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Firma JorArt-CZ s.r.o.

nabízí zajímavou, tvůrčí domácí práci.

Vhodné jako přivýdělek.
Práce s barvou a ředidlem
- malování cínových figurek.
Jsme solidní firma a působíme 
na trhu 20 let. Požadujeme spolehlivost,
zručnost v jemné dekorační práci,
umění a cit pro barvu a detail.
Práce je časově náročná.

V případě zájmu prosím kontaktujte Hanu Přívarovou
tel.: 777 930 462 , pevná linka: 351 151 339 
e-mail: hanka.p@mybox.cz

Statutární město Chomutov zve obyvatele lokality 
Březenecká a Zátiší na územně zaměřené

Setkání  
S občany
které se bude konat ve úterý 25. února 2014 
od 16 do 17 hodin v tělocvičně ZŠ Březenecká 4679 
(vchod ze dvora – obejít školu zprava) 
za přítomnosti zástupců vedení města, městské policie, technických 
služeb, dopravního podniku a příslušných odborů magistrátu
Program: Problémy a potřeby lokality Březenecká a Zátiší

(ulice Hutnická, 17. listopadu, Kyjická, Dřínovská, Březenecká, Kundratická, 
Stavbařská, Pod Strážištěm, Pod Strání, Ve Stráni, Dobrovského, Pod Lesem, 
Blatenská – horní část, U Třešňovky, Jabloňová, Barákova, Na Lučině, Šrobárova, 
Kozinova, Winterova, Na Vyhlídce, Tylova, Lipanská, Na Spravedlnosti, V Zahradách)

www.chomutov-mesto.cz

setkání s občany

Internetová
televize
Zpravodajství
Kalendář akcí

Aktuální
z Chomutova

informace

také na Facebooku
facebook.com/
echomutov

www.eChomutov.cz
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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

7. 3.
vzpomínkové setkání 
u příležitosti 163. výročí 
narození T. G. Masaryka 
v parku TGM od 12 hodin

8. 3.
•  Severočeské farmářské 

trhy na náměstí 1. máje 
od 8 do 12 hodin

•  ROZA: Malý vědec ve střední 
průmyslové škole 
od 9 do 15 hodin

ZapIšTe SI 
dO dIáře

KOMISař aCeS 
pOdpOřIl NOMINaCI 
Na eVrOpSKÉ MěSTO 
SpOrTU 2016
více na straně 6

 téma
 4 pOdNěTY ObčaNů 

ZMěNí MNOHO 
Podněty, stížnosti, nápady 
a žádosti patří ke každodenní 
komunikaci jakéhokoliv úřadu. 
Chomutovský magistrát není 
výjimkou.

 aktuality
 6 MěSTO VYHOVělO 65 

žadaTelůM O dOTaCe
Každým rokem stoupá počet 
žadatelů o dotaci od města na 
různé projekty. Letos se jejich 
počet oproti loňsku zvýšil 
o dvacet žádostí.

 aktuality
 7 ZKONTrOlUJTe SI, Zda 

JSTe ZaplaTIlI OdpadY
Přes jedenáct tisíc Cho mu to-
vanů dluží městu za svoz a li-
kvidaci odpadu. Pohledávky 
na nezaplaceném poplatku za 
rok 2013 vzrostly o 1,6 milio-
nu korun.  

 rozhovor
 8 aSISTeNTI preVeNCe: 

lIdÉ VIdí, že JSMe TU 
prO Ně, důVěřUJí NáM
Asistenti prevence už jsou 
součástí městské policie 
několik let. Lidé si na ně 
postupně zvykají. Časem 
pochopili, že se v ulicích města 
pohybují, aby lidem pomáhali.

 kultura
 9 NOVá KNIHa VZpOMíNá 

Na čINNOST VOJSKa 
Nahlédnout do vzpomínek 
českých veteránů a dozvědět 
se více o historii i činnosti 
radiotechnického vojska 
mohou čtenáři nové publikace.

 sport
 10 CHOMUTOVšTí lYžařI 

ZářIlI Na OlYMpIádě
Krátce před olympiádou 
v Soči si tu svou užili i školáci. 
Mladí sportovci z Chomutova 
byli součástí 75členné 
výpravy Ústeckého kraje.

 školy
 12 V aNglII SI Každý 

žáK NaJde SVÉ
Učitelky anglického jazyka 
sloučených středních 
škol ESOZ zorganizovaly 
poznávací zájezd do Anglie, 
kterého se koncem března 
zúčastní 40 žáků.

pOdpOřTe Mě
Podpořte vašeho oblíbence 
chovaného v zooparku částkou 
od 300 Kč ročně. Vybrat si můžete 
ze seznamu zvířat na webových 
stránkách www.zoopark.cz. 
Tentokrát pro vás vybíráme tuleně 
kuželozubého, který v padesátých 
letech byl téměř vyhuben a bylo 
třeba zavést přísná ochranná 
opatření. V zooparku se tuleni 
chovají od roku 1992.
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Podněty, stížnosti, nápady a žádosti patří ke každodenní komunikaci jakéhokoliv úřadu. Chomutovský 
magistrát není výjimkou. Ale co jí je, že už před lety vydal Chartu pro občana, tedy dokument či řekněme 
dohodu s občany města, že jejich podněty rozhodně neskončí v koši. Všemi, které přicházejí písemně nebo jsou 
prezentovány ústně na setkání s občany či studentském a seniorském parlamentu, se zabývají příslušní úředníci 
nebo odborníci. „Podněty od obyvatel města mají obrovskou sílu, která dokáže opravit nebo postavit chodník, 
změnit systém hlídkování městské policie či posunout čas blokového čištění, protože jsou to především občané, 
kteří nás inspirují k mnohým investicím, opravám či akcím,“ řekl primátor Jan Mareš. 

Názory a podněty obyvatel jsou 
stěžejní také pro řadu koncepčních 
materiálů. Příkladem může být Stra
tegie rozvoje města do roku 2024. 
Pro ni město nechalo dokonce zpra
covat anketu o spokojenosti se živo
tem ve městě. Ale také podněty, které 
lidé zašlou na magistrát, se do ní do
stávají. Ne všechny může město vy
řešit okamžitě. U některých musí 
počkat na legislativu, jako tomu je 
u omezení provozních dob sběren. 
U jiných je zase nutná koordinace 
s dalšími subjekty. „Příkladem jsou 
třeba opravy silnic a chodníků. Nemá 
smysl opravovat silnici, když za dva 
roky mají plynaři naplánovanou ge
nerálku potrubí, které pod ní vede,“ 
vysvětluje primátor. Proto jsou ně
které podněty zahrnuty v dlouhodo
bějších plánech rozvoje města. 

Charta pro občana, v rámci které 
mohou lidé podávat stížnosti, návrhy, 
podněty i pochvaly, jasně definuje 
právo Chomutovanů vyjádřit své ná
zory, být vyslyšen a mít příležitost zís
kat zpětnou vazbu od těch, kdo roz
hodují. Podněty od občanů mohou 

na úřad připutovat mnoha způsoby. 
„Nejraději mám setkání s občany, tedy 
když podněty dostáváme tváří v tvář,“ 
řekl primátor Jan Mareš. Dále mo
hou lidé podněty sdělit na sjednaných 
schůzkách s primátorem nebo ná
městky, na příslušném odboru či elek
tronicky nebo poštou. Náměty týkající 
se bezpečnosti ve městě lze podat také 
územnímu strážníkovi či na email 
Záchranného kruhu. Méně formálně je 
možné strážníky kontaktovat na face
booku městské policie. 

„Lidé by měli popsat svůj pro
blém objektivně, zdržet se hrubých 
výrazů a pokud vyžadují písemnou 
odpověď, musí uvést kontaktní ad
resu,“ doplnil primátor. Vyjádření ke 
své připomínce dostanou obyvatelé 
nejpozději do třiceti dnů od podání. 
Jestliže budou s vyjádřením nespo
kojeni, mohou podat stížnost. Město 
má povinnost sledovat podněty až do 
úplného vyřízení a informovat oby
vatele o průběhu řešení. Ročně město 
přijme stovky podnětů, vloni napří
klad 385, z nichž přinášíme několik 
vybraných. 

Lidé nejSou neteční
Podněty jsou velmi různorodé. 

Například velmi všímavý byl muž 
z Kamenné, který z balkonu svého 
bytu viděl velké množství vody na 
střeše tamní mateřské školky. Na 
vše upozornil magistrát. Ředitelka 
Mateřské školy Chomutov ihned po
dala reklamaci společnosti, která re
konstrukci střešního pláště prová
děla. „Závada se nacházela na místě, 
kam oko běžného kolemjdoucího ne
dohlédne, oznamovatel měl ze svého 
balkonu ve vyšším patře lepší mož
nosti. Jsme rádi, že nebyl netečný a na 
vše upozornil,“ uvedl primátor Mareš. 

Podobně se zachoval i obyva
tel, který si všiml tří černých sklá
dek. Jedna se nacházela v Lipské ulici, 
další v lesíku u Filipových rybníků 
a poslední přímo pod cedulí zákaz 
skládky u garáží v Bezručově údolí. 
„Městská policie vše zkontrolovala 
a zajistila odstranění nepořádku, vše 
zdokumentovala a pátrala po vinících. 
V místech pak prostřednictvím civil
ních zaměstnanců zvýšila počty kon
trol," dodal velitel městské policie a 

náměstek primátora Jan Řehák. 
Na nedostatek ve svém okolí upo

zornila i žena ze Zahradní. Všimla 
si nebezpečných prvků na dětském 
hřišti. Mezi prolézačkami a houpač
kami se nacházely vyvýšené obrub
níky, které dětem překážely a často 
o ně zakopávaly. „Ženu jsme sezná
mili s aktuální situací. V té době jsme 
totiž hřiště od dodavatele ještě nepře
vzali právě z důvodů uváděných ne
dostatků. Firma musela dát vše do po
řádku,“ řekl primátor. 

V mnoha případech vyřeší město 
podněty lidí ve velmi krátké době. 
Mezi tyto případy patří mimo jiné 
i žádost o zvýšení počtu odpadkových 
košů a laviček na Kamenné. Opravit 
chodník zase chtěli lidé z Jirkovské 
ulice, protože se jim přímo před vcho
dem po dešti tvořila veliká louže. 
Technické služby vyšly vstříc i rodi
čům, kteří prosili o posunutí termínu 
blokového čištění u školky, kam vozí 
své děti. Město změnilo harmonogram 
tak, aby technika ulici vyčistila v době 
mezi odvozem a vyzvedáváním dětí. 
V Horní Vsi u zdravotního střediska 

podněty občanů 
změní mnoho
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zas byly ve špatném stavu schody, 
tamní lidé na to upozornili a technické 
služby je celé opravily.

Při setkání s občany se na vedení 
města někdy lidé obrací i se svými 
osobními problémy. Například žena, 
která si nevěděla rady se svými dluhy 
u Chomutovské bytové. Vyřešit její 
problém vedení nemohlo, přesto se jí 
snažilo pomoci a sjednalo jí osobní 
schůzku s úředníky společnosti.

Zřejmě nekalý úmysl odhalila rad
nice v případě, kdy oznamovatel žá
dal poražení vzrostlého stromu. Podle 
jeho slov byl strom nemocný a hrozil 
jeho pád. „Na místě jsme provedli še
tření a zjistili jsme, že strom je zcela 
v pořádku. Některé z jeho větví ale za
sahovaly do blízkosti domu, rozhodli 
jsme tedy jen o prořezání,“ popsal Jan 
Mareš. Odborníci na místě ale také 
zjistili, že strom zastiňuje reklamu, 
která byla umístěna na boku domu. 
Pojali tedy podezření, jestli spíše toto 
nebyl důvod k podání žádosti o poká
cení. Nepřímo se tato domněnka po
tvrdila, protože pár dní na to strom ně
kdo navrtal, aby ho tak nenávratně po
škodil. Celou věc si převzala policie, 
která nyní pátrá po pachateli.

Lepší parkování
Parkování v zákazu stání jen proto, 

aby to řidič měl blízko k domu, va
dilo muži na Ka men né. Jen pár desí
tek metrů bylo totiž volné parkoviště. 
Kvůli tomuto podnětu změnila měst
ská policie systém hlídkování a za
měřila se na nezodpovědné řidiče. 
Strážníci místo pečlivě monitorovali 
a nezodpovědným řidičům dávali za 
stěrač upozornění na nesprávné parko
vání. Podobný systém postupně stráž
níci zavedli i v ostatních sídlištích. 
Postupně se podařilo auta ze zákazu 
přesunout na parkoviště.

Parkování vraků aut na Kamenné 
se nelíbilo jinému oznamovateli. Ten 
po radnici požadoval, aby v místě 
zavedla placené parkování a tím se 
počet vraků eliminoval. Členové 
skupiny pro parkování chomutov
ského magistrátu se na místě s mu
žem setkali a oznamovateli vysvět
lili, že v lokalitě je dostatek míst na 
placeném stání a nemá smysl vytvá
řet další. Přesto vyšli muži vstříc. 
Bylo upraveno dopravní značení 
a městská policie s magistrátem 
zvýšily tlak na nepojištěná vozidla 
a auto vraky. 

Problémového parkování v době 
rekonstrukce Kostnické ulice se 
obávala tamní obyvatelka. S žá
dostí o poskytnutí náhradního par
kování se obrátila na vedení města. 
Přestože je v této oblasti alterna
tiv k zaparkování jen málo, vyšlo 
město lidem vstříc možností parko
vání u základní školy. 

dokáží ovLivnit 
i LedabyLé chování 
obchodníků

Všímavostí dokázali lidé ovliv
nit i chování některých obchodníků. 
Ti mají povinnosti, které musí pl
nit, ne vždy tomu ale tak je. Jedna 
z provozoven v areálu Jitřenka ne
měla vlastní kontejnery. Jeden z oby
vatel na to upozornil při setkání s ob
čany. Město nechalo zkontrolovat 
všechny provozovny, jedna z nich 
opravdu kontejnery neměla. Dostala 
za to pokutu.

Sankci musel zaplatit i majitel ve
čerky. Obyvatelé domu, ve kterém 
muž podnikal, upozornili radnici, že 

prodává alkohol nezletilým. Ti se pak 
na místě scházejí a dělají nepořádek. 
Město na popud tamních nájemníků 
dalo podnět České obchodní inspekci, 
živnostenskému i stavebnímu úřadu. 
Obchodník se musel ukáznit a za pro
hřešky zaplatil pokutu.

některé žádoSti jSou 
až kuriózní 

Lidé se na město někdy obrací 
i s podněty dosti neobvyklými. Mezi 
ty se jistě řadí anonymní udání na ne
zákonné získání řidičského oprávnění. 
Přestože se jednalo o anonymní pod
nět a navíc měl dotyčný Cho mu to van 
řidičák získat v Kladně, úředníci se 
jím zabývali. Prostudovali dokumenty, 
které měli k tomuto řidiči k dispozici. 
Případem se tedy aktivně začalo zabý
vat oddělení agend řidičů a následně 
i Ministerstvo dopravy. 

Vrácení vstupného za nepodařenou 
akci ve skateparku po radnici požado
vala žena, která nebyla spokojená s je
jím průběhem. Koncert trval značně 

kratší dobu než měl a navíc na něm 
nevystoupili účinkující, které pořada
tel sliboval. „V tomto případě jsme 
ženě nemohli pomoci, protože jsme 
tuto akci nepořádali. Poradili jsme jí, 
aby se se stížností obrátila přímo na 
pořadatele a vše řešila s ním,“ vysvět
lil primátor. 

Na radnici také přišla žádost od 
občana, který si chtěl doplnit znalosti 
o Pa la cho vě ulici. Zajímal se o to, 
v jakých letech se ulice jmenovala 
Fučíkova a jaký název nesla ještě před 
tím. Městští úředníci mu ochotně vy
šli s podáním informací vstříc a dali 
mu i kontakt na osobu, kterou může 
oslovit v případě dalších podobných 

dotazů. Záporně bohužel znělo roz
hodnutí na žádost o povolení vstupu 
do areálu městských lázní, kde chtěli 
amatérští filmaři natočit videoklip 
o bikerech a skateboardistech. 

za dobrou práci 
patří dík

Obyvatelé města díky svým po
znatkům a podnětům již změnili 
velké množství věcí a tím si zkvalit
nili život ve městě. Díky jejich an
gažovanosti se město může zabý
vat konkrétními případy a ve spolu
práci s obyvateli hledat vhodná ře
šení. Každým podnětem se radnice 
zabývá. Lidé to již dobře vědí a za 
každou podařenou věc poděkují nebo 
ji rovnou pochválí. Vřelé uznání tak 
v poslední době dostali strážníci na
příklad za zlepšení situace s bezdo
movci vybírajícími popelnice v ulici 
Zdeňka Štěpánka nebo za zajištění 
bezpečí a klidu u pasáže na Zahradní. 
Městská policie si u lidí získává body 
hlavně za vstřícný přístup, slušné 

a korektní jednání a včasnou pomoc.
Vedení města zas pochválili lidé 

ze sídlišť za rekonstrukci chodníků 
z Kamenné na Bře ze nec kou, opravu 
lamp od vlakové zastávky na Bře ze
nec kou a zkrácení keřů podél chod
níků na Kamenné. Lidem se také 
líbí různé akce, které město pořádá. 
Nejvíce příznivců má Rodinné zá
polení.

pomůže 
i záchranný kruh

Při problémech s nepřizpůsobi
vými obyvateli se lidé mohou obracet 
na pracovníky projektu Záchranný 
kruh na email zachran nykruh@cho
mu tovmesto.cz. Tak se zachovali 
i lidé z domu v ulici Školní pěšina 
kvůli hlučným a nepořádným souse
dům. Na jejich podnět rodinu zkon
trolovali sociální pracovníci, měst
ská policie i exekutoři. „Zjistili jsme, 
že rodina je zadlužená a nemá přihlá
šeného psa. Exekutoři tedy zabavili 
LCD televizor a rodina musela psa 
zaregistrovat. Policisté pak nájemní
kům domluvili, aby se chovali slušně 
a neobtěžovali sousedy,“ popsal zá
sah primátor. V domě následně pro
bíhá řada kontrol. 

S hlučnými sousedy měli pro
blém i obyvatelé domu na Kamenné. 
Jedna rodina tam dělala v domě ne
pořádek, děti pobíhaly bez dozoru po 
chodbách. Byt opět navštívil na podnět 
ostatních obyvatel domu tým Zá chran
né ho kruhu. Rodina se také potýkala 
s dluhy, ty chtěl nájemník zaplatit, ale 
neměl na to peníze. Neváhal tedy a šel 
si půjčit k sousedovi. „Vyšlo najevo, 
že si rodina chodí k sousedovi senio
rovi půjčovat často. Citově ho vydírají, 
tvrdí mu totiž, že nemají co dát jíst dě
tem. Dluhy mu však nevrací,“ uvedla 
sociální pracovnice Mi chaela Veselá. 
Rodina je nyní pod kontrolou týmu. 
Zasahující pracovníci poučili seniora, 
aby jim již nepůjčoval. Věc nyní řeší 
odbor sociálních věcí magistrátu.

Podněty od oByvatel města mají oBrovskou 
sílu, která dokáže oPravit neBo vyBudovat 
chodník, Změnit systém hlídkování městské 
Policie či Posunout čas Blokového čiŠtění.
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KráTCe
kočárem 
po zooparku
Romantickou projížďku ko-
čárem mohou nově zažít ná-
vštěvníci Podkrušnohorského 
zoo parku každou sobotu a ne-
děli mezi 13. a 15. hodinou. 

přijaLi nové koLegy
Sedm nových posil přijaly Soci-
ální služby Chomutov v rámci 
veřejně prospěšných prací. Za-
městnanci pomohou zkvalitnit 
poskytované služby. 

univerzita 
třetího věku
Další přednáška a workshop 
v rámci Univerzity třetího věku na 
téma sociální zabezpečení a pod-
pory všeho druhu bude 25. února.

uvidí život 
nočních zvířat
Zajímavý výklad s průvodcem 
si mohou vyslechnout návštěv-
níci zooparku při večerní pro-
cházce. Ta se koná každý pátek 
od půl sedmé večer.

lidé mohou 
sbírkou pomoci 
sociálně slabým

Chomutované mohou pomoci li
dem bez střechy nad hlavou a sociálně 
slabým. Město totiž pořádá sbírku ob
lečení a nově také menších elektrospo
třebičů. „Z darovaných věcí nepřijde 
nic nazmar. Lidé již v minulosti uká
zali, že jim osud potřebných není lhos
tejný, a přinesli velké množství oble
čení. To jsme poskytli sociálně slabým 
nebo neziskovým organizacím,“ uvedl 
náměstek primátora Martin Klouda. 

Do vestibulu budovy magistrátu 
v době úředních hodin mohou lidé no
sit věci od 5. do 12. března. „Loni 
jsme veřejnost žádali o zimní oble
čení a deky, letos jsme sbírku rozší
řili i o letní oblečení, domácí textil 

a drobné funkční elektrospotřebiče,“ 
informovala vedoucí odboru sociál
ních věcí magistrátu Kamila Fai glo vá. 
Drobnými elektrospotřebiči má město 
na mysli například vysavače, žehličky, 
holicí strojky, kulmy, váhy, vrtačky či 
mikrovlnné trouby a starší počítače, 
nikoliv pračky či televize. Přijdou 
vhod i lůžkoviny, ručníky, utěrky či 
záclony. 

Sebrané věci poslouží přede
vším klientům odboru sociálních věcí 
a Sociálních služeb Cho mu tov. V pří
padě potřeby mohou o ně požádat 
také další chomutovské neziskové or
ganizace. Zbytek se předá charitě 
Diakonie Broumov. 

Komisař aCeS podpořil nominaci 
na evropské město sportu 2016

Ve snaze o zisk titulu Evropské 
město sportu pro rok 2016 má Cho
mu tov první prověrku za sebou. 
Na předběžnou oficiální inspekční 
cestu sem na pozvání primátora 
Jana Mareše zavítal člen výběro
vých komisí ACES Europe Lukáš 
Vorel, delegát pro střední a vý

chodní Evropu. Po přivítání na rad
nici si v doprovodu koordinátora 
kandidatury Radka Šilhana prohlédl 
všechna stěžejní sportoviště města. 
A přestože titul se neuděluje pouze 
za sportoviště, ale třeba i za zapo
jení veřejnosti do sportovních akti
vit nebo za úspěchy místních spor

tovců, mohl Lukáš Vorel na závěr 
návštěvy prohlásit: „Zdejší sporto
viště a sportovní infrastruktura je na 
velmi vysoké úrovni. Kandidatura 
Chomutova je bezesporu zaslou
žená.“ Chomutov se od této chvíle 
může považovat za oficiálního kan
didáta na titul.

Město vyhovělo 65 žadatelům o dotace
Každým rokem stoupá počet žada

telů o dotaci od města na různé proje
kty. Letos se jejich počet oproti loňsku 
zvýšil o dvacet žádostí. 

Osmdesát osm žadatelů požado
valo více než 3,6 milionu korun. Rada 
města nakonec schválila dotace celkem 
za více než jeden milion korun pro 65 
žadatelů. „Při schvalování hodnotíme 
zejména zapojení mládeže a veřej
nosti na akci, zda se jedná o akci míst
ního, regionálního, celostátního či me
zinárodního charakteru, hospodárnost 
projektu a podíl spolufinancování, ale 
také zkušenosti ze spolupráce s žada

telem z předchozího období a splnění 
administrativních podmínek,“ řekl pri
mátor Jan Mareš a dodal, že si v tomto 
ohledu váží práce komise pro podporu 
občanských aktivit.

Město se tak bude finančně po
dílet například na přehlídce školek 
Mateřinka 2014 částkou 30 tisíc korun, 
základní škole Písečná přispěje deseti 
tisíci na pořádání projektu S písničkou 

bez hranic, Sdružení přízniv ců Gym
ná zia Cho mu tov pak bude i díky městu 
moci vyslat sbor Co mo do na soutěžní 
fes ti val Eu ro pean Music Fes ti val for 
young people Neerpelt.

Dotaci dále získal Dům dětí a mlá
deže na pořádání projektu Žijeme tady, 
občanské sdružení Kapka 97 na reha
bilitační a kondiční pobyt v termál
ních lázních pro osoby po onkologické 
léčbě a pro seniory nebo Hand ball klub 
Cho mu tov na projekt Házená do škol. 
Díky podpoře města se uskuteční také 
akce sdružení Ku pro spě chu, festival 
Cumbajšpíl či skateboardové závody. 

Organizace mohou žádat o grant 
pro sportovce či seniory

Do konce března letošního roku 
si mohou spolky, sdružení, sportovní 
kluby a další organizace požádat rad
nici o granty, které poslouží jako pod
pora jejich činnosti. 

Finance město rozdělilo do čtyř ka
tegorií. První je podpora rozvoje spor
tovních talentů z řad dětí a mládeže. 
Celkem je k dispozici 166 tisíc korun, 
jeden žadatel může získat až 30 tisíc. 

„Druhou oblastí pro žádosti o grant 
je podpora a rozvoj sportovních ta
len tů. Sto tisíc korun je určeno pro jed
no tli vé sportovce, například v atletice, 
cy kli sti ce, ka no is ti ce a podobně. Jeden 
žadatel může dostat maximálně 20 ti
síc korun,“ řekl primátor Jan Mareš. 

Padesát tisíc je určeno žadatelům 
v oblasti podpory přirozeného sociál
ního prostředí osob prostřednictvím 

sociálních služeb. Finance by měly být 
využity na podporu a rozvoj kapacity 
služeb pro seniory, jejich začlenění do 
společnosti či na snížení mezigenerač
ních rozdílů. 

Organizace mohou zažádat o grant 
i na podporu pracovní integrace osob 
se zdravotním, zejména s mentálním 
postižením. Této oblasti věnuje rad
nice 100 tisíc korun. 

Podpořena je i akce Žijeme tady
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Zápisy 
do mateřinek 
potrvají týden

Celý týden potrvají v Chomutově 
zápisy do mateřských škol. Ty se 
usku teční mezi 17. a 21. březnem le
tošního roku a na rodiče čeká pří
jemná novinka. Budou si totiž moci 
zarezervovat termín návštěvy, aby ne
museli u zápisu čekat. K zápisu mo
hou přijít děti, které dovrší do konce 
letošního roku tří let. Mladší děti mo
hou rodiče přijít zapsat až od září. 

Na jednotlivých součástech 
Mateřské školy Cho mu tov se zápis 
uskuteční podle rozpisu vždy v jeden 
den. Na Za hrad ní, Pí seč né a Růžové 
budou děti přijímány 17. března, 
o den později pak v Kun dra tické, 
17. listopadu a Školní pěšina. Ve 
středu 19. března se mohou při
jít děti s rodiči zapsat do Prokopovy, 
Palackého a Do sto jev ské ho, ve čtvr
tek do Alešovy a Třebízského, po
slední den v pátek pak do Bla ten ské 
a Jiráskovy. Dva dny, tedy 17. a 18. 
března se budou konat zápisy do 
Základní školy speciální a Mateřské 
školy v Palachově ulici. Ve všech sou
částech zápis potrvá od 8 do 14 hodin. 

Rodiče s dostatečným předstihem 
mohou zarezervovat termín zápisu 
v jednotlivých školkách na webu 
www.mscv.cz. 

Kapacita školek je dostatečná, 
podle zájmu rodičů se daří umisťo
vat všechny tříleté děti a dokonce 
i mladší. 

Oprava mostu 
komplikuje 
dopravu 

Oprava mostu přes Blatenskou 
ulici, která bude trvat pravděpo
dobně až do září, si vyžádá značná 
omezení dopravy. Po dobu prací 
budou podle jejich aktuálního prů
běhu a potřeb uzavírány oba pruhy 
komunikace i chodník v Blatenské 
ulici. 

Podle sdělení odborné firmy, jež 
opravy provádí, je možné, že dopo
ledne bude uzavřena jedna část ko
munikace a odpoledne druhá. Řidiči 
i chodci by měli podle možností ra
ději využít jinou trasu a v případě 
průjezdu Bla ten skou ulicí sledovat 
dopravní značení. 

Omezení se dotkne i komuni
kace I/13, kde bude provoz zúžen 
ze čtyř na dva pruhy. Investorem je 
Ředitelství silnic a dálnic České re
publiky.

Přes jedenáct tisíc Chomutovanů 
dluží městu za svoz a likvidaci od
padu. „Pohledávky na nezaplace
ném poplatku za rok 2013 vzrostly 
o 1,6 milionu korun,“ řekl ekonom 
města Jan Mareš. Magistrát nyní za
číná s vymáhacím procesem a vymě
řováním nedoplatku. „Občané by si 
měli překontrolovat, zda mají popla
tek uhrazený, a pokud ne, nenechávat 
situaci dojít do chvíle, kdy bude po
hledávka předána exekutorům,“ vy
zývá ekonom. 

Pohledávky narostly i přesto, že 
město meziročně snížilo sazbu a ob
čanům poplatek za odpady výrazně 
dotuje. Celkem město eviduje 11,3 ti
síce dlužníků, kteří dluží 20,4 milionu 

korun od počátku roku 2002, kdy je 
poplatek vybírán. „Šest tisíc Cho mu
to vanů dluží částku, která odpovídá 
výši poplatku za jeden rok. Ostatní 
dlužníci dluží za více než jedno po

platkové období,“ dodal Mareš. 
Město bude pohledávky vymáhat ne
jen vlastními silami, ale od nového 
roku zahájilo spolupráci se dvěma 
exekutorskými úřady.  

Chomutovská bytová nechá 
nainstalovat měřiče spotřeby tepla

rekonstrukce ulic přinesou omezení

Měřiče spotřeby tepla nechá 
nově nainstalovat společnost Cho
mu tov ská bytová do bytů, které má 
v majetku a správě. První etapa in
stalace začala 18. února. „Samotné 
měření podle těchto indikátorů za
čne od prvního ledna příštího roku,“ 
říká ředitel společnosti Ja ro slav 
Schin dler. Lidé by díky tomu měli 
za teplo ušetřit. 

V první etapě se uskuteční práce 
v domech v ulici Pa lac ké ho č. p. 
3638–3643, Bezručově a Pře my
slově. Druhá etapa se týká domů 
v ulicích Ka daň ské, 5. května, So
kol ské, Pionýrů, Mjr. Šulce, Le gi o
nář ské a Beetho ve nově. Tam společ
nost začne měřiče montovat v dubnu 
2014. V září se měřičů dočkají 
lidé z bytů v ulici Palackého č. p. 

3653–3658, 3947–3954, 3961–3962, 
3993–3997, 4089, 4090, 4445–4449 
a v ulici Revoluční.

Instalaci v první etapě zaplatí 
město jako majitel z vybraného ná
jemného, ostatní práce uhradí společ
nost. „O pohybu řemeslníků a termí
nech instalací budeme nájemníky in
formovat vývěskami v jednotlivých 
domech,“ dodal Schnidler. 

Do konce května letošního roku 
se bude v rámci projektu Sídliště, 
místo pro život realizovat několik re
konstrukcí v ulicích Hutnická, 17. lis
topadu a v okolí sociálního centra 
Kamínek v ulici Školní pěšina. S pra
cemi je spojeno i několik omezení pro 
obyvatele, se kterými musí počítat. 

První omezení již platí v Hutnické 
ulici, kde město rozšiřuje parko
viš tě a buduje kontejnerové stání. Do 
23. úno ra zde bude zcela uzavřena 
severní část ulice (u ostrůvku), do 
9. března pak bude omezeno parko
vání. „S ohledem na zahájení stavby 
v zimním období je podmínkou pro 
zhotovitele, aby byl zajištěn dosta
tečný profil pro průjezd vozidel vy
konávajících zimní údržbu a svoz od
padu,“ uvedla Petra Bro ží ko vá z úseku 
dotací a stra te gie rozvoje města. Hut

nic ká ulice prochází ještě jednou vý
znamnou změnou, u domu č. p. 5302 
bude nově propojena se silnicí do Bře
zen ce, čímž se zlepší její průjezdnost. 
Tyto práce skončí 16. května. 

V ulici 17. listopadu bude radnice 
modernizovat povrchy silnic a chod
níků, vymění stávající obruby za nové. 
Práce tam začnou 1. března a skončí 

25. května. Nové parkoviště a osvět
lení nechá město vybudovat u soci
álního centra Kamínek v ulici Školní 
pěšina. Zrekonstruuje tam i chod
ník a obruby. Také zde práce začnou 
1. bře zna a skončí do 25. května. 

Rekonstrukce jsou financovány 
z prostředků Evropského fondu pro re
gionální rozvoj – Šance pro váš rozvoj. 

Zkontrolujte si, zda 
jste zaplatili odpady
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Není to tak trochu nuda, když 
každý den chodíte osm hodin po 
ulicích?

Petra Krejbichová: Ano, to by 
se mohlo zdát, ale opak je pravdou. 
Každý den je jiný a nevíme, co nás 
v něm potká. Třeba mně se stalo na 
náměstí, že najednou zavanul nára
zový vítr a vyvrátil okenice nad re
staurací, některé spadly na zem, 
další hrozily pádem. Okamžitě jsem 
musela vyrozumět majitele a do 
jeho příchodu jsem zajišťovala bez
pečnost chodců. A podobně je to 
každý den.

Věra Doležalová: Skutečně se 
pořád něco děje. Teď jsem napří
klad s dětmi ze sídlišť vymyslela 
projekt, že se zapojí do opravy dět
ského hřiště u školky v ulici 17. lis
topadu. Na nápad v podstatě přišly 
samy, protože jim kolemjdoucí na
dávali, že všechno zničí. Tak jim 
chtěly dokázat, že to tak není. 
Domluvila jsem spolupráci s tech
nickými službami, které nám dají 
barvy, a pokusíme se za jejich do
hledu o drobné opravy. 

František Novák: Tak určitě 
to není nudná práce. Když po
minu pestrost každodenních udá
lostí v ulicích města, tak je zají
mavá i tím, že máme hodně vzdě
lávání. Například z právního mi
nima, dluhové problematiky, sebe
obrany a dalších. Jsem rád, že jsem 
se mohl zapojit do tohoto projektu 
Ministerstva vnitra, když už nic ji
ného, dává mi to dobrý základ pro 
budoucí zaměstnání.

Jak se k vám lidé chovají, ne 
každý přece přijme napomenutí?

Věra Doležalová: Jak kdo. Jsou 
lidé, kteří upozornění na přestupek 
berou normálně. Řeknou, že si ho 
uvědomují, a dokonce i poděkují. 
Samozřejmě jsou i hulváti, kteří ne
uznají, že něco provedli, a hned se 
na nás hrubě osočí. Expertky na to 

byly prostitutky v ulicích Lipské 
a Ka daň ské, než se naučily, že mají 
jít za ceduli města. Ty si skutečně 
neviděly do úst. Kazili jsme jim 
kšefty, když jsme si stoupli vedle 
nich, a tím pádem jim nezastavilo 
žádné auto.

Petra Krejbichová: Snažím se, 
abych vždy předešla jakémukoliv 
konfliktu, ale někdy je to opravdu 
těžké. Někteří lidé opravdu nechtějí 
pochopit, že něco provedli. Ale zase 
jsou tací, kteří si říkají, O.K. pro
vedl jsem to, přistihl mě pouze asi
stent prevence, omluvím se, hlavně 
aby nevolal strážníky.

František Novák: Výjimkou ne
jsou ani lidé, kteří nás ignorují a ně
kdy nám i řeknou, že se s námi ne
budou vůbec bavit. Pak se diví, že 
za chvíli je na místě hlídka a pře
stupek řeší.
Jaký byl váš nejzávažnější případ?

Věra Doležalová: Asi zadr
že ný onanista v městském parku. 

Upozornila mě na něj paní s kočár
kem. Zpovzdálí jsem ho natáčela 
kvůli důkazům na minikameru a za
volala hlídku, která ho po zadržení 
předala Policii České republiky.

František Novák: V městském 
parku jsem pomohl zadržet vandaly, 
kteří zničili altán. Na Kadaňské nás 
zase oslovili občané, že kdosi od

cizil poklop kanálu. Ten po chvíli 
odhodil, ale podle popisu a vyptá
vání kolemjdoucích se nám poda
řilo muže zajistit a přivolat hlídku, 
která případ dořešila. Operační upo
zornil technické služby, které kanál 
zabezpečily, a předešli jsme tak pří
padnému úrazu.

Petra Krejbichová: Bylo vyhlá
šeno pátrání po zloději, který právě 
vykradl obchod s oděvy. Do pátrání 
zapojili i nás, asistenty prevence. 
Krátce poté, co jsme dostali popis 
pachatele, jsem uviděla muže, který 
mu odpovídal. V tu chvíli se sta
hovaly hlídky do míst, kudy mohl 
zloděj unikat, a já jsem strážníkům 
upřesnila pohyb pachatele. 
To jsou jasné příklady toho, 
že v ulicích je vás potřeba. 
Poznávají to i běžní občané?

Věra Doležalová: Lidé nás be
rou čím dál lépe. Hodně si na nás 
zvykli. Když máme třeba podle ak
tuální situace změněné trasy, tak 

se pak ptají, kde jsme byli, že nás 
dlouho neviděli. Někteří nám chtějí 
pomáhat a chodit s námi.

František Novák: Je to tak. 
Kvůli těmto lidem, kteří nám kom
penzují hrubé chování od buranů, 
kterých už je naštěstí menšina, nás 
tahle práce baví. Lidé se nám svě
řují i s osobními problémy.

Petra Krejbichová: Lidé vidí, že 
jsme tu pro ně. Třeba ti, kteří častěji 
chodí přes park, říkají, že díky nám 
se tu situace vyloženě zlepšila. Že 
se tu nebojí.
Jako asistenti prevence byste měli 
působit preventivně. Kde se vám 
to nejvíce povedlo?

František Novák: V podstatě 
všude, kde máme vytyčené trasy 
kvůli nějakému problému. Pro mě 
to je třeba to, že lidé k nám mají 
důvěru a říkají nám nejrůznější po
znatky, které pak předáváme stráž
níkům.

Věra Doležalová: Ano, těch pří
padů je hodně, například se nám 
podařilo vystrnadit podnapilé bez
domovce z náměstí Dr. Beneše. 

Petra Krejbichová: Jsou to jed
notlivé případy. Stalo se mi, že 
jsem přistihla asi desetiletou dí
venku, právě chtěla posprejo
vat zeď. Stačila udělat jen jednu 
tečku. Sprej jsem jí zabavila, aby 
si pro něj přišla s matkou. Před ní 
se dcera přiznala, co chtěla udělat. 
Matka se za chování dcery omlu
vila a onu tečku s ní společně od
stranila. Myslím, že dívka už to ni
kdy neudělá.

Asistenti prevence už jsou součástí městské policie několik let. Lidé si postupně na ně zvykají. Časem po-
chopili, že se v ulicích města pohybují, aby lidem pomáhali. Jen za minulý rok řešili přes deset tisíc přestup-
ků. Tří z nich, Věry Doležalové, Františka Nováka a Petry Krejbichové, jsme se zeptali, jaká je jejich práce.

asistenti prevence:

lidé vidí, že jsme tu 
pro ně, důvěřují nám 

Věra Doležalová František Novák Petra Krejbichová

lidé k nám mají důvěru a říkají nám 
nejrůZnějŠí PoZnatky, které Pak 
Předáváme strážníkům.
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Malí i velcí spisovatelé či básníci 
se mohou zúčastnit literární sou-
těže Cho mu tov ský kalamář. Ten 
spolupořádá město Cho mu tov, 
Dům dětí a mládeže a týdeník Ná-
stup. Soutěž je určena pro zájem-
ce od čtrnácti let, kteří žijí nebo 
pracují v okrese Cho mu tov. Autoři 
mohou soutěžit v kategoriích pró-
za, poezie či mikropovídka a za-
slat mohou pouze původní práce, 
dosud nepublikované v jakémko-
liv médiu včetně internetu. O pro-
pozice a přihlášku si mohou zá-
jemci zažádat na e-mailové adre-
se cho mu tov sky.kalamar@cent-
rum.cz. Uzávěrka je 14. března. 

CHOMUTOVSKý 
KalaMář

galerie Nemesis pozvala návštěvníky na cestu do fantazie 

roman Křelina vypráví svými 
obrazy příběhy ve Strada Caffé 

Nová kniha vzpomíná na činnost 
radiotechnického vojska 

Milovníci žánru scifi a fantasy 
v literatuře a filmu mají novou vý
stavu v galerii Lurago povinnou, ale 
váhat by neměli ani ostatní, neboť 
jen málokterá výstava o sobě může 
prohlásit, že představuje to nejlepší 
z české a slovenské výtvarné tvorby. 
O výstavě fantasy a scifi obrazů 
z galerie Nemesis je to však pravda, 
neboť do galerie Lurago přivedla ob
razy takových osobností, jako jsou 
Karel Jerie, Martin Zhouf či Jiří 
Hou ska. „Snažíme se spolupracovat 
s těmi nejlepšími autory v Čechách 
i na Slo ven sku,“ potvrdila gale rist ka 
Veronika Krištofová. 

Společně s manželem Václavem 
Krištofem fantasy a scifi výtvarnou 

tvorbu původně sbírali, aby se před 
třemi lety rozhodli založit galerii 
Nemesis věnovanou obrazům s touto 
tematikou. „Fantasy a scifi výtvarná 
tvorba není jen o dracích a jednorož
cích. Je to žánr, který obsahuje řadu 
výjevů, témat i výtvarných technik,“ 
odmítla Krištofová, že by fantasy 
a scifi obrazy neměly co nabídnout li
dem, kteří tyto žánry v literatuře pří
liš nesledují. „Nakonec právě tyto dva 
žánry jsou v současnosti všude kolem 
nás. Podívejte se do kin nebo do knih
kupectví a zjistíte, že výraznou část 
tvorby nyní tvoří fantasy a scifi, aniž 
bychom si to plně uvědomovali,“ při
pomněla Krištofová a dodala, že česká 
a slovenská výtvarná tvorba v této ob

lasti je na světové úrovni. „Řada au
torů například spolupracuje s proslu
lými výrobci počítačových her,“ dopl
nila pro ilustraci. 

Přesto jsou fantasy a scifi ob
ra zy tak trochu opomíjenou Popelkou 
české výtvarné tvorby. „Mezi malíři 
i veřejností jsou tyto obrazy přijímány 
dobře, ale stále zde existuje dluh 
v rám ci odborné sféry. Prozatím exis
tuje jen mi ni mum odborné literatury, 
jež by se věnovala tomuto výtvar
né mu vyjádření, přestože mezi tvůrci 
jsou akademičtí malíři jako Houska 
nebo Jerie,“ dodala Krištofová, která 
společně s manželem v rámci gale
rie Nemesis napomáhá popularizaci 
této málo probádané výtvarné oblasti. 

Díky tomu si nyní mohou užít cestu 
do neprobádaných koutů fantazie také 
Chomutované. 

Začátek roku byl pro malíře a so
chaře Romana Křelinu hodně náročný. 
Jen co uzavřel vlastní výstavu v ka
daňské galerii, připravoval novou pre
zentaci svých obrazů ve Strada Caffé. 
„Teď je taková zvláštní část sezony, 
kdy se lidé nacházejí ještě trochu v po
vánočním spánku, a tak doufám, že je 
třeba výstavami trochu probereme,“ 
vysvětlil vytíženost malíř a sochař. 

Ač sám působí jako galerista 
v Luragu, netradiční výstavní prostor 
kavárny si Roman Křelina pochva
luje. „Výstava v kavárně je přece jen 
o něčem jiném než v galerii. Tam lidé 
chodí cíleně za uměním, zatímco do 

kavárny je láká spíš šálek kávy, u kte
rého pak mohou v klidu posedět a vní
mat své okolí, pozorovat jej, medito
vat,“ vysvětluje Křelina rozdíl mezi 
prostorem galerie a kavárenským pro
středím. Netradiční výstavní prostor 
podle něj působí i na samotné vysta
vované dílo. „Obrazy a především dře
věné sochy v něm zcela jinak pro
mlouvají. Mám pocit, že dílo v ži
vém prostředí samo svým způsobem 
ožívá,“ doplnil Křelina, jenž stejně 
jako v Kadani vystavuje ve Strada 
Caffé především díla z posledních 
dvou let. 

I proto je výstava obrazů a soch 

tematicky propojená a stylově sou
držná. „V posledních dvou letech jsem 
se od abstrakce přesunul více k figu
rálním kresbám a portrétům, neboť se 
do obrazů snažím dostat příběh,“ vy
světluje Křelina před obrazem Čekání 
v moskevském parku, který zachycuje 
dívku sedící v ruské metropoli před di
vadlem. „Ten moment jsem si zafixo
val a pak se snažil znovu zachytit daný 
okamžik, v němž se odehrává křehký 
děj,“ dodává malíř, který věří, že právě 
příběhy v obrazech oslovují lidi více 
než abstraktní emoce a že kavárna je 
tím pravým místem pro vyprávění vý
tvarných příběhů. 

Nahlédnout do vzpomínek čes
kých veteránů a dozvědět se více 
o historii i činnosti radiotechnického 
vojska v Čechách mohou čtenáři nové 
publikace Volací znak Salakuška od 
Martina Káni. Autor knihy svou pu
blikaci představil na konci ledna 
v rámci besedy a autogramiády, jež 
se uskutečnila pod záštitou organi
zace Paměť – společnost pro zacho
vání vojenské historie Chomutovska 
v SKKS.

Kniha Volací znak Salakuška není 
suchou odbornou publikací, ale vzpo
mínkovou knihou o historii a činnosti 
radiotechnického vojska v Čechách, 
která dává nahlédnout do počátků bu

dování prvních hlásných útvarů přes 
provoz radiotechnických praporů až 
po existenci radiotechnické brigády 
v Cho mu tově. Martin Káňa při je
jím psaní čerpal i z vlastních vzpo
mínek. „Když jsem zhruba po pat
nácti letech od konce mé vojenské zá
kladní služby doma našel zcela za
pomenutou krabici s několika roz
kazy a dalšími materiály, které jsem 
si na památku z vojny přivezl, vů
bec by mě nenapadlo, že z toho nako
nec bude kniha,“ přiznal autor, který 
proto navštěvoval pamětníky a stu
doval materiály uložené ve Správním 
archivu Armády ČR v Olomouci 
a ve Vojenském ústředním archivu 

v Praze. Na publikaci s ním spolupra
coval i Vladimír Malenovský, mís
topředseda organizace Paměť a bý
valý příslušník 3. radiotechnické bri
gády Cho mu tov i současný příslušník 
262. praporu Libor Slavík. 

Na slavnostním představení knihy, 
jež vznikala šest let, nechyběli ani pří
slušníci 26. pluku velení, řízení a prů
zkumu, převážně 262. radiotechnic
kého praporu v čele se zástupcem ve
litele majorem Tomášem Strnadem. 
Po prezentaci knihy následoval slav
nostní křest publikace, kterého se ujal 
primátor Chomutova Jan Mareš spo
lečně s předsedou společnosti Paměť 
Františkem Schwartzem.
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Velký florbalový úspěch: Tomáš 
Fiala oblékl reprezentační dres 

Chomutovští lyžaři 
zářili na olympiádě

Chomutovský florbalový tým 
FbC 98 Chomutov prožívá skvělé 
období. Po postupu juniorů do nej
vyšší české soutěže a výtečných vý
konech mužů ve 2. lize si chomutov
ský florbal připsal další úspěch v po
době prvního reprezentanta. Tomáš 
Fiala, který byl v širším kádru ju
niorské reprezentace už od srpna 
spolu se svým spoluhráčem Karlem 
Šantorou, nastoupil na konci ledna 
v přátelském utkání České republiky 
proti Švýcarsku. 

Chomutovský hráč tak byl u těs

ného vítězství juniorského týmu 
České republiky nad Švýcary 5:4. 
„Byl to super zážitek i velká zkuše
nost. Hra byla o dost tvrdší, objevo
valo se tam hodně zdvojování a byla 
o dost rychlejší,“ zhodnotil Tomáš 
Fiala rozdíly oproti nejvyšší junior
ské soutěži a přiznal, že si jej spolu
hráči před prvním startem v národ
ním dresu dobírali. „Nějaké heco
vání tam proběhlo,“ usmál se cho
mutovský mladík. 

Start Tomáše Fialy v národním 
dresu není podle jeho trenéra náho

dou. „Tomáš může nabídnout pře
hled, kvalitní hru na balonu a dob
rou fyzičku. Je jen škoda, že jej 
v této sezoně přibrzdil úraz, jinak 
to mohlo být ještě lepší,“ pochvá
lil svého svěřence trenér juniorů FbC 
98 Chomutov Karel Klíma a záro
veň prozradil, že o kvalitách mla
dého hráče vypovídá také skutečnost, 
že se již před nějakou dobou objevil 
v hledáčku Tatranu Střešovice. 

Chomutovskému útočníkovi do 
reprezentace pomohla i účast FbC 
98 Chomutov v G2 lize juniorů. 

„Určitě je díky tomu Tomáš více 
na očích,“ potvrdil sportovní sekre
tář a asistent trenéra juniorů Martin 
Bocian, podle kterého je reprezen
tační start Tomáš Fialy především 
velkou odměnou pro samotného 
hráče. „Tomáš si to svými výkony 
zasloužil. Pro klub je to pak symbo
lický úspěch, díky kterému jsme se 
dostali do povědomí širší florbalové 
veřejnosti a narušili stereotyp repre
zentace, kdy většina jejích hráčů po
chází z Prahy či severní Moravy,“ 
dodal Bocian. 

Krátce před olympiádou v Soči 
si tu svou užili i školáci. K hrám 
šesté Zimní olympiády dětí a mlá
deže se jich na Vysočinu sjelo přes 
jeden tisíc. Mladí sportovci z Cho
mu tova byli součástí 75členné vý
pravy Ústeckého kraje.

Nejvíce o sobě dala vědět v alp
ských disciplínách trojice žáků zá
kladní školy v ulici Akademika 
Hey rov ské ho Jan Zabystřan, Tereza 
Součková a Martin Andrt, kteří spolu 

s litvínovskou Pecákovou (kompletní 
tým je na snímku) pronikli do semi
finále paralelního slalomu družstev. 
Semifinálový soupeř už byl nad je
jich síly a v boji o třetí příčku pod
lehli o 0,4 sekundy, takže obsadili 
nepopulární čtvrté místo. I tak k bo
dovému zisku Ústeckého kraje při
spěli třemi body. Individuálně se 
nejvíc dařilo Janu Zabystřanovi, 
který potvrdil momentální pozici re
publikové jedničky ve své katego

rii a v paralelním slalomu jednot
livců s přehledem vyhrál všechny 
své jízdy, získal zlatou medaili a do 
krajské pokladnice přinesl sedm 
cenných bodů. Velice dobré vý
kony v soutěži jednotlivců podala 
i Tereza Součková, které postup 
do semifinále utekl o pouhé tři se
tiny sekundy! Ústecký kraj nako
nec obsadil ve čtrnáctičlenném star
tovním poli sedmé místo se ziskem 
99 bodů.

Medailové žně atletů, sklízely hlavně sprinterky 
V silné sestavě 13 závodníků od

jížděli atleti z TJ VTŽ Chomutov ke 
krajskému přeboru dospělých na praž
ský Strahov. A pověstná nešťastná tři
náctka přinesla Cho mu to vu tentokrát 
štěstí. „Ve 34 startech naši atleti pře
konali 22 osobních rekordů a získali 
dohromady 7 medailí, z nichž byla 
1 zlatá, 4 stříbrné a 2 bronzové,“ shr
nula výsledky řečí čísel trenérka TJ 
VTŽ Cho mu tov Jana Hy ján ková. 

Pyšná mohla být především na 
Terezu Fiskovou. Ta potvrdila výteč
nou sprinterskou formu, když si na 
trati 200 metrů doběhla pro stříbro 
a na trati 60 metrů získala zlato za čas 
8,02 sekundy. Přitom právě na nej
kratší trati na talentovanou sprinterku 
čekala zajímavá konkurence. „V běhu 
na 60 metrů se v první desítce umís
tilo hned pět chomutovských sprin

terek,“ potvrdila trenér ka Hyjánková. 
Přiznala, že největším překvapením 
přeboru pro ni bylo 2. místo za troj
skok v podání Ana sta siye Sa ba dosh 
(na snímku s trenérkou), která se vý
konem 11,25 metru zapsala na prů
běžné 3. místo českých halových ta
bulek v kategorii dorostenek a ještě 
k tomu přidala osobní rekordy v dálce 
a v běhu na 60 metrů. 

Další stříbrné medaile si na krk 
pověsili Dominika Burešová, která 
si vzdáleností 10,72 metru stano
vila nový osobní rekord ve vrhu 
koulí, a Zbyněk Suchánek s časem 
2:02,08 na trati 800 metrů. Bronzové 
příčky obsadily Kateřina Ba no vi čo vá 
za sprint na 200 metrů a Karolína 
Jirásková v osobním rekordu v běhu 
na 800 metrů. Velmi blízko medailím 
byla další běžkyně Michaela Hořejší, 

která obsadila hned dvě „bramborové“ 
příčky a jedno 5. místo, a Jakub Klíma 
s Markétou Što lo vou, kteří byli na 
trati 200 metrů pátí. 

Markéta Štolová však nemusí 
smutnit, neboť na předchozím kraj
ském přeboru mladších a starších 
žáků získala hned dvě zlaté medaile 
za 60 metrů překážek a sprint 150 me
trů a přidala stříbro z běhu na 60 me
trů. Dvě medaile, stříbro a bronz, zís
kal mezi staršími žáky Lukáš Kolátor 
za sprinty. Ob je vem přeboru se stali 
Štěpánka Dvo řáč ková, která se umís
tila na 2. příčce ve vrhu koulí, a Jan 
Musil na sprin ter ských tratích. 
Všichni čtyři jmenovaní jsou tak po
važováni za kandidáty pro účast na 
halovém mistrovství ČR. K běžeckým 
úspěchům atletů VTŽ se bronzovou 
medailí na trati 60 m překážek připo

jila Eliška Hodková a v rámci mlad
ších žáků stejnou medaili vybojovala 
Zuzana Zoubková za skok vysoký. 
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máLem umrznuL
Muže, který nehybně ležel 
v blízkosti Blatenské ulice, 
si všimli kolemjdoucí. Stráž-
níci poznali, že jde o 48leté-
ho muže bez střechy nad hla-
vou. Byl z něj silně cítit alkohol 
a jeho dech byl nepravidelný. 
Záchranná služba ho odvezla 
do nemocnice.

Sebevraždu mu 
Strážníci rozmLuviLi
Sebevraždu chtěl spáchat 59letý 
muž z experimentu na Březe-
necké. Muž strážníkům řekl, že 
přišel o práci a právě se rozešel 
s dlouholetou přítelkyní. Hlídka 
s ním pak citlivě pohovořila, od 
svých úmyslů ustoupil.

poLiL ji vodou a poté 
ještě fyzicky napadL
Šok prožila 77letá seniorka. Ta 
totiž procházela nákupní zónou 
na Březenecké, když ji najednou 
někdo polil hlavu vodou. Když 
se otočila, uviděla mladého 
muže tmavé pleti. Ten ji pak ješ-
tě natlačil na zábradlí a vyhrožo-
val jí. Vše si převzala policie.

Strážníci zachrániLi 
život Sebevrahovi
Muž ze Spořické ulice zavolal 
strážníky s tím, že ve svém bytě 
hodlá spáchat sebevraždu. Když 
přijeli na místo, muž je pozval 
do bytu a vyprávěl svůj příběh. 
Hlídka s ním pak jela i na ošet-
ření do nemocnice. Za záchranu 
života muž poděkoval. 

MěSTSKá pOlICIe rušení soužití pomohl 
zamezit územní strážník

Mladík hodil talíř z okna, 
pak ještě napadl souseda

Dupáním, nahlas puštěným rádiem 
i jízdou dítěte na odrážedle znepříjem
ňovali život svým sousedům obyva
telé domu v Šafaříkově ulici. Strážníci 
na místě řešili i rušení nočního klidu. 
Situaci pomohl urovnat územní stráž
ník. „Ten samý den, kdy dostal pod
nět k řešení tohoto problému, územ
ního strážníka kontaktoval sám majitel 
bytu. Ten se dozvěděl, že jeho nájem
níci ruší sousedy, a chtěl situaci řešit,“ 
uvedl ředitel městské policie Vít Šulc. 

Majitel bytu se od strážníka do
zvěděl, že má své nájemníky na pro
blém upozornit a řešit ho s nimi. Dále 

také kontaktovat stěžovatele s tím, aby 
při rušení přivolali strážníky. Ti ce
lou věc zdokumentují a provedou pat
řičné úkony. „Několik dní poté nás ni
kdo nekontaktoval, do problémového 
bytu jsme nemuseli vyjíždět kvůli ru
šení občanského soužití ani nočního 
klidu,“ řekl územní strážník Rudolf 
Svatoš. Přesto se vydal celou situaci 
znovu zkontrolovat. Obyvatelé domu 
mu potvrdili, že je již klid a k rušení 
nedochází. Městský policista se vydal 
i za nájemníkem, proti kterému byly 
stížnosti. Jednatřicetiletý muž řekl, že 
si je vědom nepříjemností, které způ

sobil. Rušení svých sousedů si prý ne
uvědomil. Na přílišný hluk už si dává 
pozor. „Upozornil jsem ho, že budeme 
situaci i nadále monitorovat,“ doplnil 
strážník. 

Tento a mnoho dalších případů 
podtrhuje potřebnost projektu Váš 
strážník. „Ten nabízí komplexnější ře
šení některých situací, u kterých ne
stačí jen výjezd hlídky na tísňové vo
lání a rychlé, ale krátkodobé vyřešení, 
ale je zapotřebí soustavného tlaku na 
přestupce, dokud se situace nevyřeší,“ 
dodal náměstek primátora a velitel 
městské policie Jan Řehák. 

Jeden nájemník dokáže znepří
jemnit život celému domu. Dokazuje 
to situace, která nastala v Jirkovské 
ulici. Podivné chování teprve osm
náctiletého mladíka začal hned řešit 
územní strážník. 

Vše vyvrcholilo v momentě, kdy 
mladík vyhodil z okna bytu v prvním 
patře talíř na ulici. Bylo velkým štěs
tím, že pod oknem zrovna nikdo ne
stál a předmět ho nezranil. Na to do
šla trpělivost muži z bytu v přízemí 
a vyšel před dům, aby mladíka upo
zornil na nebezpečí takového jedná ní. 
Odměnou mu byla facka, kterou 
mla dý muž neváhal staršímu uštěd

řit. „V tu chvíli se místní obyvatelé 
obrátili na městskou policii. „Protože 
z bytu, kde mladík s dalšími nájem
níky bydlí, se často ozývá hluk či 

rány do topení, z balkonu u bytu za
páchala skládka odpadu a výjimkou 
prý nejsou ani nadávky směřované na 
ostatní obyvatele z domu, začal pří

pad řešit územní strážník,“ řekl ředitel 
Městské policie Chomutov Vít Šulc.

Nasledovala série kontrol. „Mla
díka jsem začal denně kontrolovat. 
A připomínat mu, co vše mu hrozí,“ 
dodal územní strážník Jindřich Wei
nert. Mladík nyní půjde před pře
stupkovou komisi za napadení svého 
souseda. Byl také důrazně upozor
něn na další nevhodné chování v 
domě. Pokud by se opakovalo, čeká 
ho pokuta, komise nebo zákaz po
bytu. „Kontroly domu i samotného 
mladíka budou pokračovat, dokud si 
neuvědomí, jak se má chovat,“ do
dal Šulc. 

plný kontejner vyvezou na zavolání

Přijdete k popelnici a ona je plná. 
Občas se to stane každému. Cho mu
to va né však mají výhodu, „Obyvatelé 
totiž mohou zavolat na telefonní číslo 
uve de né na samolepce na kontejneru 
a technické služby přijedou kon tej ner 
vysypat, i když není svozový den. Za
me zí se tím umisťování odpadu vedle 
popelnic, často tak totiž docházelo 
ke znečištění okolí. Plné nádoby také 

mohly demotivovat od třídění,“ uvedl 
náměstek primátora Martin Klouda.

Telefonní číslo i emailovou ad
resu najdou lidé na informačních ce
dulích umístěných na každém kontej
neru na tříděný odpad. „Pokud nám 
obyvatelé zavolají, že je nádoba plná 
a není již kam odpad vhazovat, přije
deme ji vysypat. Většinou ji vyprázd
níme ten samý den, případně den ná
sledující,“ řekl vedoucí provozovny 
Svoz odpadu Technických služeb 
města Chomutova Samir Kharboutli.

V případě potřeby nad rám co vého 
výsypu kontejnerů na plast, papír či 
sklo mohou lidé volat na telefonní 

číslo 731 411 775 nebo událost nahlá
sit elektronicky na info@tsmch.cz. 

Technické služby se snaží obyva
tele motivovat k třídění dostatkem ná
dob ve městě. V loňském roce vybu
dovaly sedm nových stanovišť na se
parovaný odpad (Bezručova, Zadní 
Vinohrady, Mostecká, Bělohorská, 
Kamenná, Blatenská a Kostnická ul.). 
Dále posílily stávající stanoviště, a to 
o 52 nádob na papír, 38 na plasty a 48 
kontejnerů na sklo. V posledních le
tech totiž lidé třídí méně. Například 
v roce 2010 vytřídil jeden obyvatel 
města 57 kilogramů odpadu za rok, 
loni toto číslo kleslo o více než deset. 
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učiLi Se pečovat o zuby
Co je zdravé pro zoubky, co jim 
naopak škodí a jak o ně správ-
ně pečovat, se dozvěděly děti ze 
2. třídy MŠ Palachova na před-
nášce studentek stomatologie.

špenátové SpeciaLity 
chutnaLy
Zeleného špenátu se už nebo-
jí strávníci jídelny základní ško-
ly Březenecká. Kuchařky pro ně 
připravily špenátové speciality, 
na kterých si všichni pochutnali. 

nejLepší angLičtináři 
poStupují 
Školní kolo olympiády v anglic-
kém jazyce mají za sebou žáci 
základní školy Kadaňská. Ti nej-
lepší budou školu reprezento-
vat v okresním kole v Klášter-
ci nad Ohří.

čtvrťáci už vědí, 
proč nepít aLkohoL
O riziku při pití alkoholu bese-
dovali čtvrťáci ze základní školy 
Zahradní s Petrem Procházkou 
z Národní protidrogové centrá-
ly. Vyzkoušeli si i opilecké brýle. 

KráTCe

V anglii si každý 
žák najde své

Učitelky anglického jazyka slou
čených středních škol ESOZ zorga
nizovaly poznávací zájezd do Anglie, 
kterého se koncem března zúčastní 
40 žáků. Program je navržen tak, 
aby vyhovoval všem žákům, kteří 
se ve Střední odborné škole energe
tické a stavební, Obchodní akademii 
a Střední zdravotnické škole vzdělá
vají v různých oborech. 

Například zdravotničtí asistenti 
navštíví Nemocnici svatého Tomáše 
a muzeum zakladatelky moderního 
ošetřovatelství Florence Nightin ga
lové v Londýně. Žáci technických 
oborů se těší na prohlídku muzeí, na
příklad vědeckého, kde se mohou se
známit s prudkým rozvojem techni ky 

od první parní lokomotivy až k rekon
strukci měsíčního přistávacího mo
dulu Apollo. „V muzeu se nacházejí 
oddělení letecké, energetické a in
formační techniky, medicíny, letů do 
vesmíru a novinkou je galerie věno
vaná klimatickým změnám ve světě,“ 
uvedla zástupkyně ředitelky školy pro 
odborné vyučování Eva Čížková.

Žáci budou ubytováni v anglic
kých rodinách, takže si procvičí svou 
školní angličtinu a budou si moci po
rovnat zvyklosti českých a anglických 
domácností. Kromě velkoměsta na 
Temži uvidí slavnou Canterburskou 
katedrálu, univerzitní Oxford a zámek 
Windsor, který je označován jako ven
kovské sídlo královské rodiny.

předškoláci navštívili základní školu, učili se na tabletech

Herec žáky seznámil 
s natáčením filmu

roztočit Saturn nebo bombardovat 
Měsíc mohli páťáci v planetáriu

Osmáci ze základní školy Za
hrad ní si připravili výukový pro
gram pro děti z mateřské školky 
v Pa lac ké ho ulici. Před školáci se 
nejprve seznámili s budovou školy, 
poté si mohli odložit oblečení do 
velké školní šatny, což pro ně byla 
také velká událost, a dál už je če
kalo zábavné učení. Návštěva školy 
se usku tečnila v rámci projektu Čím 
budu, až vyrostu.

Ve společenské místnosti čekali 
na předškoláky žáci osmého ročníku. 

„Jedna žákyňka nám vyprávěla pople
tenou pohádku, kterou sama vymys
lela, a na dětech z naší mateřské školy 
Radost bylo, aby poznaly, o které po
hádky ve vyprávění šlo. Potom jsme 
společně řešili hádanky z pohádek 
a vyplnili pracovní listy. Nakonec při
šlo to nejlepší, práce s tablety,“ po
psala návštěvu učitelka Jaroslava 
Aschenbrennerová z MŠ Radost. 

Práce s tablety malé děti moc ba
vila, výukovými programy je provedli 
starší kamarádi. 

Vše o filmu se dozvěděly děti ze 
základní školy Březenecká na před
nášce herce a moderátora Otty Tesaře. 
Ten navštívil školu, aby žáky sezná
mil s natáčením filmu a také si pod 
jeho vedením zkusili projít castingem.

Herec dětem vysvětlil, co před

chází natáčení, kolik stojí realizace 
filmu, jak dlouho se natáčí a neopo
mněl ani zajímavosti z hereckého 
prostředí. „Žáci si zkusili, jak se cítí 
opravdoví herci před kamerou a jaké 
to je vystupovat před publikem,“ 
uvedla učitelka Andrea Zaťková.

Součástí atraktivní přednášky byl 
i fiktivní casting do pohádky O čer
vené Karkulce. Role Karkulky se 
zhostila Linda Kotroušová, vlka si za
hrál Tomáš Kubín, babičku Simona 
Říhová, myslivce Michal Štefaničák 
a maminku Bára Houdková. 

Páťáci ze základní školy Bře ze
nec ká se vypravili do nově otevře
ného planetária v Plzni. Díky pro

jekci mohli cestovat rychlostí času 
a vydat se do blízkosti vesmírných 
těles, například mlhovin, galaxií 
a miliony světelných let vzdálených 
hvězd. 

Na speciálním 3D globu se děti 
seznámily se střídáním dne a noci, 
viděly také detailní pohledy na po
vrchy jednotlivých planet. Mnoho 
věcí v planetáriu mohli žáci zažít na 
vlastní kůži. „Pohráli jsme si s vo

díkovou raketou, vyzkoušeli si gy
roskop či skafandr. Viděli jsme, jak 
vzniká tornádo nebo třeba jak vy
padá vnitřek Slunce. Mohli jsme si 
také zkusit bombardovat Měsíc a vy
robit mu pár kráterů, pořádně roz
točit Saturn, projet se mezi fázemi 
Měsíce, podívat se na svět přes svě
telnou rychlost nebo zjistit, jak těžcí 
bychom byli třeba na Uranu,“ po
psala učitelka Kateřina Pacinová. 



školy zábava

zábava | 13

5 4 1 8 3
6 4 5 1

8 9 2
1 8 3
2 5 4 1 3 7

7 8 2 5
2 5 7

7 3 9 2 4 6
1 8 7 2 3 5

5 3
8 3 5 9

6 2 5
7 5 4 9

9 5 7
4 6 2 1 3 4

4 3 6 8 5
5 9 7

1 9 2

2 5
7 3 4 9
4 2 7 1
9 8 2 3

3 9 7
6 4

7 3 8 2
9

4 8

křížovka Před 120 lety 28. února zahájila v Chomutově provoz (tajenka), která zajišťovala spojení prvních 26 účastníků ve městě.

oSmiSměrka 16. února bude Rodinné zápolení s maskami a … vtipy

Kdo je nejmenší na celém světě? 
Silničáři. Jakmile napadnou dva 
centimetry sněhu, nejsou vidět.

Američan se doslechl, že je 
v Rusku hrozná zima. Zavolal 
kamarádovi Rusovi a ptá se ho: 
„Kolik je tam u vás stupňů 
Celsia?“ 
„No, teď asi minus dvacet.“ 
„No tak to není tak hrozné, tady 
u nás v televizi říkali, že tam máte 
padesátistupňové mrazy.“ 
„Jo, ty jsi myslel venku!?“

Proč se blondýnka za bouřky 
usmívá? 
Protože si myslí, že ji někdo fotí.

Lord se baví se sluhou: „Jean, jaké 
počasí je dnes venku?“ 
„Je mlha, sire, není skoro na krok 
vidět.“ 
„Skvělé počasí, Jean, pojedete 
s lady na lov kachen.“  
„Ale sire, to je nebezpečné! 
Nebude vidět, kam střílíme!“ 
„Ano, Jean, proto pochopím, 
když si lady spletete s kačenou, 
a nebudu se na vás v žádném 
případě zlobit.“

Bill Gates přijel na Floridu a hned 
začal vybalovat lyže. Recepční 
mu říká: „Ale pane, tady jsme na 
Floridě, tady žádný sníh není.“ 
Gates na to: „Já vím, už je to 
objednaný, sníh mi přivezou až 
zítra.“

aNOda, aSIaTKa, dISKař, dlUHY, džbáN, HNISáNí, Hříbě, HUTNíK, KOalY, 
KOžeNKa, KrONIKa, KřeNY, Křída, KTerá, KUKla, leTOUNY, lHOTKa, 
Mládě, pOUTI, rYbář, SKřeT, TíHlO, ÚKOSY, UZNaT, ZáKON, žUlIT
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 19.2. st 16.00 západní křeSťanStví po roce 1054 – učebna č. 66 SKKS
   17.00 večerníček pro Seniory – Kulturní dům na Zahradní
 20.2. čt 13.00 tajemStví krušných hor – učebna č. 66 SKKS
  čt 17.00 o SeXu intimně – učebna č. 66 SKKS

 24.2. po 17.00 třídní přehrávka – sál 
 26.2. st 18.00  jak kováři přišLi k měchu – představení literárně 

dramatického oboru – sál
 27.2. čt 17.30 podvečer S kLavírem – sál

předNášKY, beSedY, aKCe

ZáKladNí UMěleCKá šKOla

 25.2. út 19.00  moje hra – Komedie Moje hra odkrývá s nadhledem, upřímností a 
především humorem zákoutí vztahu muže a ženy a otevírá řadu třinác-
tých komnat. V hlavní roli charismatického Mistra září jedna z největších 
hvězd českého herectví Jiří Bartoška, který se tak na jeviště vrací po dlou-
hých letech.

MěSTSKÉ dIVadlO

 19.2.  st  17.00 jack ryan: v utajení 
19.00 nymfomanka, čáSt ii.

 20.2.  čt  19.00 na Stojáka Live 2014 chomutov 
20.00 babovřeSky 2

 21.2.  pá  17.00 Lego příběh (3d) 
18.00 babovřeSky 2 

   20.00 babovřeSky 2 
 22.2.  so  15.00 beLLa a SebaStián 

18.00 babovřeSky 2
   19.00 babovřeSky 2 
 23.2.  ne  15.00 Lego příběh 

18.00 bLízko od Sebe 
19.00 babovřeSky 2

 24.2.  po  17.00 něžné vLny 
19.00 babovřeSky 2

 25.2.  út  17.00 beLLa a SebaStián 
19.00 jack ryan: v utajení

 26.2.  st  17.00 babovřeSky 2 
19.00 v nitru LLewyna daviSe

 27.2.  čt  17.00 veLká oříšková Loupež (3d) 
19.00 památkáři

 28.2. pá  17.00 veLká oříšková Loupež (3d) 
18.00 babovřeSky 2

   20.00 památkáři 
 1.3. so  15.00 veLká oříšková Loupež (3d) 

18.00 angeLika 19.00 zachraňte pana bankSe
 2.3.  ne  15.00 Ledové kráLovStví 

18.00 zachraňte pana bankSe
   19.00 životní šance 

 
KINO SVěT

 21.2. pá 19.00 bLueS no more – Hřebíkárna
 22.2. so 17.00 dotek orientu – velký sál SKKS
 28.2. pá 19.00 Luboš poSpíšiL a 5p – 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

 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

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.

 22.2. so 19.00 fLorbaL 2. Liga – městská sportovní hala
 23.2. ne 08.00 futSaL 3. Liga – sportovní hala Spořice
   17.00 fLorbaL 2. Liga – městská sportovní hala
 28.2. pá 17.30 piráti chomutov–Liberec – hokej extraliga – zimní stadion
    19.00  fc atLetico chomutov–reLaX uL a – florbal – 

městská sportovní hala
 1.3. so 08.00 futSaL veteránSká Liga – sportovní hala Spořice
 4.3. út 17.30  piráti chomutov–vítkovice – hokej extraliga – 

zimní stadion
   18.10 piráti chomutov–pLzeň – hokej extraliga – zimní stadion

SpOrT
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Jarní prázdniny strávily desítky 
dětí v příměstských táborech. Ty 
pro ně připravil Podkrušnohorský 
zoopark i společnost Kultura a sport 
Chomutov. Zájem o tyto aktivity 
ze strany rodičů a jejich dětí je sta
bilně každý rok velký.

Třináct dětí ve věku mezi 
šesti a dvanácti lety si tábor v zo
oparku užilo v duchu venkovské 
idyly. Byly v kontaktu se zvířaty, 
ale nahlédly i do doby počátku mi

nulého století. „Kromě aktivit 
se zvířaty je zaujala výroba sví
ček z vosku, výroba krušnohor
ské hračky a stloukání másla, ale 
také hry na sněhu, jako bobování 
či stavění sněhulá ků,“ uvedla ve
doucí propagace zoo parku Mar ti na 
Pel co vá. Život ve starobylých ves
nicích dětem přiblížil Petr Klouček 
z Ekocentra Cevyk z Klínů. 

Kultura a sport připravila bo
ha tý sportovní program pro dvaatři

cet dětí při Jarní miniškole sportu. 
Pod vedením odborníků se učily zá
klady bruslení na zimním stadionu, 
v Aquasvětě si užily vodní hrátky, 
míčové hry si zahrály ve sportovní 
hale. „Nejvíce ze všech připrave
ných aktivit školáky zaujala hra 
kinball, která se hraje s obřím mí
čem. Užili si při ní spoustu legrace 
i zdravého soutěživého napětí,“ 
řekla Lenka Němečková ze společ
nosti Kultura a sport Chomutov.
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Jarní prázdniny si užily 
se zvířaty i sportováním
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facebook.com/
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Vybíráme
z kalendáře akcí

eChomutov pro vás vybírá z kalendáře akcí:

eChomutov
elektronické turistické informacní centrum

 20.2.  Intimně o sexu 
 od 17.00  Lektorka Markéta Zika Koppová a Jana Mašková Zimolová budou posluchače učit více 

prožívat radost a vzrušení ve vztahu a probudit v sobě životní sílu. Učebna č. 66 SKKS

 21.2.  Babovřesky 2   
 od 20.00  Kritiky odmítaná, diváky milovaná komedie Zdeňka Trošky se vrací. Tentokrát do Babovřesk 

dorazí i parta mladých hokejistů, a tak o košilatý humor nebude nouze. Kino Svět

 22.2.  Dotek Orientu III   
 od 17.00  Lenka Tomášová, její taneční skupina Misura a proslulí hosté z celé republiky znovu 

ukáží v Chomutově to nejlepší ze světa orientálních tanců. Velký sál SKKS

 25.2.  Moje hra    
 od 19.00  Komorní komedie odkrývá taje vztahů mezi muži a ženami. Na divadelní prkna 

přivede velikána českého herectví Jiřího Bartošku. Městské divadlo

 23.2.  Florbal 2. liga     
 od 17.00   Florbalisté stále drží přední příčku a vítězství ve 2. lize a postup do bojů o vyšší soutěž 

mají jen ve svých rukách. Přijďte je podpořit v boji proti Turnovu.  Městská sportovní hala

také na Facebooku
facebook.com/echomutov

Internetová televize  
Zpravodajství  Kalendář akcí


