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Inzerce

Individuální přístup 
zajistí vaši spokojenost!
Formování postavy:
» Bezbolestné odbourávání tuku přístrojem  

Exilis a Ultracontour

» Formování postavy pomocí bioelektrického managementu

» Přístrojové lymfodrenáže a manuální lymfomasáže

Péče o tvář:
» Přístrojová a kosmetická  protivrásková ošetření

» Přístrojová a kosmetická ošetření  
zaměřená na problematickou pleť

» Antistresová relaxační ošetření

Celková revitalizace a podpora 
imunitního systému:
Cryosauna – ledová sauna
» Cryoterapie – léčba chladem  

při teplotě minus 170 °C

Pozor: na všechna naše ošetření poskytujeme 
dárkové poukázky. V případě, že je zakoupena 
nevhodná dárková poukázka, je možno ji vyměnit za 
ošetření vedoucí ku spokojenosti obdarovaného.

Info a objednávky: 
tel.: 776 461 330 | e-mail: bilkova@victimus.cz 
www.victimus.cz

Najdete nás: 
Chomutov, Kochova 1185, 
budova polikliniky 3. patro, sekce B

Po předložení tohoto 
výstřižku získáte 
slevu 10% a to  

i na zlevněné  
balíčky!

Prijďte si zakoupit thajskou 
masáž jako dárek k Valentýnu 

a druhou k tomu 
dostanete zdarma.

Akce trvá do 15. 2.

1+1
zdarma!Valentýnská 

akce

Thajský salon Samui   |  Revoluční 53, Chomutov
Tel.: 607 773 950, 474 332 610  |  info@samuimassage.cz  |  www.samuimassage.cz

NEJVĚTŠÍ TURNÉ ALEXANDROVCŮ V ČR

SPECIÁLNÍ HOST: BÁRA BASIKOVÁ

PŘEDPRODEJ 
VSTUPENEK

WWW.ALEXANDROVCI.CZ
NAPOSLEDY DO ROKU 2015 

ÚSTÍ NAD LABEM
ZIMNÍ STADION21.5.
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Výročí Chomutovska
25. 1. 1892 zemř. v Kadani rytíř Ludwig 

Josef SCHREITER von Schwarzenfeld, 

rodák z Libočan, majitel velkostatku 

v Kadani, zemský poslanec.

Leden 1952 vyšlo první číslo okresních 

novin „Vpřed – za novou vesnici 

Chomutovska“, určených především pro 

venkovské obyvatelstvo okresu. Zpočátku 

noviny vycházely nepravidelně asi ve 

čtrnáctidenním intervalu. Od 12. 5. 1952 

každý týden.

Leden 2002 fi rma Mannesmann Hoechst 

Präzisrohr oznámila uzavření svého 

provozu k 30. 4. 2002.

Adoptujte mě
Pomozte Podkrušnohorskému zooparku 

a adoptujte si některé ze zvířátek. Pokud se 

rozhodnete stát se adoptivním rodičem, sta-

čí vyplnit jednoduchý formulář na webových 

stránkách www.zoopark.cz nebo zavolat na 

telefon 474 624 412. Částka bude použita 

na náklady spojené s chovem a výživou 

vybraného zvířete. Adopci lze darovat jako 

originální dárek.

Částkou 400 Kč ročně můžete adoptovat 

želvu stepní čtyřprstou. Typickým je pro 

ni kruhovitý krunýř, výrazněji plochý. Želva 

čtyřprstá dorůstá od 15 cm (samci) do 

zhruba 25 cm, velmi zřídka až 28 cm délky 

krunýře (samice). Hmotnost se pohybuje 

od 500 g do 2 kg. Silné drápy na předních 

končetinách a plochý krunýř umožňují žel-

vám hloubit až 2 m dlouhé podzemní nory, 

ty poté opakovaně 

využívají. Přes 

noc, ve velkých 

vedrech, během 

letního a zimního 

spánku se do nich 

vrací.

4. 2. 
Zápas chomutovských Levhartů v rámci 

Mattoni NBL od 15 hodin ve sportovní 

hale proti USK Praha.

5. 2. 
Puzzlehrátky s kozou Rózou v jídelně 

na ZŠ Březenecká.

Zapište si 
do diáře

4–5

7

9

15

Zaplatit za psa je možné 
i na Březenecké
Kvůli velkému zájmu občanů o sáčky na psí 

exkrementy rozšířilo město výdej na všechna 

místa, kde se platí poplatky za psy.

Vymyslete název pro 
oddychové centrum
Kultura a sport Chomutov vyhlašuje soutěž 

o název Oddychového centra na Zadních 

Vinohradech.

Simona potřetí 
sportovcem roku
Fotoreportáž z oceňování nejlepších 

sportovců Chomutovska.

Úspěchy, které 
zpříjemnily život 
Chomutovanům
Rok 2011 přinesl nový zimní stadion, 

3D kino, nové chodníky, cesty, parkoviště 

a různá ocenění.
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Téma

Úspěchy v loňském roce zpříjemnily 
život obyvatel Chomutova
V dějinách měst se objevuje řada 
událostí, které by se daly označit za 
vhodné k zápisu do kronik. Loňský 
rok jich v Chomutově přinesl hned 
několik. „Otevření nového zimního 
stadionu a kina Svět k nim rozhodně 
patří. Jsou to události, které se díky 
získání velkých dotací z Evropské unie 
hned tak opakovat nebudou. Podob-
né bude jen otevření letních stadionů 
a relaxačně oddychového centra,“ 
říká primátor Jan Mareš. Také ob-
nova sídlišť si určitě zaslouží velkou 
pozornost, přestože ji lidé berou jako 
samozřejmost. Rozsah v následují-
cích třech letech bude obrovský.

Zimní stadion je díky ocelové konstrukci 
mezi nejlepšími v Evropě

V loňském roce město pro obyvatele a hlavně 
pro hokejové fanoušky otevřelo nový zimní 
stadion na Zadních Vinohradech. Výstavba 
začala v roce 2009. Předtím se městu podařilo 
získat na projekt Integrovaného plánu rozvo-
je města dotaci z prostředků Evropské unie. 
Ta činila přes jednu miliardu korun. Zimní 
stadion byl postaven za 643 milionů korun, 
z čehož 232 milionů činila dotace EU. Trénin-
ková hala byla postavena za 162 milionů a do-
tace z toho byla 127 milionů korun. Stadion 
se stal jedním z nejmodernějších v republice 
a dokonce získal světová uznání. 
Zimní stadion, který navrhl architekt Jin-
dřich Smetana s generálním projektantem 
ocelových konstrukcí Exconem, se zařadil 
mezi takové stavby, jako je nová závodní drá-

ha pro Formuli 1 v Abu Dhabi, Aviva Stadion 
v irském Dublinu nebo nové letištní terminály 
v Istanbulu, Budapešti a Bukurešti. Takové-
ho postavení se stadion dočkal díky unikátní 
ocelové konstrukci, kterou ocenila Evropská 
asociace ocelových konstrukcí. Mezinárodní 
porota soutěže Steel Design Awards zařadila 
mezi čtrnáct vítězných staveb také zimní sta-
dion v Chomutově. Stavbu do soutěže nomi-
novala Česká asociace ocelových konstrukcí. 
„Pro město je skvělá vizitka, když je zařazeno 
mezi světová místa,“ říká primátor Mareš.
Nový zimní stadion pomohl hokejovému klu-
bu k získání statutu mládežnické Akademie 
Českého svazu ledního hokeje. Chomutov se 
tím přiřadil k prestižní společnosti pěti extra-
ligových klubů, které vychovávají mladé na-
dějné hráče pro profesionální hokej. Stadion, 
tréninková hala, ale i další sportovní a rela-
xační zařízení na Zadních Vinohradech jsou 
ideálním místem pro soustředění a přípravu 
malých i velkých sportovců.

Konečně 3D kino!

Ve druhé polovině roku si přišli na své pří-
znivci fi lmu. Vedle zimního stadionu měs-

to otevřelo kulturně společenské centrum 
se dvěma sály, zkušebnami a klubovnami. 
Chomutovanům tak odpadly cesty za troj-
rozměrnými fi lmy do okolních měst a Prahy. 
Velký sál má kapacitu 200 míst. Je vybaven 
3D technologií a umožňuje i satelitní příjem 
přímých přenosů. Divák se tak ocitne přímo 
v místě dění koncertu své oblíbené skupiny. 
Díky tomu již v Chomutově „vystoupil“ svě-
toznámý klavírní virtuos Jevgenij Kissin či na 
konci ledna předvede své umění operní pěv-
kyně Magdalena Kožená.  Výstavba celého 
centra vyšla na 139 milionů. Evropská unie 
přispěla 52 procenty z celkové částky.  

Přibyly chodníky a cesty

Loňský rok byl také ve znamení prvních vý-
razných změn v chomutovských sídlištích. 
Radnice spolu s vlastníky domů a bytů rea-
lizuje projekt Sídliště, místo pro život. Cílem 
tohoto Integrovaného plánu rozvoje města je 
skutečné zlepšení života na sídlištích. Téměř 
tři desítky domů se podařilo rekonstruovat, 
vyměnit v nich výtahy či rozvody. Radnice 
v rámci projektu začala s obnovou veřejných 
prostranství.  V uplynulém roce tak město 
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realizovalo čtyři stavební celky za 11 milio-
nů korun. Evropská dotace z této částky byla 
přes 9 milionů. „Jedná se především o re-
konstrukci chodníků v ulici Školní pěšina na 
Kamenné a zcela nový chodník, který vede 
k zooparku,“ uvedla projektová manažer-
ka z kanceláře primátora Lenka Kynčilová. 
Dále byl rozšířen chodník v Zahradní ulici 
u supermarketu Tesco. „U komplexu Flo-
ra a v Jirkovské ulici jsme vybudovali nový 
chodník a komunikaci. V Písečné ulici vznik-
la nová stezka pro chodce,“ dodala Kynčilo-
vá. Součástí stavby bylo vybudování nového 
veřejného osvětlení, dopravního značení 
a osázení zelení. Do tohoto projektu patří 
i 20 nových parkovacích míst v Písečné ulici 
a 22 v ulici Výletní. 

Nová parkovací místa

Kromě Písečné ulice se městu podařilo zlepšit 
problém s parkovacími plochami na sídlišti 
Březenecká, kde byl podle tajemníka magis-
trátu Theodora Sojky největší defi cit míst 
pro parkování. „Výstavba parkovacích ploch 
na Březenecké vyšla na zhruba 14 milionů 
korun, ale i po těchto investicích jsou zde za-
potřebí další,“ řekl tajemník. Pomoci by měly 
kapacity kolem bývalého kina Evropa a kom-
pletní sanace ulice Hutnické.

Náš dopravní podnik je jedničkou v kraji

Významného ocenění se dočkal Dopravní 
podnik Chomutova a Jirkova, který byl ve-
řejností zvolen nejlepším dopravcem za rok 
2011. „Svůj hlas odevzdalo více než 3 300 
hlasujících, kteří vybírali z 12 dopravců Ús-
teckého kraje,“ sdělil vedoucí dopravních 
a správních činností Bedřich Rathouský.  Fir-
ma dostala ocenění za linkovou dopravu. Ta 
u chomutovského dopravce za poslední čtyři 
roky doslova zaznamenala boom. „Pro nás je 
ocenění cestujících důležité především v tom, 
že potvrdili správnost směru, kterým jsme se 
před čtyřmi roky vydali,“ říká generální ředi-
tel DPCHJ Jiří Melničuk. Dopravní podnik 
byl outsiderem, který dostával od krajského 

úřadu milionové pokuty za starý vozový park. 
Za čtyři roky fi rma velmi investovala do roz-
voje. Nakoupila více než čtyři desítky nových 
autobusů a prakticky obnovila vozový park 
linkové dopravy. Dnes, kdy se stala jedničkou 
v kraji z pohledu cestujících, denně zajišťuje 
zhruba pět set spojů, včetně pravidelné linky 
do Prahy a zpět. 

Podnikatelům se v Chomutově 
dobře podniká 

Vloni město obsadilo první příčku v Ústec-
kém kraji ve srovnávacím výzkumu Město 
pro byznys, který vyhodnocuje podnikatelské 
prostředí v obcích České republiky. Chomu-
tov se tak stal místem, kde se dobře podniká. 
Umístění napomohly nejlepší výsledky v ob-
lasti kvality veřejné správy a průzkumu mezi 
podnikateli. V rámci kvality veřejné správy 
se hodnotila mimo jiné kapacita mateřských 
škol, elektronická komunikace úřadu či výda-
jový defi cit města. „Jsme velmi silně prokli-
entsky zaměřená radnice. Určitě nám pomá-
há i vysoká úspěšnost v získávání evropských 
dotací a rozvoj průmyslových zón,“ sdělil při 
přebírání ocenění Martin Klouda, náměstek 
chomutovského primátora.  

Každý Chomutovan má svého strážníka

Velmi úspěšně se v loňském červnu rozjel 
projekt Váš strážník. V podstatě to znamená, 
že každý občan města se může se svým pro-
blémem s bezpečností a veřejným pořádkem 
obrátit na strážníka, jenž má na starosti loka-

litu, ve které bydlí.  Strážníci jsou čtyři a kaž-
dý má na starosti dvě lokality. „Řada občanů 
si již zvykla, že mají svého strážníka. Předali 
jim k řešení přes osmdesát podnětů,“ říká Jan 
Řehák, náměstek primátora a velitel městské 
policie. Chomutované se mohou obrátit na 
strážníka e-mailem či přes telefon městské 
policie. Veškeré kontakty najdou na strán-
kách městské policie www.mpchomutov.cz. 
Nově lze se strážníky komunikovat také přes 
facebook. Strážníci také začali pravidelně or-
ganizovat vlastní setkání s občany.  

Farmářské trhy obohatily 
chomutovské jídelníčky

Kvalitní potraviny od českých a mnohdy se-
veročeských pěstitelů a chovatelů obohatily 
stoly v chomutovských domácnostech. Rad-
nici se podařilo dohodnout se s organizátory 
Severočeských farmářských trhů a pořádat 
trhy na chomutovském náměstí.  Obyvatelé 
města tak mají šanci koupit si domácí po-
travinářské výrobky a zemědělské výpěstky.  
V jídelníčcích se tak objevily sýry, uzeniny, 
sezonní zelenina, výrobky z medu, bylinky 
a další dobroty. O trhy byl takový zájem, že 
trhovci už mnohdy v deset dopoledne neměli 
co prodávat. Radnice proto trhy rozšíří, ty se 
budou konat až dvakrát měsíčně. 

Kamery zajistí větší bezpečnost v ulicích

Kameru, která putuje po městě a dohlíží na 
lokality, na něž pevné kamery nevidí, vloni 
získala městská policie. Je to obrovská pomoc 
pro strážníky. „Díky ní se podařilo odhalit 
varnu drog a zamezit prodeji drog v jedné 
z oblastí Chomutova,“ řekl Jan Řehák. Zájem 
o umístění kamery je tak veliký, že je dokonce 
sestaven jakýsi pořadník. O umístění kamery 
na střechu domu se přihlásilo okamžitě jede-
náct SVJ.  „O jejím umístění však rozhoduje 
momentální bezpečnostní situace v okolí 
domu. Umístění také konzultujeme s Policií 
České republiky,“ vysvětluje Řehák. Kamera 
zaznamenala několik událostí, které napří-
klad pomohly odhalit pachatele vloupání do 
vozidel a několik případů porušování veřej-
ného pořádku. Mobilní kameru městská po-
licie pořídila za milionový sponzorský dar od 
společnosti ČEZ, a.s.  Společnost opět městu 
poskytla dar, za který se koupila již druhá ka-
mera. 

Za zmínku stojí také další události

Pro Chomutov byl loňský rok plný zdaru. 
Dokládají to také úspěchy Chomutovanů. 
Nelze nezmínit výkony dnes již světové plav-
kyně Simony Baumrtové, či chomutovských 
basketbalistů, kteří se probojovali do první 
ligy.  Také taneční školy Stardance a Betho-
ven DC Exe mají za sebou zdařilý rok. „Jsou 
to úspěchy konkrétních lidí, kteří naše město 
proslavili a mnohým ve světě ukázali, kde na 
mapě Chomutov leží,“ dodal primátor. Nao-
pak všichni Chomutované vloni oslavili páté 
výročí získání titulu statutárního města.
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Chomutovský Klokánek se přestěhoval

Nevíte si rady? Přijďte se poradit k odborníkům

Potřebujete novou občanku?
Můžete se na úřad objednat

Chomutovský Klokánek se přestěhoval. 
Na stěhování našel zdatného pomoc-

níka - Technické služby města Chomutova. 
Klokánek si pomoci cení o to víc, protože stě-
hování se uskutečnilo na Silvestra. „Město 
nám poskytlo od technických služeb nákladní 
auto a pracovníky, kteří nám pomohli stěhovat 
hlavně nábytek,“ uvedla vedoucí chomutov-
ského Klokánku Karin Sobotková. 
Klokánek sídlil v budově Centra pro osoby se 
zdravotním postižením na Kamenné. Objekt 
se nyní chystá na rekonstrukci. „Přestěhovali 
jsme se do bývalé mateřské školy na Kamen-
ný Vrch, kterou jsme si postupně přizpůsobi-
li svým potřebám,“ uvedla vedoucí.  Na Ka-
menném Vrchu jsou upravené čtyři byty pro 
šestnáct dětí. „V současné době se upravu-
je pátý byt, tím se nám zvedne kapacita pro 
20 dětí,“ dodala s tím, že v budoucnu plánu-
jí i výstavbu šestého bytu.

Na rekonstrukci bývalé mateřské školy se fi -
nančně podílel jak Fond ohrožených dětí, tak 
město Chomutov. To především z výtěžků akcí 
města jako jsou plesy nebo módní přehlídka. 
V bývalém objektu město vybuduje centrum 
Kamínek, kde budou sídlit organizace zajišťu-
jící sociální služby jako je nízkoprahové cent-
rum pro děti a mládež a sociálně aktivizační 
služba pro rodiny s dětmi. 

Sociální poradna na Písečné poskytuje 
bezplatné, anonymní a kvalifi kované po-

radenství v mnoha různých oblastech a je sou-
částí příspěvkové organizace Sociální služby 
Chomutov (dříve Městský ústav sociálních 
služeb Chomutov). Nabízí radu a pomoc při 
řešení problémů v mezilidských a rodinných 
vztazích, při rozchodech a rozvodech, nelze 
opomenout ani poradenské služby v oblasti 
sociálně právní, psychologické a právní. 
„Velká část klientů přichází s problémy spojený-
mi se zadlužením a neschopností splácet nebo 

se informují o podmínkách osobního bankrotu. 
Vzrůstá totiž počet lidí, kteří mají problémy se 
splácením svých závazků,“ uvedla Lenka Röd-
lingová ze Sociálního centra. Varuje, že tako-
ví lidé se pak snadno dostávají do situace, kdy 
si berou další a další úvěry.  Jak se říká, vytlou-
kají klín klínem. V mnoha případech je jedinou 
možností podání návrhu na povolení oddlužení 
- osobní bankrot. „Poradna nabízí bezplatnou 
pomoc se zpracováním tohoto návrhu, v loň-
ském roce pracovnice poradny pomohly sepsat 
celkem 116 návrhů,“ dodala.

Přijít si pro občanku nebo pas není už tak 
jednoduché.  Nový státní systém žádostí 

o občanské průkazy je pomalý, situaci zhoršují 
i celostátní výpadky sítě a malý počet pracovišť. 
Stát situaci podcenil, přesto chomutovský ma-
gistrát se snaží maximálně občanům pomoci 
vyřídit si občanský průkaz či pas co nejrychleji 
a předejít frontám. „Abychom lidem alespoň 
částečně usnadnili jednání na úřadě, zavádíme 
novou službu objednání prostřednictvím SMS 
právě pro agendu elektronických občanských 
průkazů,“ říká vedoucí odboru dopravních 
a správních činností Bedřich Rathouský. Kli-
entům magistrát též doporučuje, aby využívali 
i dva netypické úřední dny - úterý a čtvrtek. 
Na vině problémů je novinka při podávání žá-
dosti o elektronickou občanku - on-line formu-
lář, který s žadatelem vyplňuje úředník, a foto-
grafování přímo na místě. „Vyplnění dotazníku 
trvá nyní déle a v důsledku různých výpadků 
systémů máme klienta u přepážky pět, ale tře-
ba i patnáct minut,“ vysvětluje Věra Krupičko-
vá z oddělení správních činností. Chomutovský 

magistrát žádal včas ministerstvo vnitra o další 
pracoviště, ale marně. 
Z prvních dvou týdnů provozu je patrné, že nej-
více žadatelů o tyto doklady chodí na magistrát 
v pondělí a ve středu. Úředníci proto doporuču-
jí více využívat dalších úředních dnů, a to úte-
rý a čtvrtek od 8 do 15 hodin. Klientům může 
dále pomoci rozšíření elektronického objedná-
ní k jednání na úřadě i k agendě občanských 
průkazů. „Zasláním dvou SMS zpráv, a to jed-
né s objednáním a druhé potvrzující nabídnutý 
termín, si mohou lidé návštěvu úřadu napláno-
vat,“ dodává Rathouský.
I přes všechny snahy magistrátních úředníků 
o zrychlení provozu a minimalizaci čekacích 
dob na pracovištích dokladů není se stávajícím 
zařízením možné zajistit bezproblémový chod. 
Tato situace je i v jiných městech republiky. Pře-
sto se chomutovským úředníkům podařilo jen 
za prvních osm dní nového roku odbavit 1700 
klientů. Větší fronty a čekací doby se objeví také 
před prázdninami, kdy si bude více lidí žádat 
o cestovní doklady.

Chomutov v Brně
lákal turisty

Tříkrálová sbírka 
pomůže potřebným 
třiatřiceti tisíci

V rámci expozice Ústeckého kraje Brána 
do Čech se město Chomutov prezento-
valo na mezinárodním veletrhu v Brně, 
konkrétně na veletrhu turistických mož-
ností v regionech s názvem Regiontour. 
Zástupci města zde návštěvníkům před-
kládali dotazník, jak se jim Chomutov líbí 
nebo jestli by ho navštívili jako turisté. 
„Dotazníků máme zhruba sto a budeme 
je teprve vyhodnocovat,“ upřesnila Ma-
rie Heřmanová, která Chomutov na vele-
trhu zastupovala. Město veletrhy využívá 
jako nástroj ke zvýšení povědomí lidí 
o Chomutovu a k propagaci jeho turis-
ticky atraktivních míst. „Díky přímému 
kontaktu s lidmi přinášejí samozřejmě 
i aktuální informace o tom, jak je město 
vnímáno z pohledu potenciálních turis-
tů-návštěvníků,“ dodala M. Heřmanová.
V nejbližších týdnech se Chomutov 
představí na dalších dvou veletrzích ces-
tovního ruchu. Prvním z nich bude od 
27. do 29. ledna Reisemarkt  Drážďany, 
druhým pak od 9. do 12. února Holiday 
World Praha.

Otevíráním zapečetěných pokladniček 
a počítáním výtěžku skončila letošní 
Tříkrálová sbírka v Chomutově. „Letos 
jsme ji v našem městě pořádali již pode-
sáté za výrazné podpory radnice,“ říká 
organizátor Jiří Kočan z Charity České 
republiky. Od 6. ledna, kdy sbírku zahájil 
Tříkrálový průvod, vybírali dobrovolníci 
v ulicích města příspěvky. 
Lidé přispěli celkem 33 432 korunami. 
„Chomutované svými dary pomohou 
opuštěným dětem, matkám s dětmi 
a seniorům,“ řekl náměstek primátora 
Martin Klouda, který organizoval úřední 
počítání výtěžku. Toho se tradičně účast-
nili i zástupci církve. Přestože se letos 
vybralo o tři tisíce korun méně než loni, 
pomůže tradice K+M+B  lidem v nouzi.
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Aktuality

Zaplatit za psa je možné i na Březenecké

Učitelé z EU si kromě škol prohlédli i město

Obyvatelé pochválili strážníky

O tisíc sáčků a praktický zá-
sobník, které rozdává rad-

nice všem pejskařům, kteří zaplatí 
poplatek za psa, je obrovský zá-
jem.  Proto magistrát zjednodušil 
jejich vydávání. „Kdo přijde za-
platit poplatek za psa v hotovosti, může si sá-
ček vyzvednout přímo v pokladně. Při platbě 
platební kartou, vydá sáčky informační servis 
u pracoviště terminálu,“ řekla mluvčí města 

Šárka Schönová. Do druhého po-
schodí k paní Szabóvé půjdou tedy 
jen ti, kdo platí převodem z účtu. 
Pro obyvatele sídlišť bude zásob-
ník a sáčky vydávat detašované 
pracoviště v prostorách knihovny 

na Březenecké v Dřínovské ulici, z boku bu-
dovy městské policie. Za první týden si maji-
telé psů na úřadě vyzvedli již 350 praktických 
zásobníků se sáčky na psí výkaly.

Různé podněty obyvatel lokality Zadní 
Vinohrady a Kamencového jezera si 

vyslechli zástupci města na dalším setkání 
s občany, tentokrát v kině Svět. Hned první 
podnět pochválil městskou policii za vyřešení 
hluku z autodílny ve Sluneční ulici.
Občané městu předali několik podnětů k řeše-
ní. Například bunkr ve Sluneční ulici je prázd-
ný bez využití a hromadí se u něj nepořádek. 
Řádění mladistvých na dětských hřištích bylo 
trnem v oku několika občanů.  „Vždy volejte 
městskou policii. Tento problém řešíme v pod-
statě v celém městě,“ řekl primátor Jan Mareš. 
Zájem byl i o opravu chodníku podél plotu 
k fi rmě Sandvik. „Tato část je předmětem při-
pravovaného obchvatu a řeší se projekčně. 
V současné době běží územní řízení,“ vysvět-
lil primátor. Řešit se bude také pěší přístup 
k rodinným domkům. Jako první se vybuduje 
přechod přes silnici a napojení na cyklostez-
ku kolem Bandy a na cestu kolem plotu Ka-
mencového jezera. Časem přibude i chodník 
na Zadní Vinohrady. 

Jeden z dotazů se týkal špinavých popelnic. 
„V polovině roku dostaneme nový svozový 
vůz na bioodpad, který bude umět také mýt 
kontejnery a popelnice,“ vysvětlil ředitel tech-
nických služeb Zbyněk Koblížek. 
Obyvatelům vadí také nepořádek po psech. 
„Po zimě je to všude, je to hrozné,“ postěžo-
vala si na psí exkrementy jedna z obyvatelek. 
„Pravidelně kontrolujeme pejskaře. Ale chyt-
nout je zrovna, když jejich pes udělá potřebu, 
je velmi těžké,“ řekl Petr Zálešák, zástupce 
ředitele městské policie. Radnice chovatelům 
letos dává každému k dispozici tisíc sáčků, 
aby je přiměla k uklízení po svých psech.

Učitelé, ředitelé škol a koordinátoři škol-
ství z Turecka, Belgie, Francie, Švédska, 

Rumunska a Německa zavítali do Chomutova 
v rámci již pětileté úspěšné spolupráce. Prvně 
se setkali na studijní návštěvě v Rumunsku, 
nyní přijeli do Chomutova, někteří již podru-
hé. Kromě prohlídek základních i středních 
škol a seznámení se systémem českého školství 
měli možnost zblízka poznat památkovou zónu 
v centru Chomutova i s budovou radnice. 
„Naše hosty zaujala tradice sportovních kur-
zů na školách, v tomto období právě probíhají 
lyžařské. Nadchlo je lyžování na Klínovci, kte-
ré všichni vyzkoušeli,“ říká hostitel Miloslav 
Hons. Nevšedním zážitkem byla i exkurze po-
vrchovým dolem s představením rekultivací 
a dalších záměrů. Kay Brügmann z Německa 
hodnotil Chomutov s ročním odstupem: „Vel-
mi vnímám globalizaci Chomutova, kdy je zde 
více známých mezinárodních obchodů. Tvář 
města krášlí více opravených domů a barev-
ná sídliště.“ Upravené, čisté a vybavené školy 
hodnotila další z účastnic návštěvy. „Zajímají 

nás rozdíly a přístupy ve školství včetně vlivu 
ředitelů na atmosféru ve školách,“ řekla Ma-
rianne Lindfors ze Švédska, které se také líbi-
lo jak samotné město, tak i blízké hory. „Se-
tkání je přínosné a inspirující pro každého 
z nás. Ve své práci se setkáváme s podobný-
mi problémy, i když každá země má svá spe-
cifi ka. Například ve Švédsku je v každé škole 
téměř dvojnásobek personálu než u nás. Kro-
mě učitelů mají spoustu asistentů, specialistů 
a psychologů,“ dodal ředitel Hons.

Farmářské trhy byly 
v Chomutově úspěšné, 
budou i letos

Zoopark splácí
chyby z minulosti

Severočeské farmářské trhy v Chomu-
tově byly podle pořadatelů v loňském 
roce nejúspěšnější v kraji. Od jara až do 
podzimu využili Chomutované jedno so-
botní dopoledne k nákupům čerstvých 
regionálních potravin. Kromě nabídky 
ovoce, zeleniny, mléčných a uzenářských 
výrobků byly k dostání i ryby, med nebo 
těstoviny místní výroby. „Naplnil se náš 
záměr oživit centrum a nabídnout lidem 
čerstvé a kvalitní potraviny přímo od far-
mářů a místních výrobců,“ hodnotí ná-
městek primátora Martin Klouda.
Protože byl o trhy velký zájem, město jako 
spolupořadatel farmářských trhů připra-
vuje jejich vylepšenou verzi pro letošní 
rok. Na náměstí 1. Máje se tak oblíbené 
trhy vrátí. „Zachováme stejnou prodejní 
dobu v soboty od 8 do 12 hodin, ale chce-
me počet trhů navýšit,“ dodává Klouda. 
Přesné termíny budou upřesněny. Cho-
mutované se však mohou od března až 
do listopadu na farmářské trhy těšit.

Proč musel zoopark ze svého napjatého 
rozpočtu platit zbytečných 160 tisíc ko-
run, vysvětlila jeho ředitelka Iveta Ra-
basová radním. Důvodem bylo porušení 
autorských práv výrobou a vystavením 
tří plastik ropáků v letech 2000–2008. 
K porušení zákona došlo na příkaz teh-
dejšího vedení organizace, které rozhod-
lo o výrobě a vystavení plastik ropáků 
bez řádného souhlasu autorky Barbory 
Šalamounové. Té musel podle rozsudku 
zoopark uhradit 105 tisíc, další fi nance 
stála nařízená omluva v tisku a náklady 
soudního řízení.    
Současné vedení PZOO vyzvalo bývalého 
ředitele k úhradě vzniklých prokazatel-
ných škod v rámci právních nároků k vy-
máhání škody. Radní obdrželi informaci 
o odmítnutí úhrady škody a rozhodnutí 
dále škodu nevymáhat soudní cestou. 
„Náklady na zdlouhavé soudní řízení 
s nejistým výsledkem by pro zoopark 
znamenaly další fi nanční zátěž. V této 
době, kdy se nám krátí všechny státní 
dotace na provoz, si nemůžeme dovolit 
plýtvat penězi. Naší prioritou jsou zvířa-
ta, jejich krmení a veterinární péče,“ sdě-
lila ředitelka zooparku Iveta Rabasová. 
Bývalý ředitel by se měl k celé záležitosti 
postavit čelem, uznat chybné rozhodnutí 
a deklarovat svůj postoj ke zvířatům.
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Rozhovor

Miroslav Schneider: Chtěl bych, 
aby moje obrazy přinášely radost
Vše začalo namalovanými obrázky, kte-

ré věnoval vedení města klient Domova 

pro tělesně postižené v Písečné ulici tři-

advacetiletý Miroslav Schneider. Jedním 

z obdarovaných byl i náměstek primáto-

ra Martin Klouda, který v loňském roce 

předal domovu do užívání dva speciálně 

upravené počítače. Tehdy dostal nápad 

uspořádat výstavu přímo v prostorách 

magistrátu, kde by se mohl každý podí-

vat na to, že i handicapovaní lidé dokáží 

vytvořit zajímavé věci.

Miroslav Schneider se věnuje malování, 

poslouchá moderní hudbu a rád dělá li-

dem radost. V domově pro handicapova-

né žije od svých 5 let.

Co nejraději malujete?
Různé instituce.  Budovy magistrátu, školy, 
domov důchodců, nemocnici nebo také cir-
kus.  Namaloval jsem ale i kavárnu, cukrárnu 
a restaurace.

Jak je malujete? Máte nějakou předlohu?
Nemaluju je ani podle fotografi e, ale z pamě-
ti. Stačí, když je jednou vidím, ale kreslím je 
trochu jinak. 

Který váš obrázek se vám líbí nejvíc?
Nejvíc se mi asi povedla radnice s kostelem.

Co děláte jiného kromě malování?
Už od školy mám rád psaní, takže v rámci 
možností si píšu různé věci buď na noteboo-
ku nebo ručně na papír. To byl takový můj sen 
pracovat v nějakém úřadě, kde se vypisují tis-
kopisy a vyřizují telefonáty. 

Jezdíte na nějaké akce pro handicapované?
Jezdíme do Prahy, kde pořádá akce televize 
Nova. Na moje narozeniny se tady pořádá 
zábava, kde se všichni sejdeme a bavíme se. 
Je to fajn. Kromě toho také jezdíme na různé 
výlety, třeba do pražské ZOO a podkrušno-
horského zooparku.

Jak se vám líbilo v zooparku?
Byli jsme se podívat v centrální části, kde jsou 
medvědi, lachtani nebo vlci. Určitě bych se 
chtěl ještě podívat na domácí zvířata, která 
tam chovají.

Co si plánujete do budoucna?
Budu malovat. Chtěl bych namalovat dal-
ší obrazy. Určitě to budou nějaké zajímavé 
domy, ale možná se pokusím i o něco jiného. 

Koncem ledna budete mít výstavu, koho byste 
tam rád viděl?

Výstava bude pro všechny. Chtěl bych pozvat 
školky a školy, maminky s dětmi a všechny ro-
diče. Vernisáž se bude konat 27. ledna od 10 
hodin. 

Máte nějaké přání?
Rád bych se podíval do různých úřadů a insti-
tucí v Ústeckém kraji. Také bych chtěl získat 
uznání za svou výtvarnou tvorbu. Líbí se my 

ilustrace knih Josefa Lady a rád bych se  podí-
val do malířského ateliéru. Také bych si přál, 
aby se mi uzdravily nohy.

Pozvánka
Obrázky Miroslava Schneidera 
si můžete prohlédnout od 
27. ledna v budově magistrátu 
ve Zborovské ulici.
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Kultura

Obraz Marie Svobodové zaplnil 
prázdné místo v kostele sv. Ignáce

Unikátní výstava zavítá do Chomutova 

Chomutovská výtvarnice Marie Svobo-
dová slavnostně předala do kostela 

sv. Ignáce kopii obrazu, kterou namalovala 
podle originálu s názvem Ecce homo od au-
tora s monogramem I.W. z roku 1541.  Na 
obraze pracovala půl roku. „Neměla jsem 
určený žádný termín, takže jsem nebyla pod 
tlakem a také tenhle způsob malování má jiné 
technologické postupy oproti mým běžným 
obrázkům,“ uvedla Svobodová. Na myšlen-
ku malovat velkoplošné obrazy pro kostely 
ji přivedl bývalý starosta Radonic Vladimír 
Valeš. „Ten mě také inspiroval, abych nama-
lovala obraz pro vintířovskou kapli,“ zavzpo-
mínala výtvarnice na dobu, kdy v kapli nebyl 
žádný obraz. „Nemám miliony na okna nebo 
na střechy, abych opravila chátrající kostely, 
ale mohu je vyzdobit a dělám to ráda,“ dodala 

skromně. Stejně tak doufá, že její obraz věno-
vaný kostelu sv. Ignáce bude dlouhou dobu 
dělat příchozím radost. 
„Obrazy od Marie Svobodové se mi líbí, pro-
tože z nich vyzařuje pohoda a klid,“ uvedl při 
slavnostním předávání náměstek primáto-
ra Jan Řehák. „Věřím, že obraz pohladí kaž-
dého, kdo se na něj podívá,“ dodal s poděko-
váním za to, že obrazy do kostela díky Marii 
Svobodové přibývají. 
Zvláštní vztah k obrazu má i manžel Marie 
Svobodové. „Originál jsem z kostela odnesl 
před padesáti lety, kdy byl v hrozném stavu,“ 
vysvětlil Václav Svoboda, který tímto činem 
originál obrazu zachránil. Ten byl násled-
ně zrestaurován, ale do kostela se již nevrá-
til. Dodnes patří mezi vzácné exponáty sbír-
ky Oblastního muzea v Chomutově. 

Zničené kostely severních Čech z let 1945 
– 1989 mapuje unikátní výstava, která 

bude k vidění v Oblastním muzeu Chomutov 
v objektu radnice na náměstí 1. máje od 15. 
února do 14. dubna. 
Výstava se do Chomutova přesune z Klemen-
tina Národní knihovny ČR v Praze, kde byla 
zpřístupněna v prosinci a lednu. „Její za-
půjčení do Chomutova pokládáme za velký 
úspěch, jelikož již nyní je o výstavu obrovský 
zájem ze strany různých muzejních, galerij-
ních i církevních institucí nejen v České re-
publice,“ uvedla Renáta Gubíková z Oblast-
ního muzea v Chomutově.
Na rozdíl od pražské výstavy, bude v Cho-
mutově představeno veřejnosti více předmě-
tů, které se zachovaly z dnes již neexistujících 

kostelů. „Součástí vernisáže bude i hudební 
doprovod,“ doplnila Gubíková.

Vymyslete název pro 
oddychové centrum

Průvodce historií 
Chomutova v prodeji 
od února

V současné době probíhají v areálu bý-
valých Vinohradských kasáren rozsáhlé 
stavební práce a s nimi tak vzniká nový 
sportovně-relaxační areál. Po otevření 
nového zimního stadionu a Kulturně 
společenského centra, jehož součástí 
je i nové Kino Svět, tak jak ho Cho-
mutované sami nazvali, vyroste v je-
jich blízkosti do konce roku 2012 také 
Oddychové a relaxační centrum s pla-
veckým bazénem. „Centrum nabídne 
návštěvníkům bazény včetně atrakcí 
pro děti i dospělé. Bude to místo, kam 
budou moci lidé přijet za sportem, zá-
bavou, ale i odpočinkem“ uvedla Věra 
Flašková, jednatelka společnosti Kul-
tura a sport Chomutov s.r.o.
O tom, jaký název centrum ponese, roz-
hodnou opět lidé. Kultura a sport Cho-
mutov s.r.o. dnešním dnem vyhlašuje 
soutěž o nejlepší název Oddychového 
a relaxačního centra s plaveckým ba-
zénem. „Věříme, že se nám opět sejde 
spousta originálních a nápaditých návr-
hů, ze kterých budeme moci vybrat ten 
nejlepší“ dodala jednatelka společnosti. 
Nejlepší návrhy budou po projednání 
dozorčí rady předloženy radě města, 
která v konečné fázi rozhodne o vítězi. 
Autor vítězného návrhu následně získá 
zajímavou odměnu.
Své návrhy mohou soutěžící zasílat na 
e-mail info@kultura-sport.cz do 15. 
února 2012. Spolu se soutěžními návrhy 
je důležité uvést jméno, příjmení, adresu 
a věk soutěžícího. Do předmětu zprávy 
je nutné uvést heslo SOUTĚŽ.

Chomutovem krok za krokem se jme-
nuje nový průvodce po památkách měs-
ta Chomutova od Jaroslava Pachnera 
a Petra Raka. Slavnostní křest knihy 
spojený s autogramiádou proběhne 2. 
února od půl čtvrté v DDD knihkupec-
tví v Ruské ulici za přítomnosti autorů, 
vedení města a ředitele chomutovské-
ho muzea Stanislava Děda. „Kniha 
popisuje historii jednotlivých domů, 
městských čtvrtí a volně navazuje na 
první publikaci stejných autorů Měst-
ská uličnice z roku 2005,“ uvedla Jana 
Dostálová z knihkupectví.
Kniha bude v prodeji po autogramiádě 
i v městském informačním centru.
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Sport

Výsledky ankety 
Nejlepší sportovec 
Chomutovska roku 2011

Jednotlivci dospělí
1. Simona Baumrtová

(plavání TJ Slávie Chomutov)

2. Branko Tarkulič
(kanoistika SC 80 Chomutov)

3.  Pavel Staněk
(basketbal BK Levharti Chomutov)

4.  David Hruška
(hokej Piráti Chomutov)

5.  Artur Omarov
(fl orbal FbC 98 Chomutov)

6.  Martin Morava
(fl orbal FbC 98 Chomutov)

7.  Petr Jíra (hokej Piráti Chomutov)

8.  Lubomír Vrbenský
(softbal SC 80 Beavers Chomutov)

9.  Jaroslava Čihařová
(národní házená SK Chomutov NH)

10.  Věroslav Sucharda (basketbal BK 
Levharti Chomutov)

Kolektivy dospělí
1.  BK Levharti Chomutov (basketbal)

2.  SC 80 Beavers Chomutov (softbal)

3.  Piráti Chomutov (hokej)

Jednotlivci mládež
1.  Tomáš Franta

(plavání TJ Slávie Chomutov)

2.  Daniel Pokorný
(kanoistika SC 80 Chomutov)

3.  Nikola Herejková
(kickbox Kosagym Kadaň)

Kolektivy mládež
1.  Mladší dorost Piráti Chomutov 

(hokej)

2.  Kadeti SC 80 Beavers Chomutov 
(softbal)

3.  Junioři FbC 98 Chomutov (fl orbal)

Masters
Jaroslav Lhoták
(softbal SC 80 Beavers Chomutov)

Sportovní hvězda
Martin Morava
(fl orbal FbC 98 Chomutov)

Reportáž o výsledcích ankety 
na straně 15.

Chomutovští judisté patří v kraji k nejlepším

Hodina tělesné výchovy proběhla pod vedením Levhartů

Loňská sezona byla pro judisty TJ VTŽ 
Chomutov velmi zdařilá. Podle předsedy 

oddílu juda Chomutov Bohuslava Starečka se 
úspěchy odvíjejí od ustálené členské základ-
ny, která činí 143 členů, z toho 114 jich je ve 
věku 8 až 18 let. „Skutečnost, že během roku 
nedochází k zásadnímu úbytku závodníků, 
svědčí o úspěšné strategii, kterou vedení od-
dílu zvolilo,“ konstatuje Bohuslav Stareček. 
Pravidelná tréninková činnost, absolvování 
všech potřebných turnajů a soutěží je pak 
odrazovým můstkem pro úspěšnost sezony. 
Proto není náhodou, že oddíl juda TJ VTŽ 
skončil v hodnocení klubů na letošním přebo-
ru ČR starších žáků a žaček na 4. místě, před 
mnohými oddíly disponujícími tréninkovými 
středisky mládeže. Přebornický titul v této 
soutěži vybojoval David Vopat, bronz Martin 
Varmuža. K úspěchu chomutovských barev 
přispěli  4. místem Dominik Pašek, 5. místem 
Josef Křivosudský, Laura Boučková a 7. mís-
tem Petr Tuček. V mladších žácích vybojoval 
na přeboru ČR stříbrnou medaili Jan Kittler.
Úzká spolupráce oddílu a rodičů nejmlad-
ších závodníků se během roku projevila v zis-
ku čtyř pohárů za vítězství v soutěži družstev 
na turnajích pořádaných regionálním svazem 
juda. Platí, že nejmladší judisté TJ VTŽ jsou 
letos v rámci kraje nejúspěšnější. 
Také v kategorii dospělých nezůstali závod-
níci TJ VTŽ za svými mladšími kolegy. Lu-

káš Novakovský vybojoval na mistrovství 
ČR ve váze do 60 kg bronzovou medaili. „Po-
tvrdil tak, že v této kategorii patří mezi před-
ní závodníky České republiky,“ dodal před-
seda oddílu s tím, že družstvo mužů skončilo 
v první lize juda z dvanácti účastníků na vý-
borném 6. místě.
Činnost oddílu juda TJ VTŽ Chomutov je 
v převážné míře zaměřena na práci s mlá-
deží. Tímto směrem se odvíjí veškerá trenér-
ská činnost, aktivita rodičů i mimosportov-
ní dění v oddíle. 

Protože jsme nadšenci, rádi sportujeme 
a máme rádi basketbal, slíbili nám uči-

telé tělesné výchovy překvapení. Jak to bývá, 
něco za něco. Naše snaha a poctivý trénink 
se vyplatily, sen se stal skutečností a naše ra-
dost byla nepopsatelná. Na začátku hodiny se 
ve dveřích tělocvičny objevilo pět obrů, z toho 
dva odlišné pleti. Nebyl to nikdo jiný než cho-
mutovští Levharti. Učitelé tělesné výchovy to-
tiž požádali vedení klubu, zda by hráči k nám 
do školy nepřišli a neukázali něco málo ze své-
ho umění.
Nejdříve nám ukázali hru dva na dva, pak 
Rob předvedl svou práci s míčem. Dokonce 
si někteří pod jeho vedením vyzkoušeli urči-
té prvky a snažili se je zopakovat… nemožné! 
Stejně jako bylo nemožné jej obehrát a míč 
mu sebrat. Učitelé však trvají na tom, že od 
příštího týdne budou naše umění zkoušet.
Takže vše bylo super a v poklidu do chvíle, než 
nás rozdělili na čtyři družstva. Každé z druž-
stev pak dostalo trenéra a už to šlo jako po 
másle. Začali jsme driblováním, pak střel-
bou, nácvikem dvojtaktu, zase střelba zleva a 
zprava. Závěr obstaral souboj mezi týmy v po-
čtu nastřílených bodů. 
Bylo to opravdu super, kdo z nás má takovou 
možnost zatrénovat si nebo dokonce zahrát 
s profíky, jakými jsou Robert Löwery, Patrick 

Pope, Jakub Kozubík a Filip Sahan. Velké 
díky patří i trenéru T. Eisnerovi, V. Martínko-
vi a především manažeru klubu M. Řápkovi, 
že nám toto setkání umožnili.
Rádi jim oplatíme svou účastí na jejich sobot-
ním zápasu – přijdeme všichni fandit!
Pár zajímavostí: BK Levharti Chomutov hrají 
nejvyšší basketbalovou soutěž u nás, tzv. Mat-
toni NBA. V souboji 14 týmů se naši drží a bo-
jují jako… levharti. Více informací se můžete 
dočíst na webových stránkách klubu http://
www.bk-chomutov.cz. 
Trenér Tomáš EISNER – přezdívaný Zlatá 
packa (střelec s vysokou úspěšností)
Robert LÖWERY – pochází z Washington 
DC, USA, basketbal hraje již od sedmi let a je 
to živel, s míčem umí neskutečné kousky a je 
rychlý jako levhart.
Patrick POPE – hráč, který také přišel 
z USA, je tichý, ale má přesnou mušku a hez-
ký úsměv.
Jakub KOZUBÍK – je to Slovák a hraje dru-
hé křídlo, není vysoký jako Filip, ale smečo-
vat umí. 
Filip SAHAN – měří 208 cm a paní učitelka 
působí po jeho boku jako trpaslík, takže se na 
koš jako on asi nikdy nezavěsí.

Žáci a učitelé ZŠ Chomutov, Školní 1480
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Bezpečnost a doprava

Internetová
televize
Zpravodajství
Kalendá  akcí

Aktuální
z Chomutova

informace

nyní i na Facebooku
facebook.com/
echomutov

www.eChomutov.cz

Agresivního muže 
zkrotil strážník
Městská policie musela zasáhnout pro-
ti agresorovi, který při jednání s pra-
covnicí oddělení sociálně právní ochra-
ny dětí chomutovského magistrátu se 
začínal dostávat do varu.  „Zareagovali 
jsme na tísňový signál z kanceláře jed-
né z úřednic odboru sociálních věcí. 
Strážník byl na místě během několika 
okamžiků,“ popsal rychlý zásah ředitel 
městské policie Vít Šulc.
Úřednice při řešení situace dětí šesta-
dvacetiletého muže byla vystavena hru-
bým urážkám a velice výmluvné gesti-
kulaci, která naznačila, že muž nemá 
daleko k napadení úřednice. „Obdobné 
situace nejsou vůbec žádnou výjimkou. 
Proto velice často preventivně voláme 
na pomoc městkou policii,“ řekla ve-
doucí odboru sociálních věcí Kamila 
Faiglová. I tentokrát se to vyplatilo. 
Agresor se s příchodem uniformova-
ného muže okamžitě uklidnil a jednání 
proběhlo bez problému.
Kvůli agresivnímu chování řady nepři-
způsobivých mají pracovnice k dispozi-
ci tísňové tlačítko, aby si mohli přivolat 
pomoc strážníka. Ten je na magistrátu 
přítomen v úřední dny. „Agresivita na-
šich klientů stoupá,“ dodala Faiglová. 
Vloni například byla jedna úřednice fy-
zicky napadena.

Osamělé ženy dostaly osobní alarmy

Projekt Váš strážník: Odpovědní strážníci 
se budou pravidelně setkávat s občany

Městská policie Chomutov připravila 
pro osaměle žijící ženy přednášku na 

téma Bezpečné chování a nebezpečné situa-
ce. Přednášky se konaly během tří dnů, kde 
si vyslechly důležité rady, jak předcházet ne-
bezpečným situacím nebo alespoň jak snížit 
riziko, takových situací. „Jedná se především 
o kapesní krádeže, jak zabezpečit svůj maje-
tek, jak se chovat k podomním prodejcům 
a jejich chování,“ popsala obsah přednášek 
Iva Ejim z úseku prevence kriminality s tím, 
že přednášek se také zúčastnili kolegové z re-
publikové policie. „Některé vybrané situace 
se dokonce i vizuálně předváděly, aby si je pří-
tomné ženy dokázaly lépe představit,“ uved-
la. Po skončení přednášky dávaly účastnice 
dotazy strážníkům i policistům. „Vzhledem 
k tomu, že se na přednášky přihlásilo i šest 
žen seniorek s horší pohyblivostí žijících osa-
měle, zvolili jsme variantu osobního pohovo-
ru a ukázku jak používat osobní alarm, který 
ženy po přednášce obdržely,“ dodala.  Osobní 
alarmy fungují na systému vytržení poutka 
a způsobují hluk podobný alarmu vozidla.
Projekt bude pokračovat, protože zájemkyň 

podle Ivy Ejim stále přibývá: „Zahájili jsme 
přednášky pro ženy pracující v průmyslo-
vé zóně u Chomutova. Tam jsou zaměstnány 
ženy v produktivním věku a pracují ve směn-
ných provozech, kdy chodí brzy ráno do prá-
ce a vracejí se večer.“ 
Ženám, které se zúčastní přednášek na téma 
bezpečné chování a předcházení rizikových 
situací bude kromě osobních alarmů, poskyt-
nutých Krajským úřadem v Ústí nad Labem, 
nabídnuta možnost nácviku sebeobrany pod 
vedením strážníků městské policie.

Ten člověk by měl být nesvéprávný. Posví-
tíme si na něj.  Zaměříme se na Sokolskou 

ulici.  Tyto a další odpovědi dostali občané 
z okolí Kadaňské a Nových Spořic, kteří přišli 
setkání s územním strážníkem Janem Novot-
ným v rámci projektu „Váš strážník“. Ten za-
vedla městská policie, aby obyvatelé měli sku-
tečně svého strážníka, na kterého se mohou 
obrátit a který je přímo odpovědný za jejich 
lokalitu. „Setkávání s občany z lokality jsme 
zavedli jako další možnost výměny informací 
mezi Chomutovany a jejich strážníkem,“ řekl 
Jan Řehák, velitel městské policie a náměstek 
primátora.
A to se stalo.  „V Sokolské ulici při cestě ve-
čer na nádraží se necítíme bezpečně,“ necha-
li se slyšet obyvatelky z lokality. Proto stráž-
níci se budou této části lokality vice věnovat. 
„Nechám zesílit dohled v ulici,“ sdělil územ-
ní strážník Jan Novotný.  Strážníci také do-
hlédnout na muže, který pravidelně sedí nad 
nádražím, křičí a často ohrožuje kolemjdou-
cí.  „Už jsme ho několikrát řešili. Pokusíme 
se poradit s odborem sociálních věcí, zda by 
mohl být muž zbaven svéprávnosti,“ řekl Petr 
Zálešák, zástupce ředitele městské policie.
S Policií České republiky se bude městská po-
licie řešit rychle jedoucí auta na  v Černovic-
ké ulici. „Sami zde určitě několikrát budeme 
měřit rychlost,“ popsal řešení jednoho poža-
davku občanů Jan Novotný.  Územní strážník 
se také bude věnovat černé skládce pneuma-
tik za Novými Spořicemi a dalším skládkám 

u zahrádek. „Uspořádám speciální akci na 
pejskaře, kteří neuklízejí po svých psech,“ re-
agoval Novotný na další stížnost občanů.  
Projekt „Váš strážník“ městská policie odstar-
tovala v červnu loňského roku.  Velitelé směn 
se stali  kontaktními strážníky pro jednotlivé 
lokality města.  Občané se na ně mohou obrá-
tit  pomocí e-mailu či telefonu městské poli-
cie a nově na setkáních s občany.  „Získáváme 
většinou podněty, které nejsou zcela akutní, 
proto je lidé obvykle nevolají na tísňovou lin-
ku 156, přesto je velmi trápí,“ říká Vít Šulc, 
ředitel městské policie. 
Podněty občanů jsou opravdu různorodé. 
Strážníci byli upozorněni na chybějící poklo-
py u kanálů, narkomany v zahrádkách nad 
Svahovou, na stanová městečka bezdomov-
ců, kteří dělali nepořádek, či na kresbu há-
kového kříže. Oznámení ihned řešíme a o vý-
sledku občany zpětně osobně či e-mailem 
informujeme,“ popisuje fungování projektu 
Šulc.  Od loňského června územní strážníci 
řešili přes osmdesát podnětů.
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Školy a volný čas

S T A T U T Á R N Í 

M Ě S T O  C H O M U T O V

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

z v e ř e j ň u j e

podle § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů

ZÁMĚR PRONAJMOUT
objekt č.p. 4757 ul. Mánesova, Chomutov 

na pozemku p.č. 299/2 o celkové výměře 

4.572 m2, zastavěná plocha a související 

část pozemku p.č. 307/2 o celkové výměře 

5.416 m2, ostatní plocha vše v katastrálním 

území Chomutov I prostřednictvím 

výběrového řízení.

Soutěžní podmínky lze vyzvednout na ofi ciálních 

stránkách statutárního města Chomutova, dále na 

podkladě písemné, telefonické nebo elektronické 

žádosti u pracovnice odboru rozvoje investic 

a majetku města p. Šárové, 

k.sarova@chomutov-mesto.cz, tel. 474 637 485, 

Chomutov, Chelčického 99.

Doba zveřejnění od 29. 9. 2011 do 16. 1. 2012.

Chomutovské školní kuchyně
dávají odborníci za příklad

Školy mají za sebou zápisy do prvních tříd

Úroveň v chomutovských školních kuchy-
ních nezávisle ocenil i časopis Gastro ma-

gazín. Vitamíny, ještě lepší chuť, ještě čerstvěj-
ší obědy a výběr ze dvou jídel.  Tohle vše mají 
strávníci v jídelnách chomutovských základ-
ních škol, které prošly rekonstrukcí či získaly 
moderní vybavení.  Především pak kuchyňský 
zázrak zvaný konvektomat.  Přístroje, kterého 
se většina kuchařek zpočátku bála a nechtěla 
ho do kuchyně ani pustit.  „Dneska na něj ne-
dají dopustit a nedovedou si představit, že by 
vařily bez něj,“ říká Renata Smrčínová, vedou-
cí jídelny Základní školy Ak. Heyrovského. 
Moderní způsoby vaření kuchařkám přinášejí 
také více pochval za jídlo. „Jídlo jsme měli samo-
zřejmě vždy čerstvé, ale nyní se dvěma konvek-
tomaty si můžeme na minutu přesně naprogra-
movat, kdy bude jídlo uvařené a podáváme ho 
ihned, jak se uvaří. Dříve jídlo nesmělo být starší 
čtyř hodin. Dnes ho nemáme starší, než několik 
minut,“ říká Eliška Marešová, vedoucí jídelny 
v ZŠ Na Příkopech, kde město zrekonstruova-
lo čtyřicet let starou kuchyň, která u hygieniků 
procházela kvůli svému stáří s odřenýma uši-
ma. „Nyní je to jeden z nejhezčích a nejmoder-
nějších provozů školního stravování, jaké jsem 
doposud navštívil. Kouzlo konceptu tkví nejen v 
pohodlném funkčním řešení varny a výdeje, ale 
především zařazením moderní technologie, kte-

rá řeší skvěle jednosměrný posun suroviny přes 
výrobu jídla až k jeho distribuci,“ napsal odbor-
ný redaktor Gastro magazínu Ivan Foral.  
Vaření v moderních provozech je naprosto jiné, 
než ho znají naše maminky či babičky.  Z var-
ných nádob mizí tuky, v litrech vařící vody ne-
mizí vitamíny či chuť. Plynové či elektrické 
hořáky nahradila pára a horký vzduch. „V kon-
vektomatech není pro nás problém připravit říz-
ky, knedlíky, zeleninu, či mletá masa nebo drů-
bež. Klasické hrnce již téměř nepoužíváme,“ 
říká Smrčinová. Konvektomaty vaří také vět-
ší porce oproti starému způsobu. „Protože pří-
stroj dokáže udržet při vaření správnou vlhkost, 
maso se proto tolik nespeče jako v klasické trou-
bě,“ vysvětluje Marešová. Moderní vymoženos-
ti usnadňují také práci kuchařkám.  V nové ku-
chyni Na Příkopech mají například myčku na 
velké hrnce či automatický podavač skleniček.

V uplynulém týdnu 
začaly zápisy do prv-

ních tříd. K zápisům se 
dostavilo zhruba 500 dětí, 
které by měly nastoupit le-
tos v září povinnou školní 
docházku. „Přesné počty 
dětí ještě nemáme, protože ředitelé škol mají 
termín do konce února, aby nahlásili, kolik dětí 
nastoupí v září do prvních tříd,“ uvedla vedou-
cí odboru školství Dagmar Mikovcová. 
Pro mnoho dětí to byl naprosto výjimečný zá-
žitek.  Například v Základní škole na Zahradní 
si děti užily Šmoulí svět. Na jiných školách se 
musely k zápisu probojovat pohádkovou ces-
tou, na které plnily řadu úkolů. Podle nich uči-

telé hodnotili, co vše se děti ve škol-
kách naučily. Každá škola k zápisu 
přistupuje po svém. Například na 
Březenecké si děti dojely na ma-
lých autíčkách, ve škole Ak. Hey-
rovského příchozí rodiče a před-
školáky vítala hudba.   

V loňském roce přišlo k zápisům celkem 499 
dětí, z toho bylo 109 odkladů. Do prvních tříd 
v loňském roce nastoupilo 519 dětí. „Vyšší po-
čet byl způsoben jednak tím, že nastoupily 
děti, které měly odklad a rodiče s nimi nepři-
šli k zápisu, a některé se přistěhovaly,“ doda-
la Mikovcová. 
V měsíci březnu budou probíhat zápisy do ma-
teřských škol.

Výrobou trika 
pomůžete ohroženým 
zvířatům
Na vlastní triko je nová soutěž Pod-
krušnohorského zooparku, které se 
může zúčastnit každý. „Soutěž spočívá 
ve vytvoření nápaditého trika, které by 
pomáhalo zviditelnit ohrožené druhy 
zvířat a podpořit tak mezinárodní kam-
paň Southeast Asia,“ vysvětlila Martina 
Pelcová z propagace zooparku. Je to 
jedna z kampaní, kterou každoročně vy-
hlašuje Evropské asociace zoologických 
zahrad, jejímž členem je také zoopark.
Slon indický, tygr sumaterský, saola, 
kahau, marabu, tamarau či varan, to 
jsou živočišné druhy, jejichž existence 
je velmi nejistá, především díky ilegál-
nímu lovu a obchodu. „Na triko se může 
libovolnou technikou vytvořit logo nebo 
obrázek a využít k tomu různou techni-
ku,“ uvedla Pelcová s tím, že hodnotit 
se bude především nápad a souvislost 
s posláním kampaně. Soutěž potrvá 
do 30. března. „Trika mohou soutěžící 
donést osobně na pokladny zooparku 
nebo doručit poštou,“ dodala. V budově 
Ekocentra budou 10. a 17. března work-
shopy, kde pracovníci centra pomohou 
návštěvníkům s výrobou trik a zároveň 
je naučí zajímavé výtvarné techniky. 
Podrobné informace o soutěži jsou na 
www.zoopark.cz.

Ústecký kraj vyhlašuje Cenu hejtmana za rok 2011
Veřejnost má možnost navrhnout aspiranty na udělení ceny, kteří v loňském roce vykonali 
výjimečný čin nebo dosáhli vynikajících výkonů v oblastech regionální rozvoj, věda a výzkum, 
kultura, sport či sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života.

Návrhy je možné doporučeně zasílat Zastupitelstvu Ústeckého kraje do 28. února na adresu:

Odbor kancelář hejtmana, Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem       

nebo doručit osobně přímo do podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje.

V obou případech je třeba na obálku připsat: Neotvírat – Návrh na Cenu hejtmana Ústeckého kraje.

12



Inzerce/Zábava

Sudoku Vtipy

Křížovka

Chlapík se šikovně vytratí z práce 
zrovna, když jeho šéf odešel a vyrazil si 
s kamarádem na ryby. Jak tak sedí u udic 
v pracovní době na břehu řeky, mihne 
se kolem nich motorový člun. Chlapík 
rychle skočí za vrbu, a když člun zmizí, 
zašeptá kamarádovi: „To mám ale dnes-
ka štěstí. Neviděl mě ani můj šéf, ani 
moje manželka!“

Do obchodu vběhne žena, v obou rukách 
nákupní tašky a dole oblečená jen do 
kalhotek, se ptá vedoucího:
„Prosím vás, nenašla se tady sukně, 
které se držely tři děti?“

Dvě prodavačky se baví za regálama. 
Přiběhne třetí a povídá:„Holky, v ob-
chodě jsou zákazníci!“ – „Tak buďme 
potichu, oni zase odejdou!“

„Ahoj, Kláro! Poslední dobou jsem 
děsně zapomnětlivý, zvlášť když piji. 
Včera na mejdanu jsem se tě ptal, jestli 
bys nejela se mnou na chatu na víkend, 
ale zapomněl jsem, jestli jsi řekla ano 
nebo ne.“
Odpověď: „Ahoj Tomáši. Taky hrozně 
zapomínám. Pamatuju si, že jsem včera 
někoho poslala do háje, ale ráno jsem si 
nepamatovala, koho.“

5 3 4 9 2

1 7 3

6 5

6 9

8 3

1 7

9 4 8

5 9 2 6 7

8 4

5 3 6 8

1 6 7

9 1 8

7 2 5 9

9 4 2

1 3 2

6 2 9 3

3 8

1 4 8

9 3 8

8 3 9

4 6 5 9

8

3 9 2 5

3 9 4

6 7 2

2 5 7

6 1 9

1 4 3

3 4 7

4 6 2

2 3 4 1 9

5 9 6

1 5 9

7 4 1

5 7 3

V tajence najdete italské přísloví.

13



Inzerce/Servis

inzerce

Kino Svět

25. 1. st 17.00 Kazatel Kalašnikov 
25. 1. st 19.00 Konec Roberta Mitchuma 
26. 1. čt 17.00 Černobílý svět  
26. 1. čt 19.00 Tři mušketýři 3D 
27. 1. pá 17.00 Alvin a Chipmunkové 3D

27. 1. pá 19.00 Černobílý svět 
27. 1. pá 19.30 Magdalena Kožená 
  a berlínští Filharmonikové koncert

28. 1. so 15.00 Alvin a Chipmunkové 3D 
28. 1. so 18.00 Černobílý svět 
28. 1. so 19.00 Tři mušketýři 3D 
29. 1. ne 15.00 Alvin a Chipmunkové 3D 
29. 1. ne 18.00 Láska je láska 
29. 1. ne 19.00 Bůh masakru 
30. 1. po 17.00 Láska je láska

30. 1. po 19.00 Bůh masakru 
31. 1. út 17.00 Láska je láska

31. 1. út 19.00 Kontraband

1. 2. st 17.00 Arthur a souboj dvou světů

1. 2. st 19.00 Nebezpečná metoda 
2. 2. čt 17.00 Hugo a jeho velký objev 3D

2. 2. čt 19.00 Nebezpečná metoda 
3. 2. pá 17.00 Hugo a jeho velký objev 3D

3. 2. pá 19.00 Kronika

3. 2. pá 20.00 Sherlock Holmes: Hra stínů 
4. 2. so 15.00 Hugo a jeho velký objev 3D

4. 2. so 16.00 Králova řeč 
4. 2. so 19.00 Sherlock Holmes: Hra stínů

5. 2. ne 15.00 Hugo a jeho velký objev 3D

5. 2. ne 18.00 Kronika

5. 2. ne 19.00 Sherlock Holmes: Hra stínů

6. 2. po 17.00 Muži v naději

6. 2. po 19.00 Soukromý vesmír

7. 2. út 10.00 V peřině

7. 2. út 17.00 Muži v naději

7. 2. út 09.00 Jeden musí z kola ven 
8. 2. st 17.00 Jeden musí z kola ven

8. 2. st 19.00 West Side Story 

Městské divadlo

27. 1. pá Maturitní ples Střední zdravotnické
 školy Chomutov  
28. 1. so Maturitní ples SPŠS Kadaň  
3. 2. pá Maturitní ples PO4. a ME4. SŠEaS Chomutov 
4. 2. so Nadační ples  

Galerie na schodech

2. 1.–31. 3. Grafi ka – Jan Nebeský
Výstava linorytů a hlubotisků mladého chomutovského 
výtvarníka Jana Nebeského, který působí jako pedagog 
v ZUŠ Litvínov.

Galerie Lurago

30. 1.–24. 2. Fotografi e z měst – Helena Čubová
Výstava fotografi í pražské výtvarnice Heleny Čubové.
Vernisáž je 30. ledna v 17.00 hodin.

Městská sportovní hala

4. 2. so 15.00 BK Levharti Chomutov – basketbal 

  Soupeř: USK Praha

Zápas chomutovských Levhartů v rámci Mattoni NBL 

(nejvyšší česká basketbalová soutěž mužů).

Vstupné: 40 Kč

Zimní stadion

28. 1. so 17.30 Chomutov – Most hokej 

4. 2. so 17.30 Chomutov – Olomouc hokej 

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

úterý  17.30 – 18.30

sobota, neděle 10.00 – 11.00

DDM

25. 1. st 18.00 COUNTRY TANEČNÍ KLUB „LASO“  

25. 1. st 17.00–20.00

  KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ

  A MLÁDEŽ  

25. 1. st 08.00 MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 

26. 1. čt 09.00 Dopoledne pro MŠ 

27. 1. pá 08.30 SOUTĚŽ V NĚMECKÉM JAZYCE 

28. 1. so 15.00 MASOPUSŤÁČEK 

31.1. út 09. 00–13.00 DOPOLEDNÍ KERAMIKA 

DDM od 09.00 – 13.00 hodin Sběr víček z PET lahví

Zapoj se do velké soutěže ve sběru víček z PET lahví

DDM od 08.00 – 18.00 hodin Sběr papíru

Soutěžíme opět o papírového krále a královnu.
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Exkluzivně nabízíme ke koupi rodinný 
dům 4+1, Libědice, 1.500.000 Kč
Tel.: 724 657 425

Exkluzivně nabízíme byt 3+1 s balkonem, 
OV, cihla, 67 m2, ul. Osvobození, 640.000 Kč
Tel.: 724 657 421 

Exkluzivně nabízíme ke koupi RD 4+1 
s garáží, 535 m2, Spořice, 3.100.000 Kč
Tel.: 724 657 425

Exkluzivně nabízíme ke koupi kompletně 
zrekonstruovaný byt v centru města, 3+1/B
Tel.: 724 657 056

Exkluzivně nabízíme ke koupi RD 3+1, 
zahrada (911 m2), Pesvice, 920.000 Kč
Tel.: 724 657 421

Exkluzivně nabízíme ke koupi 14 pozemků 
o rozloze 660 až 1.200 m2, Otvice
Tel.: 724 657 056

SKLENÁŘSTVÍ
Kilian glass s.r.o.

VEŠKERÉ SKLENÁŘSKÉ PRÁCE, 
VÝROBA – IZ SKEL, NÁBYTKOVÁ SKLA, 

STROJNÍ BROUŠENÍ A FAZETOVÁNÍ
STÁLÁ NOČNÍ ZASKLÍVACÍ POHOTOVOST

Nové sídlo: Březenecká 4808, Chomutov, 
v areálu firmy Losan  |  Kilianglass@tiscali.cz
tel.: 474 654 618  |  mobil: 777 153 800–801
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NABÍZÍME KOMPLETNÍ
EKONOMICKÝ SERVIS

 • vedení účetnictví, daňové evidence
• zpracování mzdové a personální agendy

• účetní a daňové poradenství

Účetní kancelář Lenka Hrabalová
Osvobození 3730, Chomutov 430 03

tel.: 728 471 544
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Občan z územní působnosti MM Chomutov 
zašle jedinou SMS ve tvaru: CV  BODY  POZ  Jméno+příjmení 
žadatele  Číslo ŘP a to na tel. číslo: 9020925

• cenou SMS (25 Kč) automaticky uhradíte poplatky 
a zpět Vám přijde potvrzení registrace žádosti

• do 3 pracovních dnů obdržíte v SMS údaj s počtem bodů 
a k tomu informaci, že si můžete do konce dalšího úředního 
dne vyzvednout zdarma protokol s výpisem přestupků

Technický poskytovatel: Agmo CZ, s.r.o., telefonický helpdesk: +420 234 718 555

BEZ NÁVŠTĚVY VÁM MAGISTRÁT 
SDĚLÍ AKTUÁLNÍ POČET BODŮ
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Fotoreportáž

Simona potřetí sportovcem roku
V městském divadle byly slavnostně od-

tajněny výsledky ankety Nejúspěšnější 
sportovec Chomutovska za rok 2011. Nikoho 
nepřekvapilo, že „zlatý hattrick“ v hlavní ka-
tegorii dovršila plavkyně Simona Baumrtová, 
která navíc předtím kralovala kategorii mlá-
deže. Bronzovou medailistku z mistrovství 
Evropy ovšem do divadla nepustila nemoc, 
a tak s cenou za vítězství v anketě mohla za-
pózovat až o týden později u bazénu (foto 
č. 1). Při předávání za ni zaskočil mladší bratr 
Ondřej (foto č. 2), taktéž mimořádně talento-
vaný plavec, který si tak dost možná nacvičil 
roli, která v budoucnu čeká i jeho.

Většina dalších vyhlašovaných sportovců si 
ale pro ocenění došla osobně. Se sebezapře-
ním bronzový basketbalista Pavel Staněk 
(foto č. 3), který si těsně před slavnostním ve-
čerem při tréninku pochroumal koleno a teď 
Levhartům citelně chybí. Hokejisty, třetí v ka-
tegorii týmů, vzhledem k nabitému programu 
zastupoval pouze Petr Jíra, který současně ob-
sadil sedmé místo mezi jednotlivci. Snad aby 
na pódiu nepůsobil tak osamněle, vzal s sebou 
dcerku Petrušku (foto č. 4). Velmi zajímavého 
náhradníka za pátého Artura Omarova vysla-
li zápasníci. Bohumil Kubát (foto č. 5) totiž 
bronzem z olympiády v Římě a čtvrtým mís-

tem z Tokia zastínil všechny přítomné. Snad 
jen nabytými zkušenostmi mu trochu mohl 
konkurovat softbalista Jaroslav Lhoták, vítěz 
kategorie Masters (foto č. 6). Předěly mezi 
jednotlivými kategoriemi vyplnily písněmi 
Monika Agrebi a Leona Šenková (foto č. 7) 
a freestylovou exhibicí mnohonásobný mistr 
světa ve footbagu Vašek Klouda. A protože 
jedním z partnerů ankety bylo i město Cho-
mutov, na pódiu se mezi předávajícími objevil 
i jeho jmenovec, náměstek primátora Martin 
Klouda (foto č. 8). Kompletní pořadí ankety 
Nejúspěšnější sportovec Chomutovska zve-
řejňujeme na straně 10.
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