrtI
 25.3. ne 17.00 hUrá do aFrIky! 3d
 25.3. ne 19.00 hUNGer GaMes: aréNa sMrtI
 26.3. po 17.00 MezI vLky 
 27.3. út 19.00 MezI vLky
 28.3. st 19.00 ProbUdíM se vČera
 29.3. čt 17.00 hNěv tItáNů 3d
 29.3. čt 19.00 okresNí Přebor – PosLedNí záPas PePIka hNátka
 30.3. pá 17.00 hNěv tItáNů 3d
 30.3. pá 19.30 okresNí Přebor – PosLedNí záPas PePIka hNátka
 31.3. so 17.00 hNěv tItáNů 3d
 31.3. so 19.30 okresNí Přebor – PosLedNí záPas PePIka hNátka

 22.3. čt 19.00  hvězdy Jak Je NezNáte 
Jiřina Bohdalová a Petr Vondráček v pořadu Hvězdy jak je neznáte.

 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 SKKS
 od 15.3. aMéby – FraNtIšek ProkoP – galerie Špejchar
 do 14.4. zNIČeNé kosteLy severNích Čech – muzeum na radnici

 29.3. čt 18.00 Píseň starého eGyPŤaNa – sál 2. patro
 30.3. pá 18.00 vítáNí Jara s MadrIGaLeM – kostel sv. Ignáce

 21.3. st 18.00 basketbaL – městská sportovní hala
 31.3. so 10.15 FotbaL – letní stadion
 31.3. so 15.00 basketbaL – městská sportovní hala

 21.3. st 17.00 keraMIka Pro dosPěLé a MLádež
 21.3. st 18.00 coUNtry taNeČNí kLUb Laso
 26.3. po 8.30 PythaGorIáda
 27.3. út 9.00 doPoLedNí keraMIka
 28.3. st 8.00 FyzIkáLNí oLyMPIáda
 28.3. st 9.00 doPoLedNe Pro Mš
 28.3. st 17.00 keraMIka Pro dosPěLé a MLádež
 28.3. st 18.00 coUNtry taNeČNí kLUb Laso
 29.3. čt 8.00 bIoLoGIcká oLyMPIáda

KINO SVěT

MěSTSKÉ dIVadlO

VýSTaVY

SKKS

SpOrT

důM děTí a Mládeže – ddM 

choMUtovské NovINy 
Čtrnáctideník pro občany 
statutárního města chomutova • 
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v Chomutově, referátem 
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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

Přednášku o nejnovějších metodách léčby v radiologii pořá-
dá 11. dubna v 17.00 hodin v Domě dětí a mládeže sdružení Kap-
ka 97. Na téma pohovoří pracovník radiologického oddělení Kraj-
ské zdravotní Stanislav Janovský. Před začátkem přednášky se od 
14.30 hodin uskuteční výroční schůzka členů občanského sdružení 
onkologických pacientů a přátel Kapka 97. Sdružení působí na Cho-
mutovsku pro potřeby onkologických pacientů od roku 1998.

Obyvatelé Chomutova, kteří vlastní psa, jsou povinni zaplatit do 
31. března poplatek za jejich držení. Poplatek lze uhradit v hotovos-
ti v pokladně magistrátu, platební kartou pomocí terminálu v infor-
mačním servisu magistrátu, bezhotovostním převodem na účet města 
či poštovní poukázkou. 
Výši poplatků určují městské vyhlášky. Základní roční sazba poplatku 
za psa v Chomutově činí 1 500 korun. Za psa u rodinného domu jeho 
majitel uhradí 500 korun, důchodci platí jen 200 korun. Osvobozeni 
od poplatku jsou například lidé, kteří si zvíře vzali do péče z městské-
ho útulku.
Majitelé psů, kteří ve stanoveném termínu poplatek neuhradí, se vy-
stavují sankcím. „Vyměřit můžeme až trojnásobek základní výše po-
platku. Pokud majitel psa nebude reagovat ani na opětovné výzvy 
k úhradě včetně zaplacení penále, čeká ho exekuce majetku,“ upozor-
nil vedoucí odboru ekonomiky magistrátu Jan Mareš.

ONKOlOgIčTí paCIeNTI Se dOzVí 
O NOVýCH MeTOdáCH lÉčbY

zaplaťTe dO KONCe březNa za pSY 
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díky kamerám je zadržení 
pachatelů okamžité 

Téměř 150 přestupků a trest-
ných činů odhalily vloni kamery 
městské policie, která nedávno 
zprovoznila již druhou mobilní 
kameru. Celkově tak má dvě 
mobilní a osmadvacet pevných 
kamer. Ty jsou očima strážníků.

Od zjištění protiprávního jed-
nání až po zásah hlídek díky nim 
uběhne jen několik okamžiků 
a zloději jsou často velmi překva-
peni, jak je strážníci objevili. 

V loňském roce mobilní kamera 
v Husově ulici pomohla krimi-
nalistům odhalit výrobnu drog.  
„Napomohla také k dopadení sku-
piny zlodějů, kteří odsávali benzín 
ze zaparkovaných aut, dopomohla 
i k vyřešení několika přestupků 
v dopravě,“ dodává ředitel městské 
policie Vít Šulc. Poté se kamera 

přesunula do Revoluční ulice, kde 
ji policisté využili v případu série 
krádeží měděných parapetů, okapů 
a vzduchotechniky z budovy okres-
ního soudu. S její pomocí byla také 
objasněna krádež jízdního kola. 
Do třetice byla mobilní kamera 
umístěna do Haškovy ulice, kde 
výrazně narušují soužití a veřejný 
pořádek nepřizpůsobiví. 

Obě mobilní kamery a sys-
tém přenosu digitálního systému 
městská policie pořídila z finanč-
ního daru společnosti ČEZ. 
„Mobilní kamery nám umožňují 
velmi pružně reagovat na podněty 
občanů a změnu bezpečnostní situ-
ace,“ říká velitel městské policie 
a náměstek primátora Jan Řehák. 
Městská policie má nyní k dispo-
zici 30 kamer.

kadaňská ulice

rvačka 01

rvačka 02

rvačka 03

kyjická ulice

skládka 01

skládka 02

skládka 03




