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Statutární město Chomutov

pronajme pozemek p. č. 122, 
jehož součástí je budova 
s číslem popisným 38
 
Popis nabízeného prostoru:
Jedná se o prostor sloužící k podnikání umístěný v přízemí budovy č. p. 38 Husovo nám., 
Chomutov na pozemku p. č. 122 v k. ú. Chomutov I. Prostor byl naposledy užívaný 
k provozování prodejny potravin, má celkovou výměru 380 m2. Skládá se z prodejní 
místnosti, malé kuchyňky, kanceláře, skladů, sociálního zázemí. 

Dne 12. 3. 2014 (středa) ve 12.00 hod. se uskuteční prohlídka nabízených prostor. 
Sraz zájemců o prohlídku je před vstupem do prostoru.

Nabídky lze podat do 27. 3. 2014 na Magistrátu města Chomutova, odbor rozvoje, investic 
a majetku města, nabídky. Dotazy k záměru sdělí pracovnice odboru Kateřina Šárová, tel. 
474 637 485, Chomutov, Chelčického 99, (objekt staré radnice na náměstí).  
Více informací na www.chomutov-mesto.cz.

www.chomutov-mesto.cz

záměr pronájmu

T Fantomas print 92x130 chomut noviny.indd   1 24.02.14   18:14

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
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5.–12. 3.
sbírka oblečení, domácího 
textilu a funkčních malých 
ele ktrospotřebičů pro sociálně 
slabé v budově magistrátu 
ve Zborovské ulici v úředních 
hodinách

7. 3.
vzpomínkové setkání 
u příležitostí 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

17. 3.
veřejné zasedání zastupitelstva 
města na radnici od 14.30 hodin

17.–21. 3.
zápisy do mateřských škol, 
každý den v jiné školce 
podle rozpisu

ZapIšTe SI 
dO dIáře

CHCeTe Mě?
minnie přišla do útulku společně 
s bráškou maikem. Adopce nej-
lépe společně, protože jsou na 
sebe zvyklí. K cizím je nedůvěřivá, 
ale jakmile se otrká, je z ní fajn 
kamarádka a skvělá hlídačka.

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.

KaNOISTÉ  
INVeSTOValI 

dO ZáZeMí
více na straně 6

 téma
 4 přeS 200 MIlIONů 

dO INVeSTIC 
Do infrastruktury města 
radnice každoročně vkládá 
obrovské prostředky. Ani 
letošní rok nebude výjimkou. 
Přečtěte si, jaké to budou. 

 aktuality
 6 arÉNU OZdObIlY 

KrálOVSKÉ rOdINY 
Už se stalo zvykem, že v rámci 
Rodinného zápolení nechybí 
maškarní bál na ledě. Letos to 
byl ples princů a princezen.

 aktuality
 7 blíží Se TerMíN 

SplaTNOSTI pOplaTKU 
Za pSY
Do konce března by měli 
majitelé psů zaplatit městu 
poplatek za své mazlíčky. 
Nezapomeňte ho uhradit, hrozí 
pak zbytečné sankce. 

 rozhovor
 8 V MISTrOVSKÉM dreSU 

jSeM I Spala 
Tvrdí v rozhovoru Martina 
Mikulášková – úspěšná 
cyklokrosařka, která získala 
titul mistryně ČR a vyhrála také 
Český pohár. Na mistrovství 
světa dojela jako nejlepší Češka. 

 kultura
 9 VeITMIlOVÉ VYNeSlI 

CHOMUTOV Na VrCHOl 
SláVY 
Chomutov byl svázán s řadou 
významných šlechtických rodů, 
v historii města bychom ale 
marně hledali vlivnější rod než 
pány z Veitmile. 

 sport
 10 Na jaře CHTějí Malí 

HáZeNKářI ZúrOČIT 
ZIMNí přípraVU 
Zatímco na podzim vstoupila 
přípravka klubu mezinárodní 
házené HK Chomutov do 
mistrovských utkání takřka 
bez přípravy, na jaro už mají 
chlapci natrénováno. 

 fotostrana
 15 dOTeK OrIeNTU 

přIVábIl jarO 
Třetím rokem se koná 
v Chomutově show Dotek 
Orientu, na kterou se opět 
sjely skvělé orientální 
tanečnice z celé republiky. 
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Do infrastruktury města radnice každoročně vkládá obrovské prostředky. Ani letošní rok nebude výjimkou. 
Opomineme-li nový areál na Zadních Vinohradech, investuje město každoročně 100 až 200 milionů do zlepšení 
života Chomutovanů. Letos se plánují investice za více než 200 milionů korun. Na schválení dalších dotací se 
navíc ještě čeká. „Právě vysoká úspěšnost v získávání dotačních prostředků z nejrůznějších zdrojů nám velice 
pomáhá zlepšovat život občanů města. Tempo rozvoje v oblasti investic, které máme nastaveno, odpovídá 
naší dlouhodobé koncepci zachovat zdravé hospodaření města a nezatěžovat město dluhy do budoucna,“ 
řekl primátor Jan Mareš a dodal, že větší soustředění je v poslední době na sídliště, neboť zde je možné čerpat 
evropské dotace se spoluúčastí z rozpočtu města. 

upravené okolí 
střediska kass 

Zhruba v polovině letošního roku 
začnou práce na úpravách okolí Kul
turního a společenského střediska na 
Zahradní. Tím začne první etapa revi
talizace ústřední plochy sídliště. Pro
jekt financovaný z 85 pro cent z do
tací zahrnuje úpravu komunikace před 
střediskem, přibudou parkovací plo
chy. Příjemný vzhled dodá nová po
doba veřejné zeleně. Vše by mělo být 
hotové do konce listopadu. Rozpočet 
počítá s 25 miliony korun. „KASS 
byl centrem společenského života, 
dnes místo různých potulujících se 
part. Revitalizací se prostor zkulturní 
a bude to místo pro všechny obyva
tele,“ řekl zastupitel Milan Märc. 

více bezpečí díky 
kamerám

Čtyřiačtyřicet nových kamer po
může ohlídat bezpečnost ve městě. 
Nové přístroje budou propojeny se 

čtrnácti stávajícími kamerami a tím 
se značně rozšíří možnosti městského 
kamerového a dohlížecího systému. 
Město dá kamery na panelové domy 
a do podchodů. Současně bude zmo
dernizovaný řídící panel v budově 
městské policie. Tři kamery přibudou 
na Bře ze nec ké, deset na Zahradní, 
dvacet na Kamenné a třináct na Pí
seč né. „Náklady na pořízení a insta
laci kamer se vyšplhají na čtyři a půl 
milionu korun, patnáct procent za
platí město. Všechny nové přístroje 
budou na svých místech do konce lis
topadu letošního roku,“ řekl náměs
tek primátora Jan Řehák. 

revitalizace opěrné zdi 
u zŠ zahradní 

Dokončena bude revitalizace 
veřejného prostranství u sporto
viště za ZŠ Za hradní. Přibudou 
nové herní prvky na motivy džun
gle. Rekonstrukcí projde i opěrná 
zeď včetně oplocení celého areálu. 

Zeď se zazelená popínavými rost
linami mnoha barev. Areálem po
vede pěší stezka, podél které se par
kově upraví zeleň. Akce, jejíž sou
částí je i výstavba nového veřejného 
osvětlení, město vyjde na necelých 
šest milionů korun. „Je důležité, aby 
na těchto sportovištích byl správce, 
a město si tak chránilo vložené pro
středky. V tomto případě by bylo 
ideální, aby se o správcovství po
dělila škola a odpoledne pracovník 
města. Také lidé z okolí by si měli 
více všímat vandalů a pomoci tak 
chránit investice, které slouží k je
jich zábavě a relaxaci,“ řekl Märc. 

sportoviŠtě pro 
mládež i malé děti

Celkem tři nová dětská hřiště 
a jedno parkoviště nechá vybudo
vat město v projektu za necelé čtyři 
miliony korun. Děti do dvanácti let 
se dočkají moderních herních prvků 
na menším novém hřišti v Hutnické 

ulici, zde bude také osazeno deset 
laviček a vysazená nová zeleň. 

Sportoviště pro mládež a hřiště 
pro menší děti vznikne na Ka men né 
u MŠ Pohádka. Areál bude členěn 
do dvou částí, jedna bude ohraničena 
nízkým plotem pro menší děti, ty 
starší budou moci ve druhé části vy
užívat mimo jiné lezeckou stěnu a la
novou pyramidu. Víceúčelové hřiště 
postaví město také na Ka men né 
v prostoru nad krytem. 

tři Školy dostaly 
dotaci na zateplení

Z Operačního programu Životní 
prostředí město získalo dotace na 
zateplení tří základních škol. Práce 
začaly v únoru, dokončeny by měly 
být před začátkem nového školního 
roku. „Na ZŠ a MŠ v ulici 17. lis
topadu budou zatepleny obvodové 
pláště budov, střechy a části stropu 
nad suterénem jednoho z pavilonů 
a chodby. Stará okna nahradí plas

přes 200 milionů 
dá město 
do investic

Letos budou zatepleny tři školy.
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tová. Zateplené obvodové pláště, 
střechy a nová okna bude mít i ZŠ 
Březenecká. V ZŠ na Písečné bude 
zateplena navíc i podlaha v jed
nom z pavilonů. Celková výše do
tace přesáhla šedesát procent,“ dopl
nil primátor. 

park bude bezpečnějŠí
Mnohem příjemnější bude pro

cházka městským parkem a v par
cích T. G. Ma sa ry ka a Dr. Beneše. 
Od dubna tam totiž začnou práce na 
revitalizaci zeleně. Město nechá od
stranit suché větve stromů, ošet
řit rány, dutiny, pahýly a napadené 
části stromů. Od leh če ním části ko
run vzrostlých stromů se zvýší sta
bilita a tím i bezpečí procházejících. 
Z parků zmizí nemocné či kompo
zičně nevhodné stromy, keře, nálety 
či nárosty. Regenerace parků potrvá 
do konce roku.

do silnic a parkoviŠť 
padesát milionů

Téměř 50 milionů korun investuje 
letos město do dopravní infrastruk
tury a místních komunikací. Nového 
vjezdu a výjezdu se dočkají obyva
telé z ulice Hutnická. Město s rekon
strukcí počítá v rámci projektu, který 
bude dokončen v květnu letošního 
roku. V ulici přibudou také kontejne
rová stání a parkovací místa. 

přes sto nových míst
Lepšího parkování se dočkají 

lidé z Kamenného Vrchu, tam město 
postaví 37 míst za 1,5 milionu ko
run. Dalších 35 za 5,5 milionu při
bude na stávajícím parkovišti u Luny 
a 59 míst za 5,6 milionu vznikne 
mezi ulicemi Bez ručo va, Kostnická 
a Hornická. V rámci rekonstrukce 
ulice Školní pěšina u tamního sociál
ního centra vznikne 27 nových par
kovacích míst, stejný počet také na 
Zahradní v ulici Pod Břízami. 

Z Fondu rozvoje místních komu
nikací město zainvestuje opravy sil
nic. Opravená bude vozovka v uli
cích 17. listopadu, Písečná, Zen ge

ro va, Riegrova, Palackého a Pod 
Strání.

S investicí 5,6 milionu se po
čítá na opravu plochy uvnitř bloku 
domů v ulici Riegrova a Palackého. 
Tam vznikne 16 nových parkova
cích míst včetně odvodnění a do
plnění veřejného osvětlení. Tyto 
změny město uskuteční na základě 
podnětů od tamních obyvatel. Zcela 
nový chodník za 2 miliony korun 
bude ve Fibichově ulici po obou 
stranách silnice. 

„Převážná část vlastních inves
tičních prostředků města je vyu
žita na tvorbu nových parkovacích 
míst a obnovu povrchu komunikací. 

Chápeme, že doprava a parkování ve 
městě významnou měrou ovlivňují 
spokojenost jak občanů, tak návštěv
níků města. Jistě by bylo možné po
lemizovat s tím, zda mají být opra
veny právě ty komunikace, které 
jsou v plánu investic, zda by ne
bylo potřebnější parkoviště na rohu 
ulic Zbo rov ské a Boženy Němcové. 
Větší škoda však je, že zapomínáme 
dokončovat již rozestavěné akce. 
Skutečně musí chodník z Lipanské 
ulice k Jitřence končit u převaděče? 
A takových míst, kde chybí dodělat 
pár metrů chodníku nebo vozovky je 
v Chomutově bohužel víc,“ řekl k in
vesticím zastupitel Ladislav Drlý.

Svým způsobem veřejná posi
lovna vznikne u ska te par ku na Ka
men né. Na ploše 5 000 m2 tam mě
sto vybuduje venkovní otevřené 
spor to viště pro mládež, které osadí 
cvi čeb ní mi prvky pro tak zvaný street 
work out. Práce by měly začít letos 
v červenci. Dotace činí 85 procent 
z ceny 2 milionů korun. Hřiště pro 
aktivní odpočinek by se mělo ote

vřít letos na konci září. Zajímavostí 
tohoto projektu je, že s nápadem na 
jeho realizaci přišla skupina mladých 
lidí, kteří se věnují tomuto sportu. 
Jednoho z nich, Rosti slava Vo šic
ké ho, jsme se zeptali na podrobnosti. 
Co je street workout? 

Street workout vychází z ka
listheniky čili cvičení s vlastní va
hou těla, které se používalo již ve 

starověku. Jak z anglického názvu 
vyplývá, tak cvičení s vlastní vahou 
těla je prováděno buď v parku nebo 
v přírodě. Cvičí se na jednoduchých 
prvcích, jako jsou hrazdy, bradla, 
žebřiny, šplhací tyče nebo může po
sloužit i obyčejná lavička. 
Kde vnikl street workout?

Street workout se začal objevo
vat především v 90. letech 20. století 
v USA v tzv. chudinských čtvrtích, 
kde lidé neměli peníze na cvičení ve 
fitness centrech, a tak ke cvičení vy
užívali běžné prvky na ulici – la
vič ky, lampy veřejného osvětlení, 
stromy v parku a podobně. Cvičení 
bylo kombinováno s gym na sti kou 
a začala vznikat videa zveřejňovaná 
na internetu, na kterých především 
černošské obyvatelstvo předvádělo 
až artistické cviky v podobě třeba 
lidské vlajky. 
Co vás přivedlo k tomu, že jste 
se rozhodli přinést projekt na 
radnici? 

Seskupení hledalo v Chomutově 
a Jirkově vhodné prostory pro ven
kovní cvičení, ale brzy zjistilo, že 

ani v jednom městě či v blízkém 
okolí se nenachází žádné hřiště, kde 
by bylo možné cvičit s vlastní va
hou těla. Všechna hřiště jsou zří
zena pouze pro děti do 12 let. Proto 
jsme zkontaktovali radnici. Vedoucí 
úseku projektů Hance Novákové 
jsme ukázali prezentace s naší před
stavou a společně jsme hledali 
místo, kde by hřiště mohlo vznik
nout. Pak jsme komunikovali s pro
jektantem města, aby výsledná po
doba hřiště odpovídala využitím 
prvků ke cvičení s vlastní vahou 
těla pro dospělé, a to v širokém vě
kovém spektru.
Jaké pocity máte dnes, když fini-
šuje příprava na stavbu?

Jsme nadšení, že se podařilo 
prosadit dobrý projekt. Každý z nás 
se snaží na veřejné otevření hřiště 
připravit a již dopředu zveme lidi, 
kteří v tomto sportu znamenají 
u nás v republice hodně a mohli by 
předvést cviky na vysoké úrovni. 
Samozřejmě i my se k nim při ote
víračce přidáme a také některé vy
soce náročné prvky předvedeme. 

parta nadšených lidí přišla za úředníky města 
a výsledkem bude hřiště za dva miliony korun 

Předběžná podoba okolí KASSu.
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arénu ozdobily královské rodiny 

Kanoisté 
investovali 
do zázemí

Setkání: radnice nepodpoří 
výstavbu sociálních bytů

Čtenáře čeká amnestie, beseda i výhry

Už se stalo zvykem, že v rámci 
Rodinného zápolení nechybí maš
karní bál na ledě. Letos to byl ples 
princů a princezen, a tak na ledě 
kroužila spousta králů, královen 
a jejich urozených ratolestí. Díky 
nápaditosti i umu zúčastněných se 
zdálo, že se SD aréna přenesla do 
pohádky. „Je nádherné, že v ne
dělní odpoledne přijde tolik rodin 
soutěžit. Většina kostýmů je vyro
bena doma, což je cenné především 
pro děti,“ ocenil převleky primátor 
Jan Mareš. 

V kategorii dospělých si cenu za 
nejlepší masku odnesl hned králov
ský pár manželů Zuzany a Bra ni
slava Voj te  ko vých. „Něco do kos
týmu jsme si ušili a něco koupili,“ 
přiznala Zuzana Vojteková.

Kromě maškarního kroužení po 
ledě byla připravena řada růzých her 
a do ved nost ních soutěží na bruslích. 
Své umění předvedly také členky 
Krasobruslařského klubu Chomutov. 

Příště akce kozy Rózy udělá ra
dost především malým badatelům. 

Rodinné zápolení zavítá 8. března 
na střední průmyslovou školu. 
Rodiny, které se chtějí zúčastnit 
akce Malý vědec, by si měly tento 
týden vyzvednout časovou vstu
penku v turistickém informačním 
centru. 

Ve stejný den, kdy se kanois
tům SC 80 Cho mu tov rozpuště
ním ledu otevřelo Kamencové je
zero, sami v jeho areálu otevřeli 
zrekonstruovanou loděnici a nový 
sklad lodí. „Už nám to bránilo 
v rozvoji, neměly se kde převlé
kat děti. Teď máme dvě nové šatny 
po čtyřiceti lidech,“ zdůvodnil po
třebu rekonstrukce předseda klubu 
Petr Doležal. Tou za dva miliony 
korun prošla polovina budovy na 
Kamencovém jezeře a za další je
den a půl milionu o kus dál vy
rostl nový sklad. Kanoistický oddíl 
tak konečně má zázemí, které od
povídá jeho výsledkům, vždyť SC 
80 Chomutov již řadu let patří mezi 
nejlepší kluby České republiky.

Čest přestřihnout pásku a pokřtít 
budovu šampaňským dostali primá
tor Cho mu tova Jan Mareš a před
seda rychlostní sekce Českého 
sva zu kanoistiky Jan Bo háč. Spolu 
s dalšími hosty, mezi nimiž nechy
běl ani trenér české seniorské a ju
niorské reprezentace Pavel Hott mar 
nebo zástupce dodavatelské firmy 
Jan Vaněk, si pak budovu i sklad 
prohlédli. „Polovina budovy už per
fektně splňuje naše požadavky. Teď 
nás zase čeká shánění peněz, aby
chom postupně dostali do důstojné 
podoby druhou půlku,“ konstatoval 
Petr Doležal.

Výstavbu bytů v prostoru bývalého 
domova mládeže na Březenecké sou
hlasem k žádosti o dotaci město ne
podpoří, nadále bude bojovat s nepři
způsobivými a zvyšovat bezpečnost 
obyvatel. To jsou hlavní závěry se
tkání občanů s vedením města, které 
se uskutečnilo minulý týden. Radnice 
bude jednat s investorem, který chtěl 
vystavět byty z programu Restart o ji
ném využití pozemků, případně je od
koupí. „Bez shody se zástupci petič
ního výboru se k výstavbě jinak nepo
stavíme. Investora jsme vyzvali, aby 
nám předložil nabídku na odkup po
zemku,“ řekl primátor Jan Mareš. 

Město svým nesouhlasem výrazně 
ztěžuje pozici investora u Ministerstva 

pro místní rozvoj, které poskytuje do
taci, a staví se tak na stranu občanů, 
kteří vyjádřili obavy z dalšího přistě
hování nepřizpůsobivých do okolí je
jich bydliště. Na podporu jejich po
stoje dokonce vznikla petice. „Město 
se na projektu investora nijak nepo
dílí ani podílet nechce,“ zdůraznil pri
mátor. Dodal však, že možnosti města 
zabránit stavbě jsou omezené, proto 
jedná s majitelem o odkupu pozemků. 

Občané se také dozvěděli další 
kroky města ve snaze o zvýšení bez
pečnosti na sídlištích. „Společně se 
starostou Jirkova chceme jednat s mi
nistrem vnitra o počtech policistů 
v našich městech,“ prozradil primá
tor. Tým Záchranného kruhu denně 

kontroluje nepřizpůsobivé v bytech. 
Městská policie v noci zavedla zása
hové skupiny, v průběhu dne v růz
ných časech spustila speciální akci na 
kontrolu závadových osob v sídliš
tích. „Město rozšíří kamerový systém 
o čtyřiačtyřicet kamer,“ dodal náměs
tek primátora a velitel městské policie 
Jan Řehák. 

Přítomné občany zajímaly také 
další pro blé my z jejich lokality, jako 
je nefunk ční osvětlení, poničené 
chodníky nebo třeba rekonstrukce 
Krystalu. Těmito podněty se budou 
zaobírat odborníci města a jeho or
ganizací. „Musím ocenit věcnost, se 
kterou občané řešili své požadavky,“ 
uzavřel primátor. 

Na březen, měsíc čtenářů připra
vilo Středisko knihovnických a kul
turních služeb v Chomutově řadu 
akcí. Tou největší je vyhlášení amne
stie od soboty 15. března do soboty 
29. března. 

Dlužníci mohou v těchto dnech 
vrátit ve všech odděleních knihovny 
a na obou pobočkách v Dřínovské 
a Lipské ulici vypůjčené knihy, ča
sopisy, CD, DVD a ostatní materiály 
bez poplatku z prodlení. Upomínka 
však bude prominuta jen těm čtená

řům, kteří vrátí všechny dlužné do
kumenty.

Také další akce potěší návštěv
níky knihovny. V rámci pravidel
ného cyklu Večery pod lampou se 
6. března uskuteční autorské čtení 
a beseda s Leopoldem Kukačkou 
a Zdeňkem Urbanem, autory ko
miksu Správné pověsti české.

V týdnu od 10. do 15. března mo
hou ve studovně využít registrovaní 
čtenáři 1 hodinu internetu, textový 
editor a skener zdarma. Beletrie pak 

připravila výstavku knih a informace 
o životě Bohumila Hrabala ke stému 
výročí jeho narození.

V dětském oddělení mohou děti 
vyhrát dětské čtenářské průkazky na 
rok zdarma v případě, že zodpoví 
správně otázky týkající se života 
a díla Eduarda Petišky, jehož 90. vý
ročí narození si letos připomínáme.

Registrovaní čtenáři s platnou 
průkazkou mohou po celý měsíc bře
zen navštívit zdarma výstavy v gale
rii Lurago a v galerii Špejchar.
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KráTCe
lesáci zahájili 
jarní práce
O měsíc dříve zahajují Městské 
lesy Chomutov jarní práce. Ob-
no vují porosty smrku pichlavého 
na pa de ného kloub natkou smrko-
vou. Na ka la mi tních holinách vy-
sadí původní krušnohorský smrk, 
buk, javor klen a jedli.

sociální služby 
na facebooku
Sociální služby Chomutov se 
otevřely veřejnosti i prostřed-
nictvím sociální sítě Facebook, 
kde je najdete pod názvem So-
ciální služby Chomutov.

mohou dát hlas jeslím
Veřejnost stále může hodnotit 
předškolní zařízení, tedy i Jes-
le Písečná, na internetových 
stránkách www.topskolky.cz.

budova Šla k zemi
Technické služby zbouraly ne-
využívanou budovu na hlavním 
hřbitově v Beethovenově ulici. 
Objekt byl ve velice špatném 
stavu a rušil pietu okolí. 

likvidují skládky
Městské lesy se stále potýkají 
s černými skládkami v blízkosti 
hranic s Německem. Jejich od-
stranění stojí Městské lesy Cho-
mutov zhruba 50 tisíc ročně.

bude ptačí hostina
Návštěvníci Podkrušnohorské-
ho zooparku mohou uspořádat 
hostinu pro ptáky. Místa ozna-
čená jako „krmítkový strom“ 
jsou určena k zavěšování pochu-
tin vhodných pro ptáky.

expediční kamera
V kině Svět se bude 21. břez-
na konat již 5. ročník Expedič-
ní kamery, přehlídky cestova-
telských a outdoorových filmů 
uplynulé sezony. 

Zoopark nabízí večerní procházky, 
jízdy v kočáře jsou zrušeny

Od podzimu až do jara se pravi
delně účastní město Chomutov něko
lika veletrhů cestovního ruchu u nás 
i v zahraničí. Láká tak k návštěvě 
mnohé turisty. „Návštěvníky lákáme 
k dlouhodobým pobytům o dovole
ných, ale i k výletům. Chomutov má 
co nabídnout jak z historie a přírody, 
ale i bohaté volnočasové vyžití,“ uvedl 
primátor města Jan Mareš. 

Město se prezentuje na veletrzích 
cestovního ruchu v mnoha městech. 
„V září jsme byli na výstavě v Plzni, 
v listopadu v Lipsku a v začátku le
tošního roku v Chemnitzu, Bratislavě, 
Drážďanech a v Praze. Před začátkem 

turistické sezony ještě plánujeme před
stavit turistické možnosti Chomutova 
v Ostravě a Hradci Králové,“ sdělila 
Marie Heřmanová z magistrátu.

Po loňské sezoně, kdy se Cho mu
tov prezentoval novými skládačkami 
o jednotlivých památkách, cykloprů
vodcem a krátkým filmem 2 v 1 městě, 
chystá město propagaci krás Bez ru
čo va údolí, městské památkové zóny, 
ale třeba i dokument z cyklu Perly čes
kých měst. Odborníci připravují nové 
prohlídkové trasy městem a v rámci 
mezinárodního projektu s partnerským 
městem Anna bergBuchholz katalog 
turistických nabídek.

Podkrušnohorský zoopark při
pravil pro návštěvníky večerní pro
cházky s výkladem průvodce. O ví
kendech měl veřejnost vozit kočár 
tažený koňmi, tyto jízdy jsou však až 
do odvolání zrušeny, protože jeden 
z koní onemocněl.

Večerní procházky se konají 
v únoru každý pátek od půl sedmé 
večer, v březnu bude začátek pro
cházky posunut na půl osmou. „Lidé 

při nich mají příležitost uvidět, co 
dělají zvířata po setmění, a poslech
nout si zajímavosti z jejich života 
od průvodce,“ uvedla vedoucí pro
pagace Podkrušnohorského zoo
parku Martina Pelcová. Večerní 
prohlídka trvá hodinu a půl, dospělí 
za ni zaplatí padesát korun, děti tři
cet korun. Děti i dospělí si na cestu 
mohou posvítit příruční svítilnou či 
lampiónem.

blíží se termín splatnosti 
poplatku za psy

Do konce března by měli maji
telé psů zaplatit městu poplatek za 
své mazlíčky. Majitelé, kteří psa cho
vají v rodinném domě nebo na za
hrádce, zaplatí ročně 500 korun, za 
psa v bytě musí uhradit 1 500 ko
run. Senioři platí 200 korun za rok. 
Další slevy na poplatku upravuje vy
hláška města.

V loňském roce nezaplatilo po

platek za psy 86 majitelů chlupáčů, 
celkem tak dluží městu skoro 91 tisíc 
korun. „Nedoplatky budou nyní měs
tem vyměřeny a pohledávky budou 
vymáhány v rámci exekučních řízení 
prováděných městem a soudními 
exekutory,“ uvedl ekonom města 
Jan Mareš. Za posledních dvacet let 
dluží na tomto poplatku městu 408 
lidí celkem přes milion korun.

Prohřeškem je také nepřihlášení 
psa na úřadě. „Téměř při každé exe
kuci nepřizpůsobivých občanů je 
v domácnosti zaznamenán pes, který 
je mimo systém evidence a často 
i ve te ri nár ní péče,“ doplnil ekonom.

Loni zaplatili poctiví Cho mu to
vané více než 1,8 milionu korun, při
čemž na území města je evidováno 
5 660 psů.

Chomutov láká 
turisty na památky, 
přírodu i zážitky

Kdo získá Cenu jiřího popela, navrhnou občané
Až do konce března mohou Cho

mu tované navrhovat významné ži
jící i nežijící osobnosti, které se v růz
ných oblastech života zasloužily o ší
ření dobrého jména města za jeho hra
nicemi nebo svojí činností ovlivnily 
veřejný život ve městě. „Cenu Jiřího 
Popela z Lobkovic získalo už čtyřia
čtyřicet osobností. Sami občané mo
hou nyní navrhnout další adepty, kteří 
budou oceněni v červnu,“ řekl primá
tor Jan Mareš. Osobnosti mohou no

minovat občané, skupiny občanů 
i právnické osoby za přínos v různých 
oblastech, jako je například kultura, 
sport, věda, vzdělávání, lékařství, ar
chitektura. Došlé nominace projedná 
výbor pro výchovu, vzdělávání a za
městnanost a následně rada města.

 Návrhy musí obsahovat odůvod
nění, proč by daná osoba měla být 
oceněna. Je možné připojit další vý
znamné a podporující dokumenty, jako 
je třeba životopis, výčet činností či zá

sluh, publikační přehled nebo novi
nové články o činech či zásluhách. 
K návrhu musí být připojen i kon
takt navrhovatele a v případě neži
jící osobnosti i kontakt na její nejbližší 
příbuzné. Do posledního března je 
možné návrhy zasílat na adresu Sta tu
tár ní město Cho mu tov, Výbor pro vý
chovu, vzdělávání a zaměstnanost, 
Bc. Dagmar Mikovcová, Zborovská 
4602, 430 28 Chomutov. Obálka má 
být označena slovy NOMINACE JPL. 
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Vyhrála jste mistrovství ČR 
i český pohár a na mistrovství 
světa jste dojela jedenáctá. Je to 
Vaše nejlepší sezona? 

Asi ano. Nejen kvůli těmto závo
dům, ale také vzhledem k výkonům 
ve světovém poháru. Podařilo se mi 
zajet osmé místo v Koksijde a tři
nác té místo v Namuru. Dá se říci, že 
na dvou nejtěžších tratích jsem za
jela ta nejlepší umístění. V loňském 
roce se mi také podařilo zajet desáté 
místo, ale letos to bylo lepší. 
Kterého výsledku si z této sezony 
ceníte vůbec nejvíce? 

Nejvýš je u mě určitě jedenácté 
místo z mistrovství světa a jsem také 
moc ráda za titul mistryně ČR. Letos 
se mi dokonce třikrát podařilo pora
zit Pavlu Hav lí kovou, jednou z toho 
právě na mistrovství ČR. Dá se říci, že 
jsem tomuto závodu a přípravě na něj 
podřídila celou sezonu, proto jsem tak 
ráda, že se to povedlo. Říkala jsem si, 
že jestli získám mistrovský dres, budu 
v něm i spát. A spala jsem v něm. 
Jak si tak úspěšnou sezonu vy-
světlujete? Udělala jste změny 
v tréninku? 

Žádné změny jsem nedělala. Mám 
velkou nevýhodu v tom, že jsem bě
hem letní přípravy obvykle nemocná, 
protože trpím na angíny. Proto mi 
chybí najezděné kilometry na silnici 
a do každé sezony vstupuju s handi
capem. Možná mě letos nechal trenér 
jen více odpočívat než jindy. 

Když mluvíme o zdravotních pro-
blémech. Před závodem na mis-
trovství světa Vás prý také trá-
pila nemoc… 

Čtrnáct dní před mistrovstvím 
jsem měla náběh na zánět průdušek. 

Venku právě panovaly velké mrazy, 
a tak jsme museli pozměnit trénink 
a více odpočívat. Bála jsem se, že 
kvůli tomu nezvládnu správně na
časovat formu, ale vyšlo to úplně 
suprově. 
Před mistrovstvím jste si říkala, 
že budete spokojená s umístěním 
do patnáctého místa. Jak tedy 
hodnotíte to jedenácté? 

Je to určitě největší úspěch se
zony, ale měla jsem na to být do 
vedoucí desítky. Do prvního kola 
jsem vjížděla na třináctém místě. 
Bohužel mi spadl řetěz a propadla 
jsem se až na jednadvacáté místo. 
V posledním kole jsem se pak zase 
dostala na dostřel desátého místa, 
ale nepovedlo se mi projet jednu 
zatáčku. Podklouzlo mi to a v po
sledním kole, když všichni jedou na 
doraz, to nešlo dohnat. 
Jaký je to pocit, když Vám hned 
v úvodu závodu spadne řetěz? 
Nechtělo se Vám to vzdát? 

Záleží na tom, jak se člověku 
jede. Pokud se něco stane, ale vím, 
že mám dobré nohy a půjdu rychle 
nahoru, tak mě to nezlomí. Horší 
je, když člověk visí na trati zuby 
nehty, to je pak taková nepříjem

nost náročná na psychiku. Ale já to 
nevzdávám, vždycky se snažím do
jet do konce. 
Protože jste to nevzdala, tak jste 
dojela jako nejlepší Češka. Není 
to před budoucím mistrovstvím 
světa na domácí půdě v Táboře 
trochu svazující postavení? 

Kdybych zajížděla medailo vé 
pozice, asi by to bylo svazující. 
Ale zatím se na mě nikdo nedívá 
jako na fa vo rit ku a já sama se tím 
nechci zabývat, aby se to nepro
mítlo do mých výkonů. Ovšem to 
všechno říkám teď, třeba ten tlak 
ještě přijde. 
Jak vypadá běžný cyklokrosový 
trénink v domovském klubu TJ 
Stadion Louny? 

Trénuji skoro každý den, jen je
diný mám volno. Tréninky mám 
dva až tři denně. Chodím běhat, jez
dím na silnici i cyklokros. Musím 
většinou dojet do Loun, a tak tam 
v létě jezdím na kole. Mamka nebo 

taťka mě většinou doprovázejí 
v autě, aby věděli, že se mi na cestě 
nic nestane. 
Kromě profesionální kariéry 
v cyklokrosu také studujete na 
UJEP v Ústí nad Labem ergo-
terapii. Jak to jde skloubit do-
hromady? 

Na začátku mi ve škole příliš ne
vycházeli vstříc, proto nemám indi
viduální program studia. A tak je pro 
mě dost náročné skloubit tréninky 
a požadavek osmdesátiprocentní 
účasti na cvičeních. Komplikuje to 
především soustředění a také zkouš
kové mi vychází do vrcholné pří
pravy na mistrovství světa. Hodně 
záleží na tom, jak se domluvím 
s jednotlivými přednášejícími. Jsou 
tam i takoví, kteří mi fandí, a když 
vidí výsledky, tak mi vyhoví. 
Prožila jste nadmíru úspěšnou 
sezonu, takže co chystáte do té 
příští? 

Určitě chci zajet co nejlepší 
výsledek na mistrovství světa 
v Táboře, obhájit mistrovský titul 
v ČR a zajíždět do desítky na svě
tovém poháru. Navíc mne čeká po
slední rok na mistrovství Evropy 
v kategorii do 23 let. Tam mi le
tošní závod nevyšel a skončila jsem 
pátá, ale cítím, že mám výkonnost 
na to být na bedně. Chtěla bych to 
potvrdit. 

Pokračování rozhovoru najdete 
na echomutov.cz.

Zatímco většina cyklistů přes zimu trénuje a v létě závodí, cyklokrosařka Martina Mikulášková to má 
obráceně. Proto na konci minulého roku získala titul mistryně ČR v cyklokrosu a vyhrála také Český po-
hár TOI TOI Cup. Na začátku února na mistrovství světa v Hoogerheide dojela jako nejlepší Češka na 
11. místě. „Teď mám konečně volno, takže můžu dělat, co chci, a připravovat se do školy,“ oddechla si při 
rozhovoru mladá cyklokrosařka původem z Jirkova závodící za TJ Stadion Louny. 

Martina Mikulášková:

V mistrovském dresu 
jsem i spala 

Tréninky mám dva až Tři denně. Chodím běhaT, 
jezdím na silniCi i Cyklokros. musím věTšinou 
dojeT do loun, a Tak Tam v léTě jezdím na kole.
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Mladá píseň dá znovu šanci amatérským zpěvákům 

Whispering of Soul bojuje o účast 
na festivalu v přeštěnicích 

Všichni, kteří si zpívají pro radost 
v koupelně nebo v autě a rádi by to 
zkusili před veřejností, mají po roce 
znovu šanci. Středisko knihovnic
kých a kulturních služeb totiž vyhlá
silo 24. ročník soutěže Mladá píseň. 
Uzávěrka přihlášek do soutěže je sta
novena na 31. března, ale zájemci by 
neměli otálet. „Z organizačních dů
vodů jsme museli omezit počet soutě
žících. Do soutěže bude zařazeno jen 
prvních 40 přihlášených,“ upozornila 
Helena Čermáková, vedoucí oddělení 
kultury SKKS. 

Přihláška do Mladé písně 2014 
musí obsahovat jméno soutěžícího, 
jeho email, datum narození, adresu 
bydliště a samozřejmě název zvo
lené skladby a interpreta. „Přihlášky 
mohou zájemci odesílat na email 

programove@skks.cz. Na první 
schůzce, jež následuje po uzávěrce 
soutěže, pak soutěžícím předložím se
znamy již hotových hudebních pod
kladů,“ vysvětlila Čermáková. Pokud 
soutěžící v seznamu hotových hudeb
ních podkladů nenajde ten svůj, ne
musí propadat panice. „Po dohodě se 
členy hudební skupiny Metrum, kteří 
mi po odborné stránce se soutěží po
máhají, necháme nový hudební pod
klad zhotovit,“ dodala organizátorka 
Mladé písně. 

Dobu mezi uzavírkou a soutěžním 
finále plánovaným na 20. června stráví 
soutěžící přípravou na své vystoupení. 
„Každý týden až do finále se konají 
pracovní schůzky. Interpreti se při nich 
učí zacházet s mikrofonem, zvládnout 
pohyb na pódiu a případně se upravuje 

i hudební podklad,“ potvrdila Čer má
ko vá, podle které si soutěžící během 
zkoušek díky radám odborníků v ně
kterých případech uvědomí, že by měli 
zvolit jinou píseň, která je bližší jejich 
hlasovému projevu. „Stává se, že pře
cení síly a na zvolenou skladbu prostě 
nemají hlas,“ dodala. 

Soutěžním finále, při kterém po

rota složená z regionálních hudebních 
pedagogů i lidí působících v rámci 
hudební branže posoudí, jak zpě
váci zúročili přípravu, bude opět di
váky provázet zpěvák a pedagog Jan 
Hönig. „S hostem finálového pod
večera ještě vyjednávám, proto jeho 
jméno zatím neprozradím,“ nenechala 
se obměkčit organizátorka. 

Doba letních hudebních festivalů 
je ještě daleko, ovšem pro hudební 
skupiny teď nastává nejvyšší čas zís
kat svůj prostor na některém z letních 
svátků hudby. Proto chomutovští Whi
spe ring of Soul už nyní usilují o účast 
na Open air musicfestu v Přeštěnicích. 
„Jako jeden z mála festivalů nabízí 
Přeš tě nice možnost hraní pro kapely, 
které festivalový divák nemá šanci to
lik poznat,“ vysvětlil tuto volbu zpě
vák skupiny Tomáš Trykar. 

Festival zvolil netradiční formu 
výběru méně známých kapel, které 
si z nabídky na internetu vybírají ná
vštěvníci jeho internetových stránek. 
Whi spe ring of Soul tak nyní soutěží 
o sympatie s dalšími skupinami nej
různějších žánrů. „Momentálně máme 
určitou šanci dostat se díky hlasům na 
festival, do konce hlasování se však 
může hodně změnit, protože nominace 
se uzavírá až 31. března. Do té doby 
nám mohou fanoušci pomoci, když 

navštíví stránku www.prestenice.cz/
whisperingofsoul a kliknou na odkaz 
like pod naším profilem,“ řekl zpěvák 
Whispering of Soul a dodal, že na fes
tivalu si pak zahrají dvě kapely s nej
větším počtem hlasů.

Třetí kapelu z celkové nabídky, 
která dostane šanci zahrát si před po
četným publikem, vybere vedení fes
tivalu. „Netroufáme si odhadnout, na
kolik je zaujmeme. Při výběru rozho
duje mnoho faktorů, proto doufáme, že 

nás fanoušci podpoří v internetovém 
hlasování,“ dodal Trykar, který spo
lečně s Whi spe ring of Soul vystupoval 
již na chomutovském Cumbajšpílu, na 
karlovarském Povaleči nebo na plzeň
ské Živé ulici a jednou by si rád za
hrál na festivalech Rock for People či 
Colours of Ostrava. Kromě přípravy 
na letní sezonu se kapela soustředí na 
přípravu nové nahráv ky a na začátku 
roku už sti hla koncerty v Cho mu tově, 
Kadani i Praze. 

pánové z Veitmile vynesli 
Chomutov na vrchol slávy 

Město Chomutov bylo ve své 
historii svázáno s řadou význam
ných šlechtických rodů včetně vliv
ných Lobkoviců. Ovšem pokud by
chom šli hlouběji do historie na pře
lom středověku a novověku, nena
šli bychom v Chomutově vlivnější 
rod než pány z Veitmile. Jejich pří
nos v současnosti připomíná vý
sta va Oblastního muzea v Cho mu
tově. „Pod jejich vládou Cho mu tov 
skutečně dosáhl politického i kul
turního významu, který lze srov
nat s výrazně většími městy dané 
doby,“ vysvětlila Renáta Gubíková, 

jež společně s Jiřím Šlajsnou vý
stavu připravila. 

Nová výstava muzea v Ry tíř
ském sále městské radnice byla při
pravena k oslavě 485. výročí, kdy se 
Šebestián z Veitmile stal samostat
ným pánem Chomutova. Toto vý
ročí však nebylo základní motivací 
zrodu výstavy. „Chtěli jsme pře
devším připomenout obyvatelům 
města významnou část z jeho his
torie, kdy se Chomutov díky kul
turním i politickým stykům pánů 
z Veitmile dostává na výsluní a pro
chází výrazným kulturním rozvo

jem,“ vysvětlila Gubíková, jež bě
hem vernisáže připomněla, že to 
byli právě pánové z Veitmile, kteří 
výrazně změnili ráz architektury 
města, když byl za jejich vlády 
mimo jiné přestavěn děkanský kos
tel Nanebevzetí Panny Marie či po
staven kostel sv. Barbory. Nakonec 
i umístění výstavy v Rytířském sále 
radnice je do jisté míry symbolické, 
neboť právě za vlády Beneše z Veit
mile a jeho syna Šebestiána byla pů
vodní komenda řádu německých ry
tířů přestavěna ve velkolepý pozdně 
gotický a renesanční zámek. 
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Mladíci z esapu Chomutov jsou zimní futsaloví mistři 

Těší nás dlouhodobá výkonnost mužstva, 
říká o juniorech šéftrenér jaroslav liška 

Zimní sezona elitní chomutov ské 
futsalové ligy je minulostí. Triumf 
slaví Esap Cho mu tov, který získal 
cenný double. Kromě titulu zimní ho 
fut sa lo vé ho krále totiž letos trium
foval i na Me mo riálu Ja ro sla va Svo
body. „Letos se to povedlo. Kluci po
slouchali, dodržovali životosprávu, 
byli zodpovědní a plnili si úkoly,“ 
chválil Josef Hovorka, trenér a spon
zor Esapu Cho mu tov, své svěřence. 

Podle předsedy Chomutovské 

ligy malého fotbalu Jiřího Kupce 
nebylo prvenství Esapu náhodné. 
„Oproti soupeřům vynikal Esap 
kompaktností. Ostatním se na někte
rých turnajích nesešli všichni hráči, 
ale v Esapu měli kluci vždycky čas, 
což vedle jejich sehranosti a kva
lity rozhodlo o titulu,“ vysvětlil 
Kupec a přiznal, že před soutěží by 
on sázel spíše na vítězství Jablíček 
Chomutov. Velký favorit však nako
nec i kvůli prohře s Esapem skon

čil mimo medailové příčky, čtvrtý 
až za třetí Brisomou. Alespoň malou 
útěchou mohla být Jablíčkám cena 
pro Davida Haviara coby nejlepšího 
střelce ligy. 

Stříbro stejně jako minulý rok vy
šlo na Spartu Chomutov. „K nám už 
to druhé místo tak nějak patří,“ při
pomněl předseda Sparty Ladislav 
Drobný, že jeho klub posbíral už 
osm druhých míst. K poslednímu zá
pasu za Spartu v této sezoně nastou

pil osmasedmdesátiletý Miroslav 
Grobár, který se zapsal také do lis
tiny střelců. „Dlouho s námi hrá
val za béčko a snad všechny kluky, 
kteří prošli klubem, trénoval právě 
on. Proto jsme chtěli, aby při příleži
tosti dvacátého výročí našeho klubu 
nastoupil také za A tým,“ vysvět
lil Ladislav Drobný, kterého potěšil 
i zisk ocenění pro nejlepšího bran
káře pro gólmana Sparty Tomáše 
Sedláčka. 

Jeden klub, dva diametrálně roz
dílné osudy. Výkony seniorského a ju
niorského týmu Pirátů Chomutov se 
od sebe liší jako noc a den. Zatímco 
první jmenovaný se trápí na posled
ním místě tabulky, druhý ovládl zá
kladní část NOEN extraligy juniorů. 
„Je to příjemné, ale v současném sys
tému to znamená jen určitou výchozí 
pozici do nadstavby. Přesto nás těší, že 
je zde dlouhodobě vysoká výkonnost 
mužstva a rostou tu kvalitní hráči pro 
budoucnost,“ řekl šéftrenér mládeže 
Jaroslav Liška a odmítl hovořit o kon
krétních ambicích pro play off. 

Do nadstavby a vyřazovacích bojů 
se totiž podle Lišky promítne nové 

pravidlo o účasti juniorů v senior
ských týmech. „Seniorské týmy, které 
nemají ambice v extralize, nechají to 
nejlepší pro juniorský tým. My mu
síme mužstvo neustále doplňovat, ne
boť zásobujeme hráči nejen seniorský 
tým, ale také Kadaň. Navíc nás bě
hem sezony trápila zranění,“ vysvět
lil Liška, podle kterého bude v za
počaté nadstavbě před play off roz
hodující, nakolik se podaří stabilizo
vat tým a zda vydrží hráčům zdraví. 
V rámci nadstavby totiž utkání násle
dují v rychlém tempu za sebou a není 
čas pro odpočinek. 

Proto je trenér rád, že se juniorům 
vstup do nadstavby vydařil. V prvních 

zápasech jim díky přestávce vypo
mohli i Ondřej Kaše a David Kämpf, 
stabilní hráči A týmu. „Jejích síla 
a kva lita je v utkání vidět a svou účastí 
týmu hodně pomohou, ale nemůžeme 
se na to spoléhat, musíme to zvládnout 
bez nich,“ vysvětlil Jaroslav Liška 
a dodal, že tým se na účast vybraných 
hráčů v seniorském týmu připravo
val od začátku. „Museli jsme tím po
čítat. Před sezonou jsme posílili, přišli 
Milan Jandák a Martin Šťovíček, kteří 
zapadli a v úvodu pomohli zvednout 
hru,“ vysvětlil Liška, který vedle no
váčků ocenil i výkony starších hráčů, 
například Jakuba Chrpy nebo Nicolase 
Hlavy. „Hráči z ročníku 94 převzali 

štafetu výkonnosti a díky tomu se tým 
pohybuje nahoře,“ dodal. 

V nejvyšších patrech tabulky se 
mladí Piráti pohybují navzdory sku
tečnosti, že si během sezony mu
seli zvykat na nové trenéry, když 
Jaroslav Beck převzal vedení senior
ského mužstva. „Nebylo to jednodu
ché, protože každý trenér má svůj ru
kopis, ale zdá se, že kluci na před
chozí práci úspěšně navázali a produ
kují zajímavý hokej,“ zhodnotil vý
měnu Liška a dodal, že komunikace 
mezi střídajícími trenéry funguje bez 
problémů, proto nedošlo k žádné vý
razné změně herního projevu, byl jen 
obohacen o nové prvky. 

Chtějí zúročit zimní přípravu 
Zatímco na podzim vstoupila pří

pravka klubu mezinárodní házené 
HK Chomutov do mistrovských 
utkání takřka bez přípravy, na jaro 
už mají chlapci natrénováno. I proto 
si trenér Václav Škarda od jarní části 
slibuje dobré výsledky. „Do pod
zimu jsme šli na zkušenou. Teď dou
fám, že kluci v jarní části zúročí vše, 
co se naučili během zimní přípravy,“ 
potvrdil trenér Škarda. 

Na jarní část soutěže své svě
řence poctivě připravoval. „Kromě 
prázdnin jsme trénovali dvakrát 
týdně. Myslím, že kluci do sebe už 
dostali základy hry a ukážou to v mi
strovských utkáních,“ nastínil průběh 
přípravy trenér, který s handbalovou 
přípravkou absolvoval rovněž pří
pravné turnaje. „Naši kluci tam hráli 
proti dětem, které byly o rok i dva 
starší. Chceme, aby si zvykali hrát 
proti týmům, které jsou herně vyspě

lejší,“ dodal Škarda a vzápětí odmítl, 
že by na výsledcích na jaře příliš ba
zíroval. „Samozřejmě chceme vyhrát 
nějaké utkání, ale v této kategorii je 
to stále hlavně o hře, nikoliv o vý
sledku za každou cenu,“ vysvětlil. 

Malí chomutovští házenkáři, 
kteří společně s trenéry stojí na po
čátku resuscitace klubu HK Cho
mu tov, se stále ještě učí pracovat 
s míčem i pohybovat se po hřišti. 
V současnosti jich má trenér Škarda 
na tréninku obvykle čtrnáct nebo 
patnáct. „Kdyby tady bylo dvakrát 
tolik dětí, tak bychom se nezlobili. 
Přece jen tu máme i nějakou ‚úmrt
nost‘, když děti zjistí, že hýbat se 
je jiné než sedět u počítače,“ řekl 
Václav Škarda. Klub proto chystá 
další nábory i házenkářské turnaje 
pro základní školy. Ten nejbližší 
by se měl konat už před velikonoč
ními svátky. 
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z bytu slyŠeli 
volání o pomoc
Z bytu v Beethovenově ulici kdosi 
volal o pomoc. Strážníci na místě 
zjistili, že tam bydlí 83letá senior-
ka se svoji 64letou dcerou. Starší 
z nich je nemocná, dcera je men-
tálně postižená a o svoji matku se 
nedokáže postarat. Na místo pak 
strážníci přivolali lékaře.

ruŠili noční klid
U křižovatky ulic Čechova a Pio-
nýrů rušili noční klid hlasitou hád-
kou dva lidé. Muž a jeho družka 
strážníkům přiznali, že slavili a pili. 
Poté se oba hlučně pohádali. To, 
že rušili ostatní, si prý uvědomo-
vali. Oba si pak převzali pokuto-
vé bločky.

pomohli chlapci
Strážníci pomohli devítiletému 
chlapci z nedalekého Mostu. Ten 
usnul v autobuse, když jel na tré-
nink do Aquasvěta a probudil 
se až na konečné, kde to neznal. 
Strážníci ho do plaveckého areá-
lu dovezli. 

vysklil dveře
U domu v Kamenné ulici bušil 
muž do vchodových dveří. Stráž-
níci na místě našli už jen rozbité 
dveře. Uslyšeli ale v patře hovor, 
podle něhož našli 27letého muž, 
který se k poničení výplně přiznal. 
Případ si převzali policisté.

kradli na skládce
Dva zloděje kovů si od bez-
pečnostní agentury na skládce 
v Pražské ulici převzali strážníci. 
Muži své jednání budou vysvět-
lovat u přestupkové komise.

MěSTSKá pOlICIe

plyn vedl 
načerno duší 

od kola, v domě 
hrozil výbuch

Pomocí duše od kola odebíral 
načerno plyn vychytralý Cho mu
to van ze sídliště Písečná. Tipec 
mu ale utnuli strážníci při kontrole 
v rámci Zá chran ného kruhu. „Byt 
exekutoři navštívili společně se 
strážní ky a správ cem domu, na jed
noho z ná jem níků byl totiž vysta
ven exekuč ní příkaz pro nezapla
cení pokut za narušování veřejného 
pořád ku a občanského soužití,“ 
uvedl náměstek primátora a velitel 
městské policie Jan Ře hák. Ná jem
ník se však v bytě nenacházel. Byt 
tedy otevřel zámečník. 

Při kontrolách se exekutoři za
měřují i na místa, kam by si lidé 
mohli schovávat cenné věci či pe
níze, své dluhy totiž leckdy pla
tit nechtějí. Proto se podívali i do 
skříně s měřiči. „Zjistili jsme, že 
nájemník má na plynovém potrubí 

nasunutou gumovou duši od kola 
a plyn odebírá načerno. Tímto laic
kým zásahem do plynového potrubí 
hrozil únik plynu a následný vý
buch,“ vysvětlil zástupce ředitele 
městské policie Petr Zálešák. 

Na místo ihned přijela repub
liková policie, která si případ pře
vzala. Nyní nájemníka stíhá pro po
dezření z trestného činu krádeže. 
„V případě zjištění dalších skuteč
ností může být případ překvalifiko
ván,“ doplnila mluvčí chomutov
ských policistů Marie Pivková. 

Strážníci při kontrolách problé
mových nájemníků a dlužníků na 
podobný případ nenarazili poprvé. 
„V minulosti jsme se již setkali na
příklad s magnetem na měřiči od
běru vody, který ovlivňoval správ
nou funkci přístroje,“ dodal ředitel 
městské policie Vít Šulc. 

pravidelné kontroly 
strážníků se osvědčily 

Třiadvacet přestupků při třiceti 
kontrolních akcích řešily zásahové 
skupiny chomutovské městské poli
cie v prvních třech únorových týd
nech. „Činnost těchto skupin se 
nám velmi osvědčila. Odvádějí dob
rou práci při opravdu velkém množ
ství kontrol v odpoledních hodi
nách. Večer a v noci se zas velmi 
efektivně a profesionálně potýkají 
s opilci a dalšími problémovými sku

pinami,“ uvedl náměstek primátora 
Jan Řehák. 

V únoru zkontrolovali strážníci 
více než dvě stovky osob, mezi nimiž 
nebyl nikdo, po kom by pátrala poli
cie. „Celkem jsme řešili šestadvacet 
přestupků. Nejčastěji se jednalo o po
píjení alkoholu na veřejnosti či zne
čišťování veřejného pro stranství,“ 
vyjmenoval ředitel Měst ské policie 
Chomutov Vít Šulc.

Speciálně školené hlídky jsou na
sazovány na kontroly a zásahy v pro
blémových ulicích, hlavně na sídli
štích od Bře zenecké po Písečnou. 
Tam často dělají problémy bezdo
movci, kteří zabírají místa v podcho
dech a lidé se tudy pak bojí projít. 
Konflikty tam vyvolávají i opilí ná
vštěvníci restaurací nebo narkomani. 
Zásahové skupiny si s nimi ale umí 
poradit rázně a efektivně. 

Mladé dívky vysedávaly po nocích v hernách
Hned tři děti zajistili při posled

ních kontrolách městští policisté 
v cho mu tov ských hernách. Ve všech 
případech se jednalo o dívky, které 
sice nehrály na video lo te rij ních ter
minálech, přesto v herně neměly co 
dělat. „Kontroly v rámci Zá chran
né ho kruhu provádíme několikrát 
měsíčně v náhodně vybraných pro
vozovnách. Na místě zjišťujeme, 
zda provozovna splňuje své povin
nosti a zda se v místě nenacházejí 
mladiství či osoby v pátrání poli
cie,“ informoval náměstek primá
tora a velitel městské policie Jan 
Řehák. 

První dívku přistihli stráž níci 
v herně Slavie v ulici 28. října. 
„Hlídka ji za asistence sociální pra
covnice převezla na služebnu, kde 
si ji později vyzvedla její matka,“ 
řekl vrchní velitel směn Městské 
policie Chomutov Jan Novotný. 

O chování obsluhy herny byl infor
mován správní orgán magistrátu. 

Další dvě dívky, ve věku šest
náct a sedmnáct let, se nacházely 
v Casinu v Hálkově ulici. Ani jedna 
z nich se stejně jako v prvním pří
padě nevěnovala hraní. Také ony 
skončily na služebně a poté v ru

kou rodičů. „Obsluha herny ani ne
věděla, že se uvnitř zdržují mladiství. 
Nevyžadovala totiž po nich žádný 
doklad totožnosti a ani se jich na věk 
neptala,“ uvedl ředitel městské po
licie Vít Šulc. Své jednání nyní bu
dou pracovníci herny vysvětlovat na 
magistrátu.
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soutěžili v maskách
Karneval plný masek si užili žáci 
ze základní školy Školní. Rej 
byl také plný soutěží, například 
v tanci pod lanem nebo s míčky 
či pomeranči.

starŠí děti učily 
mladŠí
S počítačem učili šesťáci ze zá-
kladní školy Na Příkopech zachá-
zet prvňáčky. Nejprve jim ukáza-
li, jak se přihlásit do školní počí-
tačové sítě, pak i spouštět výu-
kové programy.

hra pomáhá 
v rozhodování
Šesťáci ze základní školy Zahradní 
si zpestřili výuku hrou Multipolis. 
Žáci v ní řeší různé situace a roz-
hodují se na základě svého uvá-
žení, jak se v dané chvíli zachovat. 

pátý v okresním kole
Velmi dobře reprezentovali žáci 
základní školy Písečná svou školu 
v okresním kole zeměpisné olym-
piády. Deváťák Denis Russo obsa-
dil páté místo.

KráTCe Studenti poměřovali
jazykové schopnosti

prázdniny trávily družiny v chatě s hadem

Středoškoláci učili sedmáky 
pracovat s kovem i květinami

Již tradičně se na Gymnáziu 
Chomutov konalo okresní kolo 
olympiády v anglickém jazyce. 
Střední školy z chomutovského 
okresu poslaly do soutěže své favo
rity, aby poměřili jazykové schop
nosti. Všech 12 studentů před
vedlo skvělou úroveň anglič

tiny. Na prvním místě skončil stu
dent chomutovského státního gym
názia Ondřej Lipka, druhé a třetí 
místo obsadili studenti z Gymnázia 
Kadaň Kateřina Selingrová a Jan 
Havránek. Vítěz Ondřej Lipka bude 
Chomutovsko reprezentovat v kraj
ském kole v Ústí nad Labem. 

Úspěšní byli studenti chomutov
ského gymnázia i v okresním kole 
nižší věkové kategorie, jež se ko
nalo na Gymnáziu Klášterec nad 
Ohří. David Pham tam zvítězil a no
minoval se do krajského kola v Ústí 
nad Labem a Anna Mrugová obsa
dila 3. místo. 

Základní školy Březenecká a Hor
nická nabídly svým žákům společ ně 
strávit jarní prázdniny. Týden pobytu 
si užili v Nových Kře  ča  nech u Rum
bur ku. Tam na ně čekalo dostatečné 
množství sněhu na bobování i zábava 
v teple ubytovny. 

Většinu dne byli výletníci venku 
a užívali si zimy. Když se ale odpo
ledne sešli ve svém provizorním do
mově, nastala další zábava. „Us po

řádali jsme naše olympijské hry, při 
který se potýkaly děti ve štafetě, pře
nosu míčku, hodu do dálky pole
nem a dalších disciplínách. Soutěžili 
mezi sebou jednotlivci i družiny,“ 
uvedla Andrea Zaťková z družiny 
ZŠ Březenecká. 

Společnost v chatě dělal dětem 
také dvoumetrový hroznýš králov
ský jménem Karel, kterého si ty nej
odvážnější daly i za krk. Večery pak 

byly plné maškarních bálů, pyžamo
vých párty i diskoték. Vrcholem sou
těží byla volba miss a missáka. 

Sedmáci ze základní školy Hor
nická se seznámili se studiem na 
střední škole. Navštívili totiž Střední 
školu technickou, gastronomickou 
a automobilní, kde se jich ujali stu
denti a ukázali jim prostory školy 
i její vybavení. 

Mladší děti si také mohly vyzkou
šet práci s kovem v dílnách střední 
školy. „V jirkovském středisku se pak 
seznámily s pěstováním pokojových 
rostlin,“ doplnil zástupce ředitele 

ZŠ Hornická Zdeněk Schück.
Exkurze se uskutečnila v rámci 

projektu Přírodovědné a technické 
vzdělávání Ústeckého kraje, který 
má za cíl zvýšit zájem žáků základ
ních škol o technické a přírodovědné 
obory a snížit obavy z jejich studia. 
Proto děti, které čeká výběr dalšího 
studia, navštěvují technicky zaměřené 
střední školy a seznamují se tam s vý
ukou. Získají tak představu o učivu 
a jejich rozhodování je snazší.

Čtyřbojem začal trénink na odznak všestrannosti
Ve sportovním čtyřboji se utkaly 

děti ze základní školy Akademika 
Heyrovského. Začal tím trénink na le
tošní celorepublikový turnaj Odznaku 
všestrannosti olympijských vítězů 
(OVOV). 

Přihlásit se do čtyřboje mohli žáci 
druhých až devátých tříd, aby změ
řili síly v disciplínách lehsedy, skoky 
přes švihadlo, hodu medicinbalem 
a v trojskoku. „Žáci byli roz děle ni do 

čtyř barevně rozlišených skupin podle 
ročníků narození. Úlohu moderátorky 
soutěže bravurně zvládla Victoria 
Mitkova za pomoci Evy Kle gové,“ 
uvedla učitelka Ivana Poláková.

Hlavními rozhodčími jednotli
vých disciplín byli ostřílení borci z re
publikového finále OVOV. Každému 
družstvu vždy ukázali techniku disci
plíny. Všechny výkony pak zazname
návali do připravených archů. V ce

lém závodě panovala přátelská atmo
sféra. Žáci se vzájemně podporovali 
a fandili si. 

Než rozhodčí na konci spočítali 
výsledky, čekal všechny přítomné do
provodný program. Žákyně sedmých, 
osmých a devátých ročníků si připra
vily ukázku tance a celý program za
vršil Filip Šlampa, který všechny po
bavil historkami ze školního prostředí.

Čtyřboje OVOV se dohromady 

zúčastnilo 71 závodníků. Byli mezi 
nimi velmi zdatní sportovci, ale 
i žáci, kteří si chtěli jen pořádně za
sportovat, vyzkoušet atmosféru zá
vodů a předvést co nejlepší výkony. 
Absolutním vítězem školního kola se 
stal Jakub Drbohlav z 9.A se ziskem 
3 709 bodů. Na vítěze v dané kate
gorii čekal pohár a také vstupenka 
do Olympijského parku Letná – Soči 
2014 v Praze.
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křížovka V další akci Rodinného zápolení si mohou soutěžící (tajenka) v atraktivních prostorách průmyslové školy.

osmisměrka Chomutov je … na evropské město sportu 2016. vtipy

Interview s olympijskou nadějí: 
„Na turnaj pod pěti kruhy jste se 
dostal spolu se svou přítelkyní. 
Co k tomu můžete říct?” 
„Kolegové z vedlejších pokojů 
v olympijské vesnici by si neměli 
dávat na stěnu žádné skleněné 
obrázky…”

Ptají se po závodě olympijského 
vítěze na 100 metrů novináři: 
„Dovedl byste specifikovat, co 
přesně ve vás probudilo tu téměř 
zvířecí sílu, která vám vynesla 
zlato?” 
„Ano, určitě to byla ta smaženice 
s mlékem a čili, co mi ji k obědu 
udělal dědeček.”

Interview z olympijské vesnice: 
„Co plánujete, až olympiáda 
skončí?” 
„Vyjedeme s kamarády do hor 
a trochu si zasportujeme.”

„Moje manželka je báječná. 
Vůbec jí nevadí, že se vždycky po 
hokeji zdržím ještě v hospodě.” 
„Tak to ten její přítel na ni má 
dobrý vliv.”

Hokejista se vrátí ze zápasu 
skleslý. „Proč jsi tak smutný?” 
vyzvídá žena. 
„Kvůli tomu nešťastnému 
hattricku,” říká hokejista. 
„A tebe ty tři góly netěší?” 
„Jak by mohly?!” zoufá si 
sportovec. „Vždyť jsem brankář!”

aKáTY, aOrTa, bělOCH, bělOKaZ, bIble, blISTr, bÝVaT, ČaKaN, ČTVrT, 
důTKa, HlTaN, HůrKa, KapSa, KapSY, KlOKaNI, KOala, KOKOS, KOrZa, 
KraVaTY, KValT, láTKa, ObědY, OHaVa, rOZKYV, SOrTa, SpOTY, TeTKa
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 15.3. pá 09.15 den poezie – okresní přehlídka dětských recitátorů

důM děTí a Mládeže

 5.3. st 18.00 povídání o bylinkách – učebna č. 66 SKKS
 6.3. čt 17.00  večery pod lampou – Správné pověsti české – komiks – 

velký sál SKKS 
 8.3. so 14.00  pohádkové čtení ve staré vsi – Ferda Mravenec – skanzen 

Stará Ves
 12.3. st 17.30 astroloGie a partnerské vztahy – učebna č. 66 SKKS
 13.3. čt 17.00  finanční Gramotnost – exekuce, oddlužení a rozdíly mezi 

nimi – velký sál SKKS
 15.3. so  14.00 hrátky s vlnou – skanzen Stará Ves
 19.3. st 14.00  noční motýl – komponovaný pořad z cyklu Šance žít – 

učebna č. 66 SKKS
   16.00 křesťanstvo – hus a husitství – učebna č. 66 SKKS

 6.3.  čt 17.30 koncert rodiče–žák–učitel – sál ZUŠ

předNášKY, beSedY, aKCe

ZáKladNí UMěleCKá šKOla

 12.–13.3. 14.30  mateřinka 2014 – Oblastní kolo přehlídky, ve kterém se představí 
352 dětí z 23 mateřských školek.

 17.3. po 19.00  tři verze života – Dva manželské páry prožijí během jednoho 
večera tři varianty téhož večírku a diváci tak mohou nahlédnout do ži-
votních situací, které jsou výsledkem těchto náhodných posunů.

MěSTSKÉ dIVadlO
 5.3.  st  17.00 kandidát 17.00 cizí oběd 19.30 klub poslední naděje
 6.3.  čt  17.00 dobrodružství pana peabodyho a shermana
    17.00 fair play 19.30 300: vzestup říŠe (3d)
 7.3.  pá  17.00 dobrodružství pana peabodyho a shermana (3d)
    18.00 vampýrská akademie 20.00 fair play
 8.3.  so  15.00 dobrodružství pana peabodyho a shermana (3d)
    16.00 anGelika 18.00 300: vzestup říŠe (3d) 19.00 fair play
 9.3.  ne  15.00 dobrodružství pana peabodyho a shermana (3d)
   18.00 fair play 19.00 philomena
 10.3.  po  17.00 300: vzestup říŠe (3d) 19.00 philomena
 11.3.  út  17.00 non-stop 19.00 babovřesky 2
 12.3.  st  17.00 liGa nepotřebných 19.00 koyaanisquatsi
   19.00 vampýrská akademie
 13.3.  čt  17.00 vampýrská akademie 19.00 liGa nepotřebných
   19.30 Grandhotel budapeŠť
 14.3. pá  17.00 leGo příběh (3d) 18.00 Grandhotel budapeŠť
   20.00 need for speed (3d)
 15.3.  so  13.00 masopust v kině svět 19.00 babovřesky 2
   19.00 need for speed (3d)
 16.3.  ne  15.00 za kamarády z televize viii 
   17.00 need for speed (3d) 19.00 koleje osudu 
 17.3.  po  17.00 babovřesky 2 19.00 koleje osudu
 18.3.  út  17.00 need for speed 19.00 kandidát
 19.3.  st  17.00 philomena 
   19.00 elton john: the million dollar piano

 
KINO SVěT

 9.3. ne 13.00  celorepublikový sbor bohemiachor a smíŠený 
pěvecký sbor hlahol – kostel sv. Ignáce

 11.3. út 19.00  večer francouzské a Španělské hudby – z cyklu 
Chomutovské hudební večery – městské divadlo

 12.3. st 18.00  setkání se světovou hudbou – romské a balkánské rytmy 
s pražskou skupinou Trio Romano – velký sál SKKS

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

 Od 13.3. obrazy – eva synková – galerie Špejchar
 Do 5.4.  páni z vietmile 1450–1550 – Chomutov na vrcholu slávy – 

Rytířský sál radnice
 Do 25.3.  Galerie nemesis uvádí to nejlepŠí z fantasy a sci-fi – 

galerie Lurago
 Do 31.3. kresby – heidy Šottová – výstavní síň knihovny SKKS
  makrookamžiky – eva peřinová – galerie Na schodech SKKS

VÝSTaVY

 8.3. so 08.00 veteran cup – futsal – sportovní hala Spořice
   17.00 florbal 2. liGa – městská sportovní hala
 9.3. so 17.00 florbal 2. liGa – městská sportovní hala

SpOrT

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.
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Třetím rokem nabízejí Lenka 
Tomášová a taneční skupina Misura 
všem obyvatelům Chomutova mož
nost udělat si v zimních měsících 
výlet na Dálný východ. Jejich show 
Dotek Orientu totiž znovu přenesla 
velký sál Střediska knihovnických 
a kulturních služeb přímo do země 
Pohádek tisíce a jedné noci. 

Podle Lenky Tomášové se Dotek 
Orientu snaží nabídnout návštěvní
kům všestranný záběr orientálních 
tanců. „Máme tady folklorní tance, 

jako jsou balady a raks sharqi, ale 
tato show směřuje především k mo
dernímu pojetí, označovanému jako 
fusion, které je charakteristické pro
pojením několika různých stylů,“ 
potvrdila Tomášová a dodala, že bě
hem show chtějí divákům ukázat, 
jak je možné orientální tance oživit 
a obohatit. „Ale pořád zůstávají ori
entální prvky základem tance,“ do
dala organizátorka, podle které ten
tokrát ladné pohyby orientálních ta
nečnic přilákaly do Chomutova jarní 

paprsky slunce. 
Kromě chomutovských ori

entálních tanečnic představily na 
Doteku Orientu své umění i hosté 
z Karlových Varů, Teplic nebo 
Jičína. „Na Dotek Orientu jezdí už 
stálice, takže pro nás je to vlastně 
takové setkání přátel a kamarádů,“ 
dodala Tomášová, kterou těší, že 
s každým ročníkem se předvedené 
výkony jejích malých svěřenkyň 
z Domu dětí a mládeže i vystupují
cích dospělých zlepšují. 
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dotek Orientu přivábil 
jarní paprsky slunce 

videoreport  
na eChomutov.cz




