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Aktuální
z Chomutova

informace

 Aktuality
 Kalendář akcí

  Internetová televize

také na Facebooku
facebook.com/echomutov

www.eChomutov.cz

eChomutov
elektronické turistické informacní centrum

www.bydlenijerabek.cz
e-mail: info@bydlenijerabek.cz
tel.: 739 034 488     733 715 505

zasklení balkonů a lodžií
dodání a montáž žaluzií, 
sušáků na prádlo
malování balkonů
kvalitní montáž
100% servis

CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. nabízí byty v Chomutově do nájmu veřejnou nabídkou.
Byt bude pronajat prvnímu zájemci, který se dostaví po zveřejnění nabídky na sídlo společnosti 
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. Křižíkova 1098/6, Chomutov s hotovostí rovnající se konečné ceně 
(nevratná v souladu s čl. 3a Pravidel pro pronajímání bytů), uvedené ve zveřejněné nabídce a spl-
ňuje kritéria uvedená v článku 4. Pravidel pro pronajímání bytů. – www.chomutovska-bytova.cz

UPOZORNĚNÍ: Upřednostněni budou zájemci o poskytnutí bytu s tím, že společnosti CHOMU-
TOVSKÁ BYTOVÁ a.s. vrátí stávající byt v majetku společnosti či Statutárního města Chomu-
tov (tzv. byt za byt). V těchto případech nebude vyžadován níže uvedený stanovený poplatek. 
V případě obsazení bytu je termín prohlídky zrušen – nutno předem telefonicky ověřit!

informace: 474 721 233 – p. Elisová

www.chomutovska-bytova.cz

1 Vršovců 1101/1 1+1 43,29 15.125 Kč 13. 2. – 14.00 hod.

2 Vršovců 1131/1 1+1 46,20 15.125 Kč 13. 2. – 14.00 hod. sraz u čp. 1101

3 Dr. Beneše 3836/1 1+1 36,08 15.125 Kč 11. 2. – 14.00 hod. sraz u čp. 1574

4 Beethovenova 3888/12 1+1 31,46 15.125 Kč 13. 2. – 14.00 hod. sraz u čp. 3878

5 Přemyslova 5394/19 1+1 48,33 15.125 Kč 11.2. – 15.00 hod.

6 Dr.Beneše 1509/15 1+2 66,21 21.175 Kč 11. 2. – 14.00 hod. sraz u čp. 1574

7 Rokycanova 1574/14 1+2 69,00 21.175 Kč 11.2. – 14.00 hod.

8 Palachova 3418/3 1+2 47,43 21.175 Kč 11.2. – 15.00 hod.

9 Kadaňská 3678/2 1+2 63,90 21.175 Kč 11. 2. – 15.00 hod. sraz u čp. 3418

10 Selská 3765/9 1+2 53,53 21.175 Kč 11.2. – 15.15 hod.

11 Pionýrů 3780/8 1+2 53,76 21.175 Kč 11.2. – 14.00 hod.

12 Legionářská 3878/8 1+2 48,28 21.175 Kč 13.2. – 14.00 hod.

13 Palackého 3952/14 1+2 53,64 21.175 Kč 11. 2. – 14.00 hod. sraz u čp. 3961

14 Palackého 3961/21 1+2 43,12 21.175 Kč 11.2. – 14.00 hod.

15 Palackého 3995/13 1+2 54,78 21.175 Kč 13.2. – 14.30 hod.

16 Palackého 3997/8 1+2 53,29 21.175 Kč 13. 2. – 14.30 hod. sraz u čp. 3995

17 Palackého 4089/16 1+2 54,77 21.175 Kč 13. 2. – 14.30 hod. sraz u čp. 3995

18 Palackého 3669/4 1+3 74,12 27.225 Kč 11.2. – 14.30 hod.

19 Kadaňská 3678/3 1+3 81,84 27.225 Kč 11. 2. – 15.00 hod. sraz u čp. 3418

20 Kadaňská 3689/3 1+3 83,15 27.225 Kč 11. 2. – 15.00 hod. sraz u čp. 3418

21 Kadaňská 3689/6 1+3 77,58 27.225 Kč 11. 2. – 15.00 hod. sraz u čp. 3418

22 Legionářská 3880/9 1+3 60,22 27.225 Kč 13. 2. – 14.00 hod. sraz u čp. 3878

23 Beethovenova 3885/4 1+3 66,02 27.225 Kč 13. 2. – 14.00 hod. sraz u čp. 3878

24 Palackého 3953/8 1+3 74,00 27.225 Kč 11. 2. – 14.00 hod. sraz u čp. 3961

25 Palackého 3953/11 1+3 73,63 27.225 Kč 11. 2. – 14.00 hod. sraz u čp. 3961

26 Palackého 3954/4 1+3 74,25 27.225 Kč 11. 2. – 14.00 hod. sraz u čp. 3961

27 Palackého 3996/6 1+3 72,49 27.225 Kč 13. 2. – 14.30 hod. sraz u čp. 3995

č. Adresa Č.p./č.b Velikost m2 Cena Termíny prohlídek 2014

Nabídka bytů do nájmu 
veřejnou nabídkou 
v Chomutově

C H O M U T O V S K Á
B Y T O V Á a. s .

Rada statutárního města Chomutova vyhlašuje 

výběrové řízení 
na obsazení funkce ředitele
příspěvkové organizace Městské lesy Chomutov
úplné znění oznámení na www.chomutov-mesto.cz
Kontakt: Ing. J. Skalická (474 637 231, j.skalicka@chomutov-mesto.cz ) 
Termín pro podání přihlášek: 19. 2. 2014 do 12 hodin

www.chomutov-mesto.cz

výběrové řízení
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3.–7. 2.
jarní prázdniny

16. 2. 
RoZa: Ples princů a princezen 
v SD aréně od 15 do 18 hodin

20. 2.
setkání územního strážníka 
s občany z lokality Březenecká 
v jídelně ZŠ 17. listopadu 
od 16 hodin

25. 2.
setkání vedení města s občany 
v ZŠ Březenecká od 16 hodin

ZapIšTe SI 
dO dIáře

CHCeTe Mě?
akim je asi 5 let starý kříženec 
nejspíše malamuta s německým 
ovčákem. Je hodný, ale raději ho 
nedoporučujeme k malým dětem 
a k jiným zvířatům. Vhodný na 
zahradu.  

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.

MěSTO ZVYšUje 
beZpečNOST, 
přIbUdOU 
NOVÉ KaMerY
více na straně 7

 téma
 4 rOZpOčeT beZ dlUHů 

pOčíTá S VelKýMI 
INVeSTICeMI 
Prostředky na investice za bez-
mála čtvrt miliardy, bez dluhů, 
dostatek prostředků na volno-
časové aktivity a opět nižší plá-
nované výdaje na chod ma-
gistrátu.

 aktuality
 6 Na NáMraZU a SNíH 

reagOValY TeCHNICKÉ 
SlUžbY VčaS
S první větší nadílkou sněhu 
letošní zimní sezony si 
technické služby poradily 
bez problémů. Všechny 
komunikace byly ošetřeny ve 
stanovených časových lhůtách.

 aktuality
 7 STarÉ STrOMY NaHradí 

VíCe NOVýCH
Staré lípy z Gutenbergovy ulice 
jsou ve špatném zdravotním 
stavu a nestabilní, proto 
půjdou k zemi. Nahradí je nové 
stromy..

 rozhovor
 8 eTIKeTa NeNí SOUbOr 

praVIdel, ale žIVOTNí 
STYl
Nemluvit při rozhovoru 
s Ladislavem Špačkem 
o etiketě by byla ve vztahu ke 
čtenářům svatokrádež.

 kultura
 9 gOSpel Se ZpíVá CelýM 

TěleM I dUší, říKá 
ZUZaNa STIrSKá 
Když se galerie Lurago 
rozezněla tóny písně I Will 
Follow You, stačilo zavřít oči, 
abyste před sebou viděli scénu 
z filmu Sestra v akci

 sport
 10 jaKÉ bUde 

fOTbalOVÉ jarO?
Mužstva FC Chomutov a AFK 
LoKo Chomutov se připravují 
na jarní sezonu. Vzhledem k 
podzimní bilanci je v ní čekají 
rozdílné úkoly.

 fotostrana
 15 CHOMUTOVSKá 

plOUTeV ZaHájIla 
rOdINNÉ ZápOleNí
Měsíc po slavnostním 
losování Rodinného 
zápolení roku 2013 se 
chomutovské rodiny sešly 
s kozou Rózou znovu. 
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Prostředky na investice za bezmála čtvrt miliardy, bez dluhů, dostatek prostředků na volnočasové aktivity 
a opět nižší plánované výdaje na chod magistrátu, tak by se dal stručně charakterizovat rozpočet města, 
který přesáhl o tři sta milionů jednu miliardu korun. „Jestli jsem na něco opravdu pyšný, tak je to skutečnost, 
že Chomutov dlouhodobě hospodaří s vyrovnaným rozpočtem, nezvyšuje zadluženost města, má dosta-
tečné zdroje na svůj další rozvoj a splátky závazků vyplývajících z předfinancování integrovaných plánů 
rozvoje města,“ řekl primátor Jan Mareš.

Za rozpočtem, který sám o sobě 
má více než sto stran, se skrývá velké 
množství čísel, jež představují celý 
chod města od zametání chodníků, 
osvětlení ulic přes veškerý provoz 
magistrátu, teplo ve školách, kulturní 
a sociální služby až po dopravu a bez-
pečnost. „Rozpočet tak musí pokrýt 
i mnohé další výdaje, které si občan 
ani neumí představit. Například li-
kvidaci černých skládek, sociální po-
hřby, digitalizaci dokumentů, derati-
zaci, odchyt holubů, ošetření stromů,“ 
řekl vedoucí odboru ekonomiky Jan 
Mareš. Velmi významné prostředky 
z rozpočtu města jsou směřovány do 
provozu a na rozvoj městem zříze-
ných organizací. Jen školské orga-
nizace představují rozpočet ve výši 
54 milionů korun. Další příspěv-
kové organizace, které zajišťují ko-
munální a sociální služby, knihovna 
nebo zoo park dalších 117 milionů ko-
run. Zajištění dopravní obslužnosti 
a provoz sportovně-kulturních are-
álů 91,5 milionu korun. Nad to měst-
ské organizace čerpají další pro-
střed ky na opravy a údržbu z fondu 
oprav majetku města, ve kterém je le-

tos připraveno téměř 18 milionů ko-
run. Kromě výše uvedeného čerpá 
z rozpočtu města zoopark investiční 
půjčku ve výši 8 milionů na vybudo-
vání stanice pro handicapovaná zví-
řata. Sestavení rozpočtu je dílem od-
borníků, avšak stěžejní ukazatele mají 
v zadání. „Rozpočet města odráží vizi 
a opatření primátora, kterými jsou še-
tření, ale zároveň investice a být bez 
dluhů,“ dodal ekonom Mareš. 

Chomutov bude v roce 2014 hos-
podařit s rozpočtem ve výši 1,3 mili-
ardy korun, což je jistě velmi vysoké 
číslo, ale rozpočítáme-li to na obyva-
tele města a den, tak to představuje ne-
celých 70 korun, což je v dnešních ce-
nách sotva hodnota jednoho oběda.

Na první pohled malým kazem 
na kráse vyrovnaného rozpočtu je 
splácení revolvingového úvěru. Na 
splátku padne 330 milionů. „Tyto pe-
níze nám byly zadržovány u regionál-
ního úřadu ROP Severozápad jako ne-
vyplacené dotace, nyní když je úřad 
uvolnil, můžeme úvěr splácet,“ říká 
ekonom a podotýká, že z letošních da-
ňových příjmů se na splácení nepou-
žije ani koruna.

Skutečný rozpočet, se kterým 
bude město v tomto roce hospodařit, 
je tudíž nižší než ona magická mi-
liarda, což v přepočtu na obyvatele 
a den se pohybuje kolem 50 korun. 
Provozní rozpočet magistrátu je nej-
nižší za posledních 7 let, a neustále 
se hledají vnitřní úspory, jež jsou ná-
sledně využívané na posílení výdajů 
do projektových záměrů a investic. 
„Například v roce 2010 činily výdaje 
na činnost místní správy 174 milionů 
korun, v roce 2008 dokonce převyšo-

valy 180 milionů, letos je plánováno 
necelých 160 milionů, tedy necelých 
9 korun na obyvatele a den,“ dodává 
primátor.

Příjmy města jsou velmi ome-
zené. V platnosti zůstává rozpoč-
tové určení daní, jež je hlavním zdro-
jem rozpočtu. „Daňové příjmy oče-
káváme lehce optimističtější než 
v roce předcházejícím, přesto však 
nemůžeme být spokojeni a dlouho-
době jako členové Svazu měst a obcí 
ČR voláme po nasdílení spotřebních 

rozpočet bez dluhů 
počítá s velkými 
investicemi  

výdaje rozpočtu města:
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a ekologických daní, které mají nej-
větší progresi. Chceme, aby veřejné 
rozpočty společně opravdu dýchaly 
a přerozdělení daní bylo pro obce 
spravedlivější,“ popisuje situaci pri-
mátor Mareš.

Jen do rozvoje města plánuje 
radnice vynaložit 235 milionů ko-
run investičních prostředků. Jedná 
se o investice, jež budou podpořeny 
různými dotačními tituly. Konečná 
část ka bude moci být ještě více navý-
šená, získá-li město v roce 2014 další 
vhodný dotační titul, pomocí kterého 
by se mohl obnovit či rozšířit majetek 
města. „Naší snahou je využít každé 
smysluplné dotace, a to jak na inves-
tiční záměry, tak na měkké projekty. 
Dotační prostředky i přes jejich ná-
ročnou administrativu totiž výrazně 
napomáhají snižovat výdaje rozpočtu 
města a současně nám pomohou rea-
lizovat projekty, do kterých bychom 
se bez podpory dotací jen tak ne-
mohli vůbec pustit,“ vysvětluje ná-

městek primátora Jan Řehák.
Velké investice letos poputují ze-

jména do revitalizace sídlišť, kde 
bude pokračovat zkvalitňování života 
občanů města, zejména revitalizace 
prostranství v okolí KASSu a pokra-
čování v rekonstrukcích městských 
sídlišť Březenecká až Písečná. Další 
výdaje jsou zaměřeny na úsporu 
energií v základních školách Písečná, 
Březenecká a 17. listopadu, které bu-
dou zatepleny. „Standardně již bu-
deme pokračovat v budování no-
vých parkovacích míst a rekonstruk-
cích obecné infrastruktury, kde ob-
čanům vracíme výnosy daně z ne-
movitosti,“ říká Řehák. Z neinves-
tičních projektů plánuje město pro-
jekt Moderní úřad a eGovernment, 
které mají za cíl zkvalitnit veřejnou 
správu a přiblížit ji ještě více obča-
nům, nebo projekt Meziobecní spolu-
práce, jež má přispět k řešení společ-
ných problémů obcí v celém správ-
ním obvodu. „Pokud vyjdou dotace, 

dojde i na obnovu městského a prezi-
dentských parků či na budování dět-
ských hřišť,“ doplňuje náměstek pri-
mátora Martin Klouda.

Plánů pro rok 2014 má Cho mu-
tov požehnaně a nyní se s chutí pustí 
do jejich naplnění. Zároveň úředníky 
čekají nové výzvy vyplývající z no-
vého programovacího období EU 

2014–2020, ve kterém se chtějí po-
kusit v rámci projektů integrované 
územní investice řešit další budoucí 
rozvoj města. „V zásobníku čekají 
projekty přesahující dvě miliardy ko-
run. Rok 2014 bude zejména rokem 
příprav na toto nové čerpání kom-
plexních evropských dotací,“ uza-
vírá primátor. 

Milan Märc 
SeVeRočeŠI.CZ

Rozpočet města na rok 2014 je 
provozně přebytkový, investiční de-
ficitní. Obecně velmi vítáme, že se 
o rozpočtu debatuje, nesrozumitelné 
či nejasné věci jsou nám objasňovány 
a rozpočet je přijímán bez větších vý-
hrad napříč politickým spektrem. 
Po va žujeme to za zásluhu především 
ekonoma města Jana Mareše a jeho 
týmu a také je to doklad, že rozpočet je 
připravován odpovědně a kolektivně.

Přivítali jsme, že je schválena 
výše poplatku za odpady na 456 Kč, 
což znamená, že každý občan na-
šeho města platí za odpady o 338 Kč 
méně, než jsou celkové náklady. 
Věříme, že se rozpočet města na-
výší o 677 000 Kč, což je rozporo-
vaná částka zadržovaných dotací 
Severozápadu. Další pozitivní zprávou 
je, že se v rozpočtu počítá s dalšími fi-
nancemi pro zateplení škol, školek, 
obnovu parků, rekonstrukci KASS, na 
další cyklistické stezky a modernizaci 
chomutovských sportovišť. Jsme rádi, 
že se v rozpočtu myslí na sportovce a 
další organizace, které se věnují vol-
nočasovým aktivitám a práci v soci-
ální či kulturní oblasti.

Marie kinderMannová 
NeSPoKoJeNí oBčANé! 

S rozpočtem města se jako zastu-
pitelé každoročně seznamujeme, aniž 
bychom se na jeho tvorbě mohli po-
dílet. Za náš klub mohu prohlásit, že 
se musíme plně spolehnout na vedou-
cího ekonomického oddělení, zkuše-
ného rozpočtáře Ing. Jana Mareše, je-

hož rozpočet posuzuje nezávislý audit, 
jenž tento rozpočet vysoce kladně vy-
hodnocuje. Ocenit lze snahu o úsporu 
a zkracování splácení úvěru, který si 
město při zajištění IPRM muselo půj-
čit. Ostatně při jakékoli naší připo-
mínce jsme podezíráni z účelové kri-
tiky bez znalosti problematiky, důvo-
dem má být jen naše snaha o zviditel-
nění! Rozpočtované částky se každo-
ročně opisují bez snahy o snižování 
dotací za účelem rozpuštění veškerých 
finančních příjmů. Kontrolují se fak-
tury, nikoli účelnost správného hospo-
daření! K investicím pro letošní rok 
doporučujeme jen ponechání financí 
ve fondu pro velkorysejší možnost 
rozhodování příštího zastupitelstva.

vladiMír koten 
PRo ChoMutoV 

Příspěvek do Chomutovských no-
vin týkající se rozpočtu města náš 
klub nebude posílat. Důvodem je bo-
hužel špatná zkušenost se zveřejňo-
váním odpovědí našich zastupitelů na 
články představitelů města, které ob-
sahovaly nepravdivé a zavádějící in-
formace.

ladislav drlý 
KSčM

Tvorba rozpočtu je složitý pro-
ces a ne každý si uvědomuje, že mě-
šec, ze kterého město uspokojuje ná-
roky a potřeby svých občanů, není 
bezedný. Vždy se najde někdo, kdo 
bude tvrdit: nedávejte peníze hokejis-
tům, stejně hrají mizerně, raději zajis-
těte svoz odpadů zdarma, tak jako to 
mají tam a tam. Ale hokejisté dostá-

vají peníze na práci s mládeží. Nebude 
šetření na mládeži znamenat, že stále 
více dětí bude vychovávat pouze 
ulice, že se tato „úspora“ projeví vět-
šími škodami způsobenými mladými 
vandaly, nárůstem fetování, krádeží 
a násilí mezi dětmi?  Nebudeme mu-
set zvyšovat náklady na městskou 
policii? A co se týče odpadů, není v 
městě tam a tam zajišťován bezplatný 
svoz odpadů za cenu omezování vý-
dajů třeba na investice do majetku 
města? Rozpočet i investice města 
jsou schválené. Přestaňme o nich dis-
kutovat a soustřeďme svou pozornost 
na to, aby každá vynaložená koruna 
městu něco přinesla, aby byla vynalo-
žena efektivně…

Jindřich stádník 
oDS

Prioritou každého hospodáře je 
minimálně vyrovnaný rozpočet, a to 
se letos podařilo. Kromě zajištění zá-
kladního chodu města se podaří i vý-
znamně podpořit sport, volnočasové 

a občanské aktivity. V současné době 
je to o to cennější, protože řada měst 
v napjatých rozpočtech finance na 
podporu kulturních, sportovních a so-
ciálních aktivit nemá. Chomutov už 
dlouhodobě získané peníze z hazardu 
dává právě na tyto aktivity. Tato roz-
počtová politika zabránila tomu, aby 
v Chomutově zanikaly nejrůznější 
spolky či sportovní kluby. Město letos 
poskytne 20 milionů.

Přestože jsme opozicí kritizováni 
za investice do sportovišť a kina na 
Zadních Vinohradech, jasně se uká-
zalo, že se jednalo o správný krok. 
Zatímco v jiných městech se kina za-
vírají, chomutovské je na republikové 
špičce, návštěvnost v Aquasvětě je 
enormní. Díky komfortnímu prostředí 
se prokazatelně zvyšuje zájem mlá-
deže o sport.

A nezapomíná se ani na další roz-
voj. Do investic se díky dotační úspěš-
nosti města podaří dát téměř čtvrt mi-
liardy korun. To se také v jiných po-
dobně velkých městech neděje. 

Příjmy rozpočtu města:

Názory předsedů klubů politických stran zastupitelstva na rozpočet:  

Nad rozpočtem přemýšlejí primátor 
Jan Mareš a ekonom Jan Mareš.
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Na námrazu a sníh reagovaly technické služby včas

bez shody s petičníky investor 
souhlas od města nedostane

S první větší nadílkou sněhu le-
tošní zimní sezony si Technické 
služby města Chomutova poradily bez 
problémů. Všechny komunikace byly 
ošetřeny ve stanovených časových 
lhůtách. „Zatím nebylo zapotřebí vy-
užívat pomoci externích firem. Sníh 
stačily technické služby odklízet samy 
v daných termínech,“ uvedl náměstek 

primátora Martin Klouda. 
Komunikace v Chomutově začaly 

namrzat předminulý týden v neděli 
brzy ráno. Technické služby ihned do 
ulic vyslaly čtyři sypače na údržbu 
vozovek a pět multikár na údržbu 
chodníků. „V pondělí ráno začalo 
sněžit. Od páté hodiny tedy opět 
technika vyjížděla. Kromě sypačů 

a multikár se přidaly také traktory 
s pluhem a menší vozidla na údržbu 
chodníků,“ uvedl vedoucí provo-
zovny místních komunikací technic-
kých služeb Vladimír Hurník. Sníh 
a námrazu z přechodů, lávek, scho-
dišť a užších chodníků museli odklí-
zet pracovníci organizace ručně. 

Díky trvajícím mrazům nelze 

z části chodníků zcela odstranit sně-
hovou vrstvu, vznikají zmrazky a je 
třeba zvýšené opatrnosti při chůzi.
Technika zajišťuje sjízdnost a schůd-
nost komunikací i nadále. Pro zajiš-
tění sjízdnosti a schůdnosti komu-
nikací TSMCH v letošní zimě po-
užily k dnešnímu dni 300 tun soli 
a 200 tun drti. 

Obyvatelé Březenecké dali svou 
vůli jasně najevo – takzvané star-
tovací byty poblíž svých domovů, 
v místě bývalého školního internátu, 
nechtějí. Obávají se, že případní ná-
jemníci z kategorie sociálně slabých 
ještě zhorší bezpečnostní situaci v lo-
kalitě. V rozjitřené atmosféře setkání, 
které zprostředkovalo město, tak 
k serióznímu představení projektu 
dvěma zástupci investora prakticky 

nedošlo. Opatrní jsou i představitelé 
města, jehož souhlas je podmínkou 
k udělení dotace na projekt. „Žádost 
investora projednávat nebudeme, do-
kud nedosáhneme shody s petičním 
výborem,“ uklidňuje situaci náměs-
tek primátora Jan Řehák. „Na dru-
hou stranu se musíme bavit s inves-
torem, jak naloží s pozemkem, když 
nedostane souhlas. Rádi bychom do-
sáhli souladu mezi veřejným zájmem 

a představami investora.“
Pro seriózní dotazy a věcné při-

pomínky radnice obyvatelům do-
tčené lokality nabízí e-mailovou ad-
resu setkani@chomutov-mesto.cz. 
Na smysluplné podněty připraví od-
povědi, které bude prezentovat na 
nejbližším setkání vedení města s ob-
čany. To proběhne v úterý 25. února 
od 16 hodin v základní škole na 
Březenecké.

KráTCe
Pozor na Procházce
Se zvýšenou opatrností by měli 
lidé procházet lesem poblíž ho-
telu Partyzán a v okolí potoka 
hačka mezi Chomutovem a Spo-
řicemi. Městské lesy zde těží 
dřevo. 

někdo ukradl dřevo
Dva metry kubické dřeva patří-
cí městským lesům ukradl kdosi 
koncem ledna v Bezručově údo-
lí v katastru obce Pohraniční. Po 
pachateli nyní pátrá policie. 

skks na sociální síti
Středisko knihovnických a kul-
turních služeb inovuje svůj fa-
cebookový profil. odkaz zájem-
ci najdou na www.skks.cz. Ná-
vštěvníci profilu mohou disku-
tovat, ptát se i připomínkovat. 

Povídání o dalekých 
rostlinách
Přednáška turecko očima bota-
nika se v SKKS uskuteční 13. úno-
ra od 17 hodin. Jiří Roth seznámí 
přítomné nejen s flórou turecka.

ozdoby na velikonoce 
Velikonoční tvoření přichystalo 
Středisko knihovnických a kul-
turních služeb pro seniory. Vý-
tvarná dílna začne 10. února od 
9.30. Přítomní si vyzkouší různé 
druhy technik výroby dekorace. 

farmářské trhy: 
už v březnu se 

těšte na dobroty

Už čtvrtý rok budou moci oby-
vatelé Chomutova nakupovat na ná-
městí 1. máje kvalitní místní po-
traviny. „V letošním roce zacho-
váme loňský model konání trhů 
každých čtrnáct dnů, a to od března 
až do listopadu. Každou druhou so-
botu dopoledne si tak lidé budou 
moci nakoupit od prvovýrobců čer-
stvé a kvalitní potraviny především 
z regionu,“ řekl náměstek primátora 
Martin Klouda. 

I pro letošek je připraveno něko-
lik vylepšení a novinek. „Cho mu-
tov ské trhy jsou nejlepší a největší 
v celém Ústeckém kraji a to by-
chom rádi i letos udrželi a navázali 

tak na dosavadní velký úspěch far-
mářský trhů v Chomutově.“ uvedl 
Adam Weber z pořadatelského 
týmu. 

Na trzích bude již od začátku 
bohatá nabídka tradičních produktů 
a postupem času se bude ještě roz-
šiřovat tak, jak bude dozrávat se-
zonní ovoce a zelenina, nabíhat vý-
roba čerstvých sýrů či stáčení no-
vého medu. Z jara bude na tr-
zích k dostání i zeleninová a kvě-
tinová sadba. „Kromě již tradič-
ních a oblíbených prodejců přive-
deme i nové, aby se nabídka trochu 
obměnila a ještě víc zatraktivnila,“ 
dodal Weber. 

Za likvidaci starých dostali 
peníze na nové spotřebiče

Od října do prosince se mohli 
Cho mu tované zocelit v recyklaci. To 
byl název soutěže, kterou společnost 
Elek tro win společně s městem vyhlá-
sila. Za odevzdání vysloužilých elek-
trospotřebičů ve sběrných dvorech zís-
kávali občané slosovatelné kupóny. 
Z nich pak v lednu komise životního 
prostředí vylosovala výherce poukazů 
v hodnotách 1, 3 nebo 5 tisíc korun na 
nákup nové elektroniky. „Odevzdá-
ním elektro odpadu do sběrného dvora 

a jeho správnou likvidací lze recyklo-
vat použité suroviny, především drahé 
kovy. Takové ekologické chování šetří 
naše životní prostředí,“ uvedl primátor 
města Jan Mareš při slavnostním pře-
dávání výherních poukazů.

Soutěž byla podporou správné mu 
třídění a odevzdávání odpadů ve 
městě. Separace odpadů, ale třeba 
i využívání sběrných dvorů k uklá-
dání objemného odpadu napomáhá 
snižovat náklady na odpady ve městě. 
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echomutov 
bodoval

Portál echomutov.cz opět bodoval, 
dostal se mezi dvaadvacet inovativ-
ních projektů soutěže The Best 2013, 
kterou vyhlašuje  magazín Ego vern-
ment a poradenská společnost KPMG 
Česká republika, jež má za cíl shro-
máždit a prezentovat ty nejzajímavější 
projekty elektronizace veřejné správy.

Echomutov.cz obyvatelům města 
a turistům slouží přes tři roky. Za 
tu dobu jim přinesl více než 3 300 
článků a pozvánek z kulturního, spor-
tovního i běžného života ve městě. 
Čtenáři si mohli přečíst na šest desítek 
rozhovorů s osobnostmi z Cho mu to va 
a s významnými celebritami. V ar-
chivu portálu jsou na dvě stovky vi-
de o re por táží. K dispozici je také roz-
sáhlý kalendář akcí. Uživatelé mají 
možnost přihlásit se k odběru newsle-
terů či sms zpráv s informacemi z ka-
lendáře akcí. 

Nejen za tyto služby, ale také za 
bezplatnou informační linku či on-line 
videokamery, již v minulosti portál 
echomutov získal ocenění za inovaci, 
které uděluje Ministerstvo vnitra. 

Město zvyšuje bezpečnost, přibudou nové kamery
Pro větší bezpečnost a zajištění 

veřejného pořádku připravilo město 
projekt na rozšíření městského ka-
merového a dohlížecího systému. 
„Již nyní hlídá Chomutov třicet tři 
kamer. Velmi se nám osvědčily mo-
bilní kamery, které mohou strážníci 
použít operativně tam, kde se vy-
skytne nějaký problém,“ sdělil ná-
městek primátora a velitel městské 
policie Jan Řehák. „V letošním roce 
budeme kamerový systém rozšiřo-
vat o dalších čtyřicet čtyři kamer. Ty 

budou umístěny především na síd-
lištích,“ představil plány primátor 
města Jan Mareš. Kamery by měly 
dohlížet na nově vybudovaná hřiště, 
sportoviště, ale také na parkoviště 
a podchody. Výběrové řízení na do-
dávku systému bude v březnu, před-
pokládaná cena je 3,5 milionu korun. 
Zároveň bude zapotřebí rozšířit cen-
trální pult městské policie a navýšit 
počet pracovníků, kteří záběry z ka-
mer sledují.

Za poslední tři roky obsluha ka-

merového systému vyřešila na ti-
síc událostí. Díky kamerám bylo za-
drženo 23 pachatelů trestných činů 
přímo na místě. „Obsluha ve 164 pří-
padech sledovala pohyb osob, které 
se podezřele chovaly kolem zaparko-
vaných aut,“ říká ředitel městské po-
licie Vít Šulc. Kamerám neuniklo té-
měř šest stovek přestupků, jako je 
vandalismus, ničení majetku, zaklá-
dání černých skládek či porušování 
občanského soužití. Obsluha zjis-
tila 16 požárů. „Tato čísla jasně po-

tvrzují fakt, že kamerový systém při-
náší viditelné výsledky, jsou stejně 
jako asistenti prevence očima stráž-
níků a umožňují flexibilnější ochranu 
Chomutovanů,“ řekl náměstek pri-
mátora a velitel městské policie Jan 
Řehák.

Kamery také několikrát pomohly 
kriminalistům při objasňování zá-
važné trestné činnosti. V lednu poli-
cisté i díky záběrům z kamer usvěd-
čili zloděje a lupiče, který minimálně 
v deseti případech okradl seniorky.  

Výměna řp skončila, řidiči 
si však musejí hlídat platnost

Poslední den loňského roku skon-
čila závěrečná vlna výměny řidič-
ských průkazů. Ty předchozí vrcho-
lily v letech 2007 a 2010, od ledna 
2014 tak mají všichni řidiči v České 
republice jednotné průkazy v prove-
dení EU. „Děkujeme všem řidičům, 
že si o výměnu požádali včas a v zá-
věru loňského roku se tak netvořily 

na magistrátu žádné fronty,“ řekl ve-
doucí odboru dopravních a správ-
ních činností Bedřich Rathouský. 
Současně doporučuje řidičům, kteří 
si výměnu dokladu provedli před ro-
kem 2007, aby si zkontrolovali da-
tum platnosti – to najdou na přední 
straně s označením 4b. „Pokud mají 
takový průkaz, jehož platnost končí 

letos, měli by si zhruba půl roku před 
skončením platnosti zažádat o jeho 
výměnu,“ doplnil Rathouský. Ta je 
opět bezplatná, žadatelé si přinesou 
pouze jednu fotografii, stávající řidič-
ský průkaz a na úřadě vypíší žádost. 
Radnice bude i nadále občanům pra-
videlně připomínat nutnost výměny 
dokladů a hlídání jejich platnosti.

Staré stromy nahradí více nových
Staré lípy z Gutenbergovy ulice 

jsou ve špatném zdravotním stavu 
a nestabilní, proto půjdou k zemi. 
„Podle aktuálního odborného dend-
rologického posudku se stav těchto 
sedmi dřevin natolik zhoršil, že budou 
muset být pokáceny. Místo nich bude 
v blízkém okolí vysazeno dvacet no-
vých stromků,“ uvedla Jan Hladová 
z odboru investic, rozvoje a majetku 
města chomutovského magistrátu. 

Staré lípy v Gutenbergově ulici 
byly několikrát na žádost obyvatel 
prořezány, proto mají nyní vysokou 
korunu bez spodních větví. „Navíc 

se nejedná o lípu srdčitou, ale o kří-
žence lípu zelenou, jejíž nektar je pro 
opylovače toxický,“ dodala Hladová. 
Náhradní výsadba bude provedena 
do konce příštího roku podél cyklos-
tezky v blízkosti ulice Vilové. Mezi 20 
novými stromky by se mohly objevit 
duby, buky, habry, jilmy nebo lípy.

Pracovníci technických služeb by 
lípy měli v období vegetačního klidu 
do konce března odstranit. Všechny 
stromy ve městě jsou pod bedlivým 
dohledem, odborníci pravidelně na-
vrhují různé zdravotní řezy, ale třeba 
i obměnu zeleně.

škola získala ocenění za projekty
Základní škola Na Příkopech 

byla oceněna pečetí kvality za čin-
nost v mnoha evropských projektech 
v programu NAEP. Do projektů jsou 
zapojeni učitelé i žáci. „Se skupi-
nou žáků navštívíme v letošním roce 
Rumunsko, Turecko, Portugalsko, 
Litvu a Irsko a samozřejmě budeme 
hostit na oplátku skupiny našich 
partnerů projektu Tradice pod ev-

ropským nebem. Přínos je nejen ja-
zykový, ale i v poznání jiných zemí, 
jejich kultury a systému školství,“ 
řekl ředitel školy Miloslav Hons, na 
snímku s cenou. 

Škola již počtvrté využila zahra-
ničního jazykového asistenta, sou-
časný je z Itálie. Ocenění škole také 
náleží za hodnotitelské aktivity ře-
ditele Honse.  
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Můžete nám prozradit, jaký mají 
Češi o etiketu a témata s ní spojená 
zájem? 

Mimořádný. Sám jsem byl zpo-
čátku překvapen zájmem, který vyvo-
lal můj televizní pořad i knihy. Pokud 
se však na tento trend podíváme z his-
torické perspektivy, nemůžeme se pří-
liš divit. Vždyť náš národ dostal pevné 
základy etikety již před sto lety díky 
Jiřímu Guthovi Jarkovskému. Ten je 
však nyní legendou a s jeho pravi-
dly si nevystačíme. Situace se promě-
ňuje a my musíme hledat nové zdroje. 
Etiketa si v současnosti mezi lidmi 
získává dobré jméno, neboť přede-
vším lidé z manažerské vrstvy si uvě-
domují, že je podmínkou jejich pro-
fesního úspěchu. 
Týká se tedy zájem o etiketu jen 
určitých společenských vrstev? 

Každá činnost musí mít nějakou 
motivaci. O etiketu se nebudete za-
jímat, pokud ji k ničemu nepotře-
bujete. Ovšem vrstev obyvatel, pro 
které se stává důležitá, stále přibývá. 
Pochopitelně největší zájem mají 
lidé, kteří jsou k němu motivováni 
profesně. Jako manažer nyní musíte 
umět stolovat, jinak při obchodním 
jednání vypadnete už v prvním kole. 
Některé vrstvy obyvatel jsou tedy 
profesně motivovány k učení se 
pravidel etikety. Co ostatní? 

Guth Jarkovský říkal, že sluš-
nost je člověku vrozená a zdvoři-
losti se musíme učit. Slušnost vstře-
báváme v raném dětství, a tak i je-
dinec, který nechodil do žádného 
kurzu a nečetl tlusté knihy o etiketě, 
musí uvolnit v tramvaji místo starší 
dámě. Základní vklad slušnosti by 

měl být dán lidem do vínku v rodinné 
výchově. Nejde tedy jen o zdvoři-
lost, ale také o základní společenské 
normy, které rodiče vštěpují dětem. 
Etiketa má spoustu pravidel, ale nad 
nimi všemi vždy stojí ohleduplnost, 
takt a empatie. 
Mám tomu tedy rozumět tak, že eti-
keta není jen soubor naučených pra-
videl, ale děděné vzorce chování?

Etiketa není soubor pravidel, ale 

životní styl. Dané vzorce chování se 
vytvářely po staletí. Evropa je odcho-
vancem klasické aristokratické eti-
kety. Už ve 13. století bojovali rytíři 
o přízeň dámy, kořili se jí a zpívali 
písně. Na dvoře Ludvíka XIV. byly 
pak položeny základy dvorní etikety 
včetně odívání či stolování. A tato ga-
lantnost v nás, Evropanech, přetr-
vává. Importovat zvyky zemí s méně 
rozvinutou tradicí společenského 
chování je pro nás velmi nebezpečné, 
i když samozřejmě nelze pominout, 
že vývoj současné etikety spěje ke 
stále ležérnějšímu stylu. Nejsme svá-
záni ani pravidly, ani oděvem, máme 
více pohodlí. Někdy mám pocit, že se 
dostáváme na samou mez. 
Lze srovnávat úroveň etikety růz-
ných států a civilizací? 

Kolébkou etikety je aristokratická 
Evropa a z naší etikety se odvozují 
i pravidla jiných kultur. Pochopitelně 
jsou modifikována či podléhají ji-
ným pořádkům. Jiná etiketa je tak v 

muslimských zemích, kde je určují-
cím řádem korán, jiná pravidla spole-
čenského chování jsou v Japonsku či 
Indii. I proto je velkým uměním při 
návštěvě jiné kultury přizpůsobit se 
životnímu stylu dané země, abychom 
neuráželi její obyvatele. 
A  jak se Češi umí přizpůsobit ji-
ným kulturám? 

Češi začali v posledních patnácti 
letech intenzivně cestovat, a tak si 

pomalu zvykají. Už vědí, že na ženu 
bez horního dílu plavek na pláži 
v muslimské zemi je nahlíženo jako 
na něco podezřelého. Sami to poci-
ťují jako nepříjemnou situaci. Znám 
řadu lidí, kteří studují pravidla eti-
kety jiných kultur, aby byli úspěšní 
v obchodu. Ovšem i běžní turisté na 
základě pohledů okolí brzy zjistí, že 
v Japonsku nemají smrkat na veřej-
nosti, a přizpůsobí se. 
Dodržení etikety tedy zajišťuje so-
ciální kontrola okolí. Může být tato 
kontrola v anonymních městech 
ještě účinná? 

Jistě. I v našem anonymizovaném 
životě zůstáváme pod kontrolou ve-
řejnosti, neboť nás všude provázejí 
pohledy ostatních. Bydlím v centru 
Prahy, a tak upřednostňuji cestování 
v MHD. Tam neustále vidím, jak lidé 
konfrontují své jednání s ostatními. 
Všichni jsou stále pod drobnohledem 
desítek lidí kolem nich a uvědomují 
si tu kontrolu kolem sebe. Etiketa 

není zákon, nemůžete volat policii. 
Jediným trestem je opovržlivý po-
hled okolí, který empatickému člo-
věku vadí. 
A co dělat v případě setkání s ne-
empatickým člověkem? 

To jsou takzvaní burani a s nimi 
nelze dělat nic, jen odejít pryč. 
Pokud se někdo chová bezohledně 
k ostatním, protože je to násilnický 
buran, tak už je to případ pro měst-
skou policii. 
A není to v Čechách tak, že étos os-
trých loktů těm buranům tak tro-
chu nahrává? 

U nás je to dáno spíše základ-
ním duševním vyladěním národa. My 
Češi jsme na sebe zkrátka nepříjemní 
a už od rána ukazujeme světu jen na-
supené obličeje. To se vám jinde ne-
stane. Ve Vídni, jen tři a půl hodiny 
jízdy od Prahy, se na sebe lidé usmí-
vají, důvěřují si, mají k sobě blíž. My 
jsme uzavření, bojácní a příliš rezer-
vovaní. Muselo by se hodně změnit, 
aby to bylo jiné. 
Kde bychom tedy jako národ měli 
hledat vzory společenského jed-
ná ní? Například v politice… 

Nehledejme vzory v politicích. 
Kdo je dnes respektuje? Tam nemů-
žeme hledat noblesní vzory. Asi by-
chom měli sledovat úspěšné lidi, 
kteří se vypracovali vlastní pílí a do-
kázali okouzlit své okolí. Ale kon-
krétní osoby nelze jednoduše určit. 
Vzory slušného chování bychom na-
konec měli hledat především sami 
v sobě. Mé knihy i přednášky jsou 
normativní, ale naplnění daných no-
rem v konkrétních situacích je vždy 
na daném jednotlivci.

Nemluvit při rozhovoru s Ladislavem Špačkem o etiketě by byla ve vztahu ke čtenářům svatokrádež. 
Vždyť právě tento muž se stal pro většinu čechů ztělesněním slušného chování a jeho knihy, pořady 
a besedy pomáhají řadu let kultivovat český národ. Proto jsme se po jeho vystoupení v Chomutově 
zeptali, jak se mu toto dílo daří. 

ladislav špaček:

etiketa není 
soubor pravidel, 
ale životní styl

O etiketu se nebudete zajíMat, pOkud ji 
k ničeMu nepOtřebujete. OvšeM Obyvatel, 
prO které se stává důležitá, stále přibývá.
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V divadle bude znovu vládnout komedie
Jarní část divadelní sezony odstar-

tovala komedií Klára a Bára a dá se 
říci, že návštěva dvou velkých herec-
kých osobností Ivany Chýlkové a Evy 
Holubové předznamenala celé di-
vadelní jaro. Opět nebude nouze ani 
o známé tváře ani o dostatek humoru 
a uměleckých kvalit. „U každé diva-
delní hry, kterou do programu zvo-
líme, zvažujeme potenciál oslovení 
publika, ale důležitá je pro nás i kva-

lita hry,“ řekla Věra Flašková, jed-
natelka společnosti Kultura a sport 
Chomutov. 

Podle ní se přihlíží také k před-
chozí popularitě a hereckému obsa-
zení. „Chceme divákům nabídnout 
kvalitní a atraktivní tituly, což ob-
vykle vyžaduje velkou dávku trpěli-
vosti a hledání vhodných termínů,“ 
dodala Flašková. Přes tyto těžkosti se 
organizaci Kultura a sport Chomutov 

podařilo i tentokrát do divadla po-
zvat herecké osobnosti, jako jsou 
Linda Rybová, David Prachař a Igor 
Chmela, kteří se představí ve svě-
tově oceňované tragikomedii Tři verze 
života. 

Asi největším lákadlem však bude 
už na konci února komedie Moje hra 
s Jiřím Bartoškou v roli právě zesnu-
lého spisovatele, který se loučí se že-
nami svého života. Zábavu a netra-

diční zážitek slibuje one man show 
Martina Trnavského Kolega Mela 
Gibsona v režii Jakuba Nvoty. Na ob-
líbenou humornou notu pak spoléhá 
komedie Mafie a city a především 
francouzský hit Sbohem, zůstávám!, 
který poprvé v dějinách českého diva-
dla svedl na pódium Ivu Janžurovou 
a Jana Paulovou, kterým zdárně se-
kundují Pavel Zedníček a Jaromír 
Dulava. 

gospel se zpívá celým tělem 
i duší, říká Zuzana Stirská 

Když se galerie Lurago rozezněla 
tóny písně I Will Follow You, sta-
či lo zavřít oči, abyste před sebou vi-
děli scénu z filmu Sestra v akci, která 
danou píseň zpopularizovala. To by 
však byl omyl. Pro galerii Lurago zpí-
vala Zuzana Stirská a Fine Gospel 
Time, kteří českým hudebním fanouš-
kům dokazují, že plnokrevný pěvecký 
projev není vlastní jen afroamerickým 
zpěvákům. „Na gospelu se mi líbí, že 
se zpívá tělem i duší, musím to pro-
žít,“ přiznala během vystoupení zpě-
vačka Zuzana Stirská. 

Na koncert do Chomutova se do-
stavil jen omezený ansámbl Fine 
Gospel Time, přesto sbor pod ve-
dením Zuzany Stirské představil 
skvělou show, jež strhla publikum. 
„Museli jsme naší zmenšené verzi 

přizpůsobit i celý repertoár. Je to 
škoda, protože mně vyhovuje, když 
je nás víc a máme hudební nástroje, 
takhle to hodně visí na mně,“ připus-
tila Stirská, kterou však nadchla at-
mosféra, jež v galerii Lurago pano-
vala. „Mile mne překvapilo publi-
kum, které bylo skvělé. To už člo-
věk pozná při první písničce. Někdy 
bojujeme, ale tady byli lidé otevření 
a chtěli se bavit,“ ocenila zpěvačka 
chomutovské diváky. 

Přitom o přátelskou a uvolně-
nou atmosféru se postarala přede-
vším Zuzana Stirská, která vedle pl-
ného hlasu prokázala i vtip a nadhled. 
„Mám zkušenost, že do svého zpěvu 
musím dát úplně všechno, a pak ener-
gie přejde do publika,“ vysvětlila zpě-
vačka, jež velkou část svého života 

strávila v zahraničí. „Zpívala jsem na 
lodích, a tak jsem poznala mnoho hu-
debních stylů a vystoupení, ale go-
spel si mne svou živostí získal,“ do-

dala Stirská, která po svém návratu do 
České republiky založila v roce 1999 
Fine Gospel Time jako vůbec první 
gospelový sbor na našem území.

Muzeum připomnělo zakladatele 
muzejní tradice v regionu 

První výstava Oblastního muzea 
v Chomutově roku 2014 symbo-
lic ky připomíná osobnost zaklada-
tele muzejnictví v regionu. Byl jím 
farář, geolog, přírodovědec a sbě-

ratel Anton Martius. „Původně jsme 
k této výstavě i osobnosti přistupovali 
jako k milé kuriozitě, ale s přibývají-
cími informacemi v nás začal sílit zá-
jem o jeho život a následně i respekt 
k jeho osobě i dílu našich předků 
obecně,“ přiznal Stanislav Děd, ředi-
tel Oblastního muzea v Chomutově 
při slavnostním zahájení výstavy. 

Svými slovy ředitel muzea nará-
žel na skutečnost, že Anton Martius 
zvaný Starý Martius byl ve svém 
okolí znám i pro své nestandardní jed-
nání. Například podle některých pra-
menů prý nosil na krku ochočenou 
užovku. Ovšem to nijak neumen-

šilo jeho přínos v podobě přírodově-
deckého, archeologického i geologic-
kého bádání, ač se i v něm někdy mý-
lil. „Ve své době patřil k předním od-
borníkům na termální prameny, které 
neváhal jet zkoumat až do Egypta,“ 
připomněl Jiří Šlajsna, vedoucí histo-
rického oddělení muzea, během ver-
nisáže a dodal, že při svém bádání 
na Ašsku i v zaniklých Kralupech 
u Chomutova, kam se později pře-
stěhoval, shromáždil Martius sbírku 
1 200 geologických a archeologic-
kých vzorků. 

Jeho sbírka minerálů nalezla své 
místo na zámku ve Verméřově, kde 

Anton Martius na základě pobídky 
barona Huga Korb-Waldenheima vy-
budoval zámecké muzeum. „Proto 
jsme síň Domu Jiřího Popela, kde 
je výstava Starý Martius umístěna, 
upravili tak, jak zřejmě vypadalo 
ono zámecké muzeum,“ doplnil 
Jiří Šlajsna a společně s ředitelem 
Dědem připomněl, že ceněná sbírka 
se ztratila ze světa stejně jako celý 
Ver  mé řov. Výstava věnovaná Antonu 
Martiovi tak zároveň upomíná i na 
svět zaniklých obcí v severozápad-
ních Čechách. Výstava Starý Martius 
bude v Domě Jiřího Popela otevřena 
až do 8. března.
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basketbalisté zatíM 
bez Prohry
Muži BK Chomutov v oblast-
ním přeboru válí. Za deset kol 
základ ní části nepoznali hořkost 
porážky a tuto část soutěže za-
slouženě vyhráli. o celkové prv-
ní místo budou bojovat s Ús-
tím n. L., českou Lípou a Děčí-
nem-Boleticemi. 

Mladí florbalisté 
znovu vítězí 
Na startu nového roku se začí-
ná dařit florbalovým juniorům 
z FbC 98 Chomutov. Po vítězství 
nad Spartou dokázali přehrát 
také Benešov a opustili poslední 
příčku tabulky. 

Piráti veselý  
a kaše v u18 
trenér Jakub Dovalil oznámil 
nominaci hokejové reprezen-
tace do 18 let pro klání pěti 
zemí v ruském Dmitrově. Piráty 
Chomutov budou zastupovat 
Radek Veselý a David Kaše.

KráTCeboxeři potvrdili své kvality

čtyři chomutovští zápasníci uspěli 
na nominačním turnaji 

Také v 5. kole mládežnické ligy 
v Liberci potvrdili boxeři OS VE-
KI BOX Cho mutov svoje kvality. 
Trenér Vladimír Šťastný nezastíral 
spokojenost: „Kluci předvedli odpo-
vídající výkony. Pochvalu zaslouží 
především Jakub Karvánek, Ondřej 
Beneda a Tomáš Vikoň za přípravku, 
Zdeněk Daniel za kadety a Honza 

Kováč za juniory.“
Po 5. kole ligy mládeže jsou čela 

tabulek následující: přípravka – 1. OS 
VEKIBOX Chomutov 32 b., 2. SMPB 
Chlu mec 30 b., 3. BK Most 26 b.; ka-
deti – 1. SMPB Chlumec 30 b., 2. BK 
Most 28 b., 3. OS VE KI BOX Cho mu-
tov 24 b.; junioři – 1. OS VEKIBOX 
Cho mu tov 32 b., 2. SMPB Chlumec 

29 b., 3. BK Most 27 b.
Chválení borci Karvánek, Be-

ne da, Vikoň a Daniel se nyní při-
pravují na mistrovství republiky 
v boxu kadetů a školní mládeže, 
které v Českých Budějovicích pro-
běhne 14.–16. února. „Věřím v me-
daile,“ nechal se slyšet trenér 
Vladimír Šťastný. 

Silná tradice chomutovského zá-
pasu se připomněla i na začátku to-
hoto roku. S reprezentačním výbě-
rem kadetů odjeli na mezinárodní tur-
naj Kapošvár Cup 2014 kromě repre-
zentačního trenéra Ladislava Šnellyho 
i čtyři mladíci z Czech Wrestlingu 
Chomutov. 

Chomutovští zápasníci na úvodním 
nominačním turnaji na letošní mistrov-

ství Evropy a mistrovství světa kadetů 
vykročili správnou nohou. „Přestože 
se Jakub Meleganič i Zdeněk Klement 
vraceli na žíněnku po delší pauze způ-
sobené zraněními a pro Tomáše Šimka 
a Jakuba Kročáka to byla první repre-
zentační zkušenost, rozhodně se v kon-
kurenci devadesáti závodníků z pěti 
evropských zemí neztratili,“ ohodno-
til Šnelly jedenácté místo Meleganiče, 

dvě pátá místa v podání Šimka a Kro-
čáka i skvělou bronzovou příčku Kle-
men ta. Svými výkony chomutovští 
borci navíc pomohli reprezentační mu 
výběru k zisku 4. místa v soutěži druž-
stev, když čeští závodníci nestačili jen 
na reprezentační tým Maďarska a do-
mácí klubové týmy, které však byly 
v soutěži zastoupeny mnohem větším 
počtem závodníků než česká výprava.

jaké bude fotbalové jaro? 

První jarní zápas se zeptá, co dě-
lali fotbalisté v zimě. Proto během 
ledna odstartovaly zimní přípravu dva 
nejvýše postavené fotbalové kluby 
Chomutovska FC Chomutov a AFK 
LoKo Chomutov. Obě mužstva si po-

prvé užívají nové hřiště s umělou trá-
vou v Mostecké ulici, ale tady podob-
nost končí. Týmy čekají na jaře úplně 
odlišné starosti.  

Třetiligový FC Chomutov za se-
bou rozhodně nemá špatný podzim. 

Start do soutěže nebyl z nejpovedeněj-
ších, ale postupem času trenér Robert 
Vágner ustálil sestavu a FC Chomutov 
přezimuje na 8. místě tabulky, 7 bodů 
od postupu. „Naší první starostí je fi-
nančně stabilizovat klub, teprve poté 
si můžeme začít klást cíle pro jarní 
část sezony,“ odmítl spekulace o am-
bicích sportovní sekretář klubu Radek 
Zaťko a dodal, že od rozpočtu se odví-
její nejen cíle, ale i kvalita posil. 

Trenér Vágner by však posily do 
týmu uvítal. Po úvodních příprav-
ných zápasech nebyl se sestavou 
omezenou i několika zraněními pří-
liš spokojen. „Tým by potřeboval 
doplnit tak na třech postech,“ po-
steskl si trenér FC Chomutov, kte-
rého nepřesvědčili ani testovaní 
hráči ze zahraničí. V Chomutově 
tak zůstává na testech z cizinců jen 
Milan Grubiša, který působil na 
podzim v Kadani. I proto je pro tre-
néra a vedení klubu dobrou zprávou 
návrat Radka Szmeka ze Zlína i po-
kračující spolupráce s FK Teplice. 
„Spolupráce fungovala a sami fa-
noušci viděli, že hráči z Teplic byli 
pro klub přínosem, zapadli sem 
a táhli nás gólově. Jsme rádi, že 
nám Teplice vycházejí vstříc,“ po-
tvrdil Zaťko a dodal, že klub i na-
dále shání posily. 

Divizní AFK LoKo Chomutov 
musí na jaře vrhnout všechny síly do 
záchrany čtvrté nejvyšší fotbalové 
soutěže. Po dobrém začátku si totiž 
chomutovský klub začal vybírat no-
váčkovskou daň a po podzimu mu pa-
tří poslední místo. Zpátky do klid-
ných míst tabulky má Lokotce pomoci 
zkušený trenér Přemysl Bičovský. 
„Šel jsem mezi lidi, které znám a kte-
rým věřím. A věřím, že mužstvo není 
tak špatné, jak nakonec skončilo v ta-
bulce, což koneckonců naznačil za-
čátek podzimu. Chceme se pokusit to 
tu zachránit,“ vysvětlil svůj příchod 
Bičovský. 

Při záchranářské misi se bude spo-
léhat především na stávající hráče 
LoKo a také na posily z druholigo-
vého Baníku Most, který si vybral 
Lokotku jako svou farmu. „Zatím je 
předčasné o tom mluvit, neboť je před 
námi dlouhá příprava. Ovšem samo-
zřejmě budeme rádi, když nám při-
jdou pomoci z Mostu kvalitní hráči,“ 
dodal zkušený trenér, který má s mos-
teckým fotbalem velké zkušenosti. 
V rozhodující části sezony nepomůže 
mužstvu Zdeněk Kopas, který hostuje 
v Souši, ani Jiří Bašek, jemuž skon-
čilo hostování, a také Matěj Drbohlav, 
který se vrátil na přípravu do FC 
Chomutov.
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žena bez doMova 
PoMoc odMítala
Ve zdravotním středisku na Bře-
zenecké posedávala na zemi 
žena, která byla obklopena od-
padky. Jednalo se o čtyřiašede-
sátiletou Chomutovanku bez 
domova. Strážníci ji z místa vy-
kázali. Jakoukoli pomoc žena 
odmítala.

řidič srazil 
a zachránil Psa
Ve Vodní ulici srazil řidič osob-
ního auta volně pobíhající-
ho psa. Zachoval se ale ukáz-
kově a ihned přivolal strážníky. 
ti zjistili, že pes žije a potřebu-
je okamžitou pomoc. Do ordi-
nace k ošetření si ho tedy odve-
zl veterinář. 

kradl a Ještě Při 
útěku rozbil dveře
Ani rychlý útěk nespasil zlodě-
je, který navštívil Lidl ve Wolke-
rově ulici. Poté, co ho při krádeži 
přistihl pracovník tamní ostrahy, 
chtěl utéct. Při úprku byl chycen, 
ale ještě těsně před tím stihl roz-
bít vchodové automatické dveře. 
Strážníci ho předali policistům. 

MěSTSKá pOlICIe

Nebezpečná křižovatka 
je bez semaforů

Městská policie 
rozšiřuje boj s živly

Zhruba tři týdny budou mimo 
provoz semafory na frekventované 
křižovatce v ulici Černovická, kde 
se kříží silnice z Prahy do Německa 
a z Cho mu to va do Karlových Varů. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o ne-
bezpečný úsek kvůli častému poru-
šování rychlosti, nainstalovali tam 
strážníci stacionární radary a v místě 
bude policie měřit rychlost. „V blíz-
kosti křižovatky je také přechod, 
který lidé využívají hlavně v ranních 
a odpoledních hodinách. V místě bu-
deme tedy častěji provádět hlídkovou 

činnost,“ uvedl ředitel Městské poli-
cie Chomutov Vít Šulc. 

Do doby, než bude závažná poru-
cha na semaforech odstraněna, budou 
křižovatkou řidiči projíždět podle 
běžných pravidel silničního pro-
vozu. Důležité je v místě dodržovat 
nejvyšší povolenou rychlost, kterou 
zde řidiči často překračují. „Ke zvý-
šení bezpečnosti jsme ve spolupráci 
s policií přijali opatření v podobě ra-
darů a častých kontrol, tím se sna-
žíme předejít případnému neštěstí,“ 
doplnil Šulc. 

Zásahové noční skupiny, které 
nahradily běžnou noční směnu, se 
Městské policii Chomutov osvěd-
čily. Bezdomovci, opilci či výtrž-
níci, kteří pod rouškou tmy nabý-
vají na síle, by narazili na rázný od-
por. „Po více než třech měsících 
jsme vyhodnotili situaci a podob-
ným způsobem nasměrujeme síly 
i do podvečerních časů a na rizi-
ková místa,“ řekl velitel městské 
policie a náměstek primátora Jan 
Řehák.

Hlídky tak budou v nepravidel-
ných časech a místech monitoro-
vat pohyb závadových osob a dohlí-
žet nad veřejným pořádkem na síd-
lištích od Březenecké po Písečnou. 
„Nepřizpůsobiví využívají brzké 
tmy a narušují veřejný pořádek či 
se dopouštějí drobné kriminality 
v místech, kde se pohybuje více 
osob,“ popisuje situaci ředitel měst-
ské policie Vít Šulc. Podle něj to 
jsou především cesty k obchodním 
centrům či k experimentům. 

díky strážníkům žijí 
obyvatelé opět v klidu

Nebezpečné živly v podobě zlo-
dějů i narkomanů trápily obyvatele 
ulice Pod Strání. Na oblast se tedy 
okamžitě zaměřil územní strážník 
Filip Prokeš s cílem vrátit místu pů-
vodní bezpečí. „Narkomani nebo zlo-
ději tam několikrát vnikli lidem na po-
zemky, kde kradli. Pohybovali se tam 
také sběrači kovů a ulicí si zkraco-
vali cestu do přilehlého lesa bezdo-
movci. Lidé se o své bezpečí i majetek 
právem obávali,“ uvedl velitel měst-
ské policie a náměstek primátora Jan 
Řehák. 

„Hlídky strážníků ihned zvýšily 
počet kontrol v ulici i okolí. Zne snad-
nily tak práci lapků a bezdomovci se 
jim vyhýbali. Nyní je na místě klid,“ 
doplnil ředitel městské policie Vít 
Šulc. 

Život však dokážou znepříjem-
nit i nevychované děti. Takové se po-
hybovaly po městě a házely bouchací 
sirky, kam se jim zachtělo. Územní 
strážník situaci vyřešil svérázně. 

„Převlékl jsem se do civilního oble-
čení a procházel jsem místem, kde se 
měly děti zdržovat. Přistihl jsem je 
přímo při házení dělobuchů,“ uvedl 
územní strážník Filip Prokeš. Problém 
strážníci řešili jak s dětmi a jejich ro-
diči, tak i s vietnamským obchodní-
kem, který dělobuchy dětem prodal.

Podezření na překupnictví drog 
měli obyvatelé domu v Palackého 

ulici. Tam se před Vánocemi nastěho-
val nový nájemník, který dělá v domě 
nepořádek a navíc ho navštěvuje velké 
množství pochybných lidí. Strážníci 
v současné době situaci prověřují. 
„Zjistíme, zda muž nemá dluhy, ve 
spolupráci s dalšími úřady bychom 
provedli exekuci. Pokud se potvrdí 
podezření na distribuci drog, předáme 
případ policistům,“ uzavřel strážník. 

Kamery zavedly policisty k nebezpečnému lupiči
Díky mravenčí práci chomutov-

ských kriminalistů a kamerovému 
systému městské policie se povedlo 
usvědčit třiatřicetiletého lupiče, který 
v Chomutově okrádal a přepadával 
seniorky. Muž má na svědomí deset 
případů krádeže nebo loupeže od po-
loviny září loňského roku, mimo jiné 
přepadení ženy v Blatenské ulici. 
„Devětasedmdesátiletá seniorka pro-

cházela ulicí, muž do ní strčil, sebral 
jí kabelku a utekl. Taška byla poz-
ději nalezena, chyběla v ní však pe-
něženka,“ uvedla mluvčí chomutov-
ských policistů Marie Pivková. 

Muž se zaměřil především na 
kabelky, nepohrdl však ani mobi-
lem nebo věcmi z rodinného domu. 
K získání cizích věcí několikrát po-
užil i kolo. Na něm projížděl ko-

lem vyhlédnutých obětí a vytrhá-
val jim kabelky z rukou. Jeho jed-
nání zaznamenaly v několika přípa-
dech kamery, záznamy z nich po-
mohly k identifikaci pachatele. 
Podrobným pátráním v lokalitě, kde 
k činům docházelo, se kriminalis-
tům podařilo zjistit i lapkovo byd-
liště. Následovala domovní pro-
hlídka, při které se zloděj pod tíhou 

důkazů přiznal. 
Lapka způsobil škodu celkem za 

osmdesát tisíc korun, naštěstí žádnou 
z poškozených nezranil. Nyní je ve 
vazbě. Policisté ho obvinili z trest-
ných činů krádeže, loupeže a neo-
právněného opatření, padělání a po-
změnění platebního prostředku. Za 
své činy může skončil ve vězení až 
na deset let. 
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vědoMosti z výletů 
Přenesli na PaPír
Interaktivní plakáty vytvořili 
žáci druhého stupně ZŠ Na Pří-
kopech pro své mladší kamará-
dy. Námětem jim byly různé vý-
lety. Plakáty posloužily k výuce.

Předškoláci 
navštívili starší děti
Poučnou zábavu připravili žáci 
ZŠ Zahradní pro děti z mateřin-
ky Radost. Pro zasmání jim za-
hráli popletenou pohádku a 
pak je učili pracovat s iPady. 

Preclíčky Pro 
Prvňáčky
Vypečené preclíčky si připravily 
kuchařky ZŠ Březenecká v den, 
kdy se chodili zapisovat budou-
cí prvňáčci. Výborné pečivo do-
stali za odměnu. 

obrázky ozdobily 
chodbu
Chodbu SoŠ energetické a sta-
vební zdobí obrázky dětí z ma-
teřinek, které ztvárnily, čím by 
chtěly jednou být. Výkresy tříd-
ních erbů přidali i studenti prv-
ních ročníků. 

KráTCe

S chovem 
makaka pomáhá 

třída šesťáků

Šesťáci ze základní školy Školní 
adoptovali opičku z Pod kruš no hor-
ského zoo parku. Pro sponzorování 
makaka magota se rozhodli spolu 
se svou učitelkou. „Nápad adop-
tovat si opičku se nám moc líbil. 
Rozhodovali jsme se mezi třemi 
zvířaty, makak nakonec vyhrál,“ 
uvedla učitelka Jana Miklovičová.

Makak magot je jediná evrop-
ská opička. Živí se hmyzem, ma-
lými obratlovci, plody a semeny. 
Dožívá se zhruba patnácti let. Děti 
si v zooparku převzaly adopční 
list tohoto zvířete a drobné dárky. 
Nyní se mimo jiné mohou účast-

nit Dne adoptivních rodičů, který 
zoo park pořádá v letních měsících. 
Příspěvek šesťáků pomůže zoo-
parku s chovem makaka i s jeho vý-
živou.

Veřejnost si při adopci může 
vybrat z více než stovky různých 
druhů zvířat. Zapotřebí je pak 
pouze vyplnit formulář a uhradit 
příspěvek. Jeho jméno je zveřej-
něno v seznamu adoptivních rodičů, 
na webových stránkách a vývěs-
kách v zooparku, ve výroční zprávě 
a v tiskovém zpravodaji. Adopce 
zvířete trvá vždy jeden rok, poté ji 
mohou zájemci znovu obnovit. 

příběh bezpráví zavedl 
deváťáky do pracovního tábora

děti se na exkurzi učily pájet i zapojovat vypínač

Deváťáci ze základní školy Ka-
daň ská měli možnost poslechnout si, 
jak se žilo v 50. letech minulého sto-
letí. O komunistické perzekuci, poli-
tických vězních i pracovních táborech 
vyprávěl v rámci projektu Příběhy 
bezpráví žákům Ladislav Krejza. Ten 
všechny tyto věci zažil na vlastní kůži.

Při přednášce bylo absolutní ti-

cho, jak všichni poslouchali zajímavé 
vyprávění. „Ladislav Krejza se stal 
politickým vězněm. Jak už tomu bý-
valo, byl odsouzen za to, že neschva-
loval tehdejší režim a chtěl, jako 
mnoho dalších lidí, svobodu. Byl 
součástí programu Mladých křesťan-
ských demokratů,“ řekla o usměva-
vém muži s těžkým životem devá-

ťačka Eliška Vetýšková. Politický 
vězeň byl odsouzen na 15 let, pro-
šel několik pracovních táborů a oku-
sil hlad i tvrdé zacházení. Nakonec 
byl propuštěn po necelých čtyřech le-
tech. „Ladislav Krejza je člověk plný 
elánu a chuti do života. Obdivujeme 
na něm, že nezanevřel na život,“ do-
dala žákyně.

Velmi zajímavé exkurze při-
pravila Střední průmyslová škola 
a Vyšší odborná škola Chomutov 
pro žáky základních škol. Děti se 
při nich dozví o studiu na škole, ale 
mohou se také seznámit s konkrét-
ním technickým vybavením, které 
studenti používají, a domů si pak 
odnést vlastní výrobek. 

V rámci projektu Přírodovědné 
a technické vzdělávání Ústeckého 
kraje navštívilo průmyslovou školu 

již čtyři sta dětí a jejich rodičů. 
„Jsme velmi rádi, že můžeme žá-
kům školu představit, ukázat jim 
technické vybavení, technologické 
postupy a možná je i nasměrovat ke 
studiu technického oboru. V květnu 
a červnu plánujeme společně se 
žáky základních škol exkurze do 
významných technicky zaměřených 
firem, kde se mohou seznámit nejen 
s provozem, ale i s možností svého 
budoucího uplatnění,“ uvedl učitel 

SPŠ Petr Kadeřábek.
Děti i jejich rodiče si při ná-

vštěvě školy prohlédli učebny 
a specializovaná pracoviště, kte-
rými je provedli jak učitelé, tak sa-
motní studenti. Kromě teoretických 
informací dostaly děti možnost vy-
zkoušet si na instalačním panelu 
jednoduchá zapojení v bytové in-
stalaci, například schodišťový vypí-
nač. V dílně elektroniky se naučily 
pracovat s technologií měkkého pá-

jení, rozeznávat základní elektro-
technické součástky a zjišťovat je-
jich základní vlastnosti. Pod vede-
ním zkušenějších žáků si nakonec 
vyrobily jednoduchý elektronický 
výrobek. 

Velká většina zúčastněných hod-
notila exkurze i školu jako takovou 
kladně. Cílem projektu je mimo 
jiné přilákat žáky základních škol 
ke studiu přírodovědných a technic-
kých oborů. 
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křížovka Jarní prázdniny mohou chomutovské děti trávit v několika (tajenka).

osMisMěrka Na jaře se na náměstí opět vrátí … vtiPy

Přijde pan Novák domů a hned 
začne spouštět rolety. 
„Co to děláš?” ptá se manželka. 
„No v rádiu říkali, že má být celý 
den zataženo!”

Do hydrometeorologického 
ústavu volá rozzuřený muž: 
„Vy blbci! už dva dny vynáším 
ze sklepa v kýblech to vaše 
polojasno!”

Pepíček se ptá tatínka 
meteorologa: „A tati, vždycky ti 
ta předpověď vyjde?“ 
„Předpověď vyjde vždycky, 
akorát datum někdy 
nesouhlasí…“

drOždí, dřINa, důVTIp, eTIOpKa, HOdNě, KaTar, KOTel, KredO, KVíTí, 
lVíče, MáMeNí, NečISTO, OZIMY, plíCe, pOMlčeT, průTrž, příCHUŤ, 
radIč, SÉpIe, SKÚTr, SrpeK, TeHdY, TUříN, Večeře, ZVraT
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Setkání 
S územním  
strážníkEM 

Středa 20. 2. od 16 hodin, 
jídelna zŠ 17. listopadu.

Probírat se budou záležitosti 
veřejného pořádku a bezpečnosti 
v lokalitě Březenecká.

Dodavatele použitého 
a nového partiového 

nábytku ze SRN, hledá 
rozšiřující se bazar 

nábytku v Praze.
tel.: 777 020 845

Inzerce
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Podrobný 
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 9.2. ne 09.00 karneval – rej masek a strašidýlek
 15.2. so 09.00  fit sobota Pro všechny – program se koná ve cvičebním 

a sportovním sále DDM a bude rozdělen do několika bloků 

důM děTí a Mládeže

 5.2.  st 18.00 Povídání o bylinkách – učebna č. 66 SKKS
 6.2. čt 18.00 večery Pod laMPou – velký sál SKKS
 11.2. út 18.00 Po stoPách Polárníků –  učebna č. 66 SKKS
 12.2. st 14.00 s Polkou do světa – učebna č. 14 SKKS
   17.30  astroloGie – rodové dědictví a dětství 

v horoskoPu zrození – učebna č. 66 SKKS
 13.2. čt 17.00 turecko očiMa botanika – velký sál SKKS
 17.2. po 09.30 tři Prasátka – pohádka pro děti – velký sál SKKS
 19.2. st 16.00 záPadní křesŤanství Po roce 1054 – učebna č. 66 SKKS
  st 17.00 večerníček Pro seniory – Kulturní dům na Zahradní

předNášKY, beSedY, aKCe

 8.2. so 08.00 futsal 5. liGa – městská sportovní hala
   14.30 futsal 6. liGa – městská sportovní hala
 9.2. ne 08.00 futsal 2. liGa – městská sportovní hala
   14.30 futsal veteránská liGa – městská sportovní hala 
 14.2. pá  19.00  fc atletico choMutov–fírova Pivnice ústí n. l.  a – 

futsal – městská sportovní hala
 15.2. so 08.00 futsal 4. liGa – městská sportovní hala
 16.2. ne 08.00 futsal 1. liGa – městská sportovní hala
   14.30 futsal 2. liGa – městská sportovní hala
 28.2.  pá  19.00  fc atletico choMutov–relaX ústí n. l. a – futsal – 

městská sportovní hala

SpOrT

 16.2. ne 15.00  zPíváMe a tančíMe s Míšou – karneval – Interaktivní zá-
bavná show Míši Růžičkové plná tanečních písniček a soutěží pro děti 
ve věku 2–10 let.

MěSTSKÉ dIVadlO
 5.2.  st 11.00 niko 2 17.00 Gravitace (3d) 19.00 nyMfoManka, část ii.
 6.2.  čt 11.00 hobit: šMakova dračí PoušŤ (3d)
   17.00 leGo Příběh 19.00 dědictví aneb kurva se neříká 
 7.2.  pá 11.00 šMoulové 2 17.00 leGo Příběh (3d)
   18.00 robocoP 19.30 dědictví aneb kurva se neříká
 8.2.  so 15.00 leGo Příběh (3d) 18.00 dědictví aneb kurva se neříká
 9.2.  ne 15.00 leGo Příběh 17.00 robocoP
   19.00 dědictví aneb kurva se neříká
 10.2.  po  17.00 Jack ryan: v utaJení 19.00 Prodloužený víkend
 11.2.  út 17.00 dědictví aneb kurva se neříká
   19.00 Já, frankenstein (3d)
 12.2.  st 17.00 veJška 19.30 návrat aGnieszky h. 
   19.00 12 let v řetězech
 13.2.  čt 17.00 Já, frankenstein (3d) 19.00 životní šance
 14.2.  pá 17.00 niko 2 18.00 něžné vlny 19.30 ziMní Příběh
 15.2.  so 15.00 ledové království  16.00 krásno 19.00 robocoP
 16.2.  ne 15.00 za kaMarády z televize vii
   17.00 ziMní Příběh 19.00 šPinavý trik
 17.2.  po 17.00 herkules: zrození leGendy (3d) 19.00 životní šance
 18.2.  út 17.00 ParanorMal activity: Prokletí 
   19.00 fraJeři ve veGas
 19.2.  st 17.00 Jack ryan: v utaJení 
   19.00 nyMfoManka, část ii.

 
KINO SVěT

 8.2. so 19.00 ePydeMye – Hřebíkárna 
   20.00  the Queen – hunGarian rhaPsody live in 

budaPest '86 – kino Svět
 11.2.  út 19.00  vivat strauss, vivat nedbal – Chomutovské hudební 

večery – městské divadlo
 14.2. pá 19.00 70. až 80. léta – poslechový večer – Hřebíkárna

KONCerTY

 Do 8.3.  starý Martius – Dr. Anton Martius – výstava přibližující osobnost, která 
stála u zrodu muzejnictví v regionu

 Do 3.5. Josef oPitz – doprovodná výstava nové expozice Všemu světu na útěchu

   svět krušných hor – v expozici je k vidění přes 400 předmětů z cel-
kového počtu 1 500 kusů Ströherské sbírky – Dům Jiřího Popela

   všeMu světu na útěchu – sochařství a malířství na Chomutovsku 
a Kadaňsku 1350 až 1520, nová stálá expozice – výstavní prostory na radnici

OblaSTNí MUZeUM

 Stálé 
expozice

Vaši úzEMní strážníci 
 

Potřebujete pomoci s problémy ve veřejném pořádku 
či s bezpečnostní situací v okolí vašeho bydliště? Kontaktujte 
svého územního strážníka:  

Jindřich Weinert
pro úseky okolí Kadaňské a Nové 
Spořice, Zahradní a Písečná
Telefon: 725 308 794
E-mail:  
j.weinert@chomutov-mesto.cz

Rudolf Svatoš
pro úseky okolí nemocnice, 
Horní Ves
Telefon: 724 774 834
E-mail:  
r.svatos@chomutov-mesto.cz

Jiří nedbálek
pro úseky Kamenná, Zadní 
Vinohrady a okolí Kamencového 
jezera, okolí Pražské
Telefon: 724 771 762
E-mail:  
j.nedbalek@chomutov-mesto.cz

Filip Prokeš
pro úseky střed města, 
Březenecká a Zátiší
Telefon: 724 775 741
E-mail:  
f.prokes@chomutov-mesto.cz

Strážníka lze kontaktovat také pomocí webového formuláře 
na stránkách www.mpchomutov.cz.

V případě naléhavých situací volejte bezplatnou tísňovou linku 156, 
územní strážníci v době svého volna nemusejí telefon zvednout.

 Do 28.2.  sklo – Pavel hlava – galerie Špejchar   
  Preventivní tvoření – vestibul knihovny SKKS    
   Galerie neMesis uvádí to neJlePší z fantasy a sci-fi – 

galerie Lurago
  MůJ svět – Petr erdélyi – výstavní síň knihovny SKKS
   MakrookaMžiky – galerie Na schodech SKKS

VýSTaVY
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Měsíc po slavnostním losování 
Rodinného zápolení roku 2013 se 
chomutovské rodiny sešly s kozou 
Rózou znovu. Tentokrát celý roč-
ník dlouhodobé rodinné soutěže od-
startoval akcí Chomutovská ploutev 
v Aquasvětě. „Rodinné zápolení po-
kračuje a mne určitě těší, že se tady 
sešlo tolik rodin. Chápu to jako sig-
nál, že znovu budou soutěžit ve vel-

kém počtu, což je pro nás potěšu-
jící,“ řekl primátor města Jan Mareš, 
který akci navštívil.

Chomutovská ploutev je tradič ní 
akce Rodinného zápolení, která 
pro za tím nechyběla v žádném roč-
níku. „Každý rok patří Cho mu tov ská 
ploutev k těm nejnavštěvovanějším. 
Zdá se, že Cho mu tov je plný milov-
níků vody a plaveckých závodů,“ 

řekla organizátorka Rodinného zápo-
lení Marie Heřmanová. Ta společně 
s pracovníky Aquasvěta dohlížela 
na hladký průběh plaveckých zá-
vo dů. Kdo nechtěl plavat, mohl vy-
užít vodních hrátek v zážitkové části 
aquaparku. Především maminky si 
vyzkoušely cvičení aqua aerobiku 
a prarodiče zase zaujala ukázka kon-
dičního cvičení pro seniory.
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videorePort  
na eChomutov.cz

Chomutovská ploutev 
zahájila rodinné 
zápolení 2014




