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čtrnáctideník statutárního města Chomutova
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Yčtrnáctideník statutárního města Chomutova

Nohavica: 
Na všechny 

se nedostalo
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Exkluzivně nabízíme ke koupi RD 4+1, 
garáž, zahrada, Vysoká Pec u Chomutova
Tel.: 724 657 421

Exkluzivně nabízíme ke koupi RD, novo-
stavba 4+1 s bazénem a garáží, Račetice
Tel.: 724 657 421

Exkluzivně nabízíme ke koupi rodinný 
dům 4+1/G, Spořice, 2.600.000 Kč
Tel.: 724 657 425

Exkluzivně nabízíme ke koupi rodinný 
dům 4+1/G, Březno, 3.100.000 Kč
Tel.: 724 657 425

Exkluzivně nabízíme ke koupi byt 4+1 
(100 m2) Horní Ves - Šafaříkova, Chomutov
Tel.: 724 657 056

Exkluzivně nabízíme ke koupi 14 pozemků 
o rozloze 660–1200 m2, Otvice
Tel.: 724 657 056

Táboritská 119/11
Chomutov 430 01

T: 474 160 121
M: 724 657 407

největší nabídka nemovitostí v regionu
                              ... i Vám najdeme nové bydlení!
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CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. nabízí neopravené byty v Chomutově do nájmu veřejnou nabídkou.
Byt bude pronajat prvnímu zájemci, který se dostaví na sídlo společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. 
Křižíkova 1098/6, Chomutov s dokladem o uhrazení částky rovnající se konečné ceně, či s hotovostí, 
uvedené ve zveřejněné nabídce a splňuje kritéria uvedená v článku 4. Pravidel pro pronajímání bytů. 
– www.chomutovska-bytova.cz

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

informace: 474721233 – p. Elisová
variabilní symbol: 32521

číslo účtu: 2103480237/0100
specifický symbol: rodné číslo

www.chomutovska-bytova.cz

Prohlídky nabízených bytů umožní domovní správa QARK, ul. Na Bělidle, tel.: 474 624 124

1 Beethovenova 3888/12 1+1 31,46 15.000 Kč

2 Vršovců 1096/4 1+1 42,27 15.000 Kč

3 Vršovců 1101/4 1+1 54,56 15.000 Kč

4 Palackého 3961/17 1+1 36,73 15.000 Kč

5 Palackého 4446/5 1+1 35,55 15.000 Kč

6 Palackého 3952/11 1+2 53,61 21.000 Kč

7 Za Zborovskou 3605/6 1+2 51,45 21.000 Kč

8 Za Zborovskou 3607/7 1+2 51,34 21.000 Kč

9 Za Zborovskou 3614/6 1+2 50,61 21.000 Kč

10 Za Zborovskou 3614/8 1+2 50,61 21.000 Kč

11 Za Zborovskou 3616/1 1+2 51,41 21.000 Kč

12 Za Zborovskou 3616/3 1+2 52,01 21.000 Kč

13 Dr.Beneše 1509/7 1+2 65,25 21.000 Kč

14 Dr.Beneše 3645/3 1+2 51,70 21.000 Kč

15 Dr.Beneše 3645/6 1+2 51,70 21.000 Kč

16 Legionářská 3880/2 1+2 49,40 21.000 Kč

17 Palachova 3417/1 1+2 47,93 21.000 Kč

18 Kadaňská 3749/2 1+2 61,73 21.000 Kč

19 Kadaňská 3751/2 1+2 62,84 21.000 Kč

20 Kadaňská 3681/2 1+2 62,80 21.000 Kč

21 Sokolská 3721/3 1+2 60,35 21.000 Kč

22 Zahradní 5167/3 1+2 60,10 21.000 Kč

23 Palackého 3947/16 1+3 72,25 27.000 Kč

24 Palackého 3654/3 1+3 71,61 27.000 Kč

25 Kadaňská 3684/6 1+3 80,90 27.000 Kč

26 Sokolská 3709/3 1+4 102,58 33.000 Kč

Pořadí Adresa Č.p./č.b Velikost m2 Cena

Nabídka bytů do nájmu 
veřejnou nabídkou 
v Chomutově

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

Akční nabídka Trumf a Magic s cenovou výhodou 
až 90 000 Kč
Na tom, že všichni vyklízejí garáže, není nic podezřelého. Dozvěděli se totiž, 
že nadstandardně vybavené modely Trumf a Magic teď získají s cenovým 
zvýhodněním až 90 000 Kč. S úvěrem od ŠkoFINu navíc dostanete zimní 
kola zdarma! Nabídka platí do vyprodání skladových zásob.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 u vyobrazeného modelu 
Octavia Tour Trumf dle motorizace: 6,4-7,2 l/100 km a 149-168 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Tel.: 474 624 307-8
www.autodum-cv.cz

AutoDům
Chomutov s.r.o.
Spořická 4522
430 01 Chomutov
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Výročí
Chomutovska

11. 2. 1457 král Ladislav Pohrobek znovu 

potvrdil Janu Caltovi z Kamenné Hory 

držení Chomutova a Blatna poté, co Calta 

vyplatil Mikulášovi II. z Lobkovic 5 000 

kop, které byly jemu a jeho otci na těchto 

hradech zapsány.

12. 2. 1897 starostou města Chomutova 

byl zvolen Anton Schiefer.

18. 2. 1957 začalo pravidelné vysílání 

městského rozhlasu po drátě.

19. 2. 1857 narozena v Jirkově Augusta 

Rozsypalová, spisovatelka a redaktorka, 

pracovnice ženského hnutí.

20. 2. 1902 narozen v Chomutově Friedrich 

Czerny, spisovatel a básník, regionální 

publicista.

Chcete mě?

V psím útulku čeká na nové pány řada 

pejsků. Některé z nich vám představujeme. 

Více najdete na stránkách 

www.utulek-chomutov.estranky.cz.

Útulek můžete kontaktovat také na 

telefonu 474 651 080.

Miky je kříženec 

špice, má 8 let. 

Je to moc milý 

a hodný psík. 

Je zvyklý žít 

v bytě, miluje 

procházky a je 

kastrovaný. Po 

roce se vrátil 

z adopce, protože 

jeho pán těžce 

onemocněl.

15. 2. 
Chomutovské masopustní hody na náměstí 

1. máje od 9 hodin.

23. 2. 
Setkání s občany lokality Kamenná 

od 16 hodin v Tip Clubu.

Zapište si 
do diáře

4–5

7

9

15

Kvalita bydlení na 
sídlištích se zlepšila
Šedivá sídliště se mění na kvalitní místa pro 

bydlení díky projektu  Sídliště, místo pro život.

Výstava, která voní 
vínem a čajem
Nenechte si ujít výstavu černobílých fotografi í 

Heleny Čubové a dalších zajímavostí z jejích 

cest.

Plesová sezóna 
je v plném proudu
Fotogalerie z letošních maturitních plesů 

v městském divadle.

Služby magistrátu
on-line
Magistrát nabízí elektronické služby: 

objednání k jednání, zasílání SMS o počtu 

bodů, placení parkovného, informace 

z města, kultury a sportu.
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Téma

Platba pomocí SMS - pošlete přesný tvar SMS na 902 30
Požadovaná doba stání v hodinách Text SMS (musíte do něj doplnit vlastní RZ auta)

0,5 hod. CHV YY vaseRZ 0

1 hodina CHV YY vaseRZ 1

2 hodiny CHV YY vaseRZ 2

3 hodiny CHV YY vaseRZ 3

více hodin (x = počet hodin, 4 a více hodin) CHV YY vaseRZ X

Platba prozvoněním

Požadovaná doba stání v hodinách Prozvoňte číslo

0,5 hod. 910 307 YY0

1 hodina 910 307 YY1

2 hodiny 910 307 YY2

3 hodiny 910 307 YY3

více hodin (x = počet hodin, 4 až max. 9 hod.) 910 307 YYX

Návod na placení parkovného mobilním telefonem

Poznámky: YY – číslo parkovacího automatu. U parkovacích automatů číslo11, 15, 16, 17, 19, 28, 30, 33, 36
lze zadat pouze dvě délky doby stání: 0 – půl hodiny, 1 – 12 hodin. Platba prozvoněním pouze pro
registrované RZ v systému SMS parkovného.

Služby magistrátu: Jednoduše on-line
Máte rádi jednoduché věci? Rádi uspoříte nějaký ten čas?  Využijte elektronické služby magistrátu. Nebudete muset čekat 
ve frontách u přepážek, některé informace se dozvíte ihned, jiné do dalšího pracovního dne. Elektronické služby jsou určeny 
skutečně pro každého.  Mohou je využít občané k vyřízení běžných životních náležitostí při vydání občanského průkazu nebo 
cestovních dokladů, ale také specifi cky jako řidiči či podnikatelé. Přínosem jsou i pro turisty. „Život stále nabírá vyšší obrát-
ky, je dobře hledat cesty k usnadnění komunikace občanů s veřejnou správou, a proto se magistrát snaží služby pro občany 
nejen lépe zorganizovat a zrychlit, ale také zpříjemnit způsoby vyřizování úředních úkonů,“ říká primátor Jan Mareš. 

Nebojte se na úřad objednat, 
vyhnete se zbytečnému čekání

A jak to funguje? Právě velmi jednoduše. Ve-
čer si vzpomenete, že potřebujete pas. Stačí 
vzít telefon do ruky a odeslat SMS podle vzo-
ru a do dvou minut vám systém odpoví. Buď 
vám potvrdí vámi požadovaný termín, nebo 
nabídne nejbližší volný termín. Pak stačí jen 
termín potvrdit další SMS.  V esemesce zís-
káte i vaše kontrolní číslo. Dá se přirovnat 
k takzvanému PINu, který znáte z běžného 
používání platební karty. Toto číslo si musí-
te zapamatovat.  Zároveň víte, že na vás váš 
úředník bude čekat.  V esemesce totiž dosta-
nete řadu informací. Dozvíte se číslo kance-
láře, kde budete obslouženi, objednací číslo, 
a také výši případného poplatku. Zatím jste 
objednáním ztratili asi tři minuty času a stále 
sedíte doma v obýváku. 
Pak se už můžete vydat za svým úředníkem.  
V hodinu vašeho objednání se na vyvolávacím 
zařízení objeví vaše číslo. Díky SMS objedná-
ní, budete mít přednost před čekajícími lidmi.  
A jelikož úřední úkony trvají v průměru 5 až 
15 minut, strávíte při vyřizování svých záleži-
tostí i s objednání u vás doma v obýváku cel-
kem dvacet minut. Nezdá se vám to jako vel-
ká úspora času? A to jen za cenu dvou SMS.  
A velmi jednoduše.  Na této stránce najdete 
návody na využití SMS služeb, k dispozici 
jsou také na www.chomutov-mesto.cz/sms.
SMS systém začal fungovat v roce 2003. 
Postupně se systém stále rozšiřoval o další 
a další služby. „Objednávat se je možné na re-
gistr silničních vozidel, obecný živnostenský 
úřad a nově na elektronické občanské průka-
zy a pasy,“ vyjmenoval vedoucí dopravních 
a správních činností Bedřich Rathouský. Ři-
diči si také mohou na dálku zjistit, kolik mají 
bodů nebo si zaplatit parkovací místo. 

Výhody objednávání

Objednání se na úřad formou SMS je podle 
tajemníka chomutovského magistrátu The-
odora Sojky velmi komfortní, uživatelsky 
dostupné a jednoduché. „Výhodou pro objed-
nané je, že dostanou zprávu, jaké potřebné 
doklady si mají vzít s sebou, což jim zrychlí 
jednání na úřadě,“ upozorňuje tajemník na 
potvrzující SMS, která přijde jako odpověď 
na objednání zároveň s potřebnými informa-
cemi pro klienta. 

Elektronické občanky 
jsou typickým příkladem

Od ledna letošního roku začali úředníci vy-
dávat elektronické občanské průkazy, o kte-
ré byl okamžitý velký zájem občanů. „Právě 
v tomto případě má objednání na úřad přes 
SMS svůj mimořádný význam,“ reagoval Ra-
thouský na fakt, že lidé zcela zbytečně tráví 
čas v nekonečných frontách. Zcela zdarma 
mohou využít zájemci o vyřízení pasu nebo 
občanského průkazu objednání přes e-mail. 
„Kdo má zájem se objednat, tak se stačí pou-
ze zaregistrovat. Návod občané naleznou na 
webových stránkách města,“ vysvětlil.

Zpětná informace

Výhodou není jen samotné objednávání pře-
dem na určitý úřad, ale také zpětné vyrozu-
mění občana. „Pokud máme k dispozici číslo 
mobilního telefonu, oznámíme například ža-
dateli o pas, že ho má již hotový a může si pro 
něj přijít,“ vysvětluje dále Rathouský. 

Body zjistíte z domova

Pokud se někomu stane, že ho zastaví doprav-
ní policie a vyčíslí přestupek, řidič si není vždy 
jist, kolik bodů mu bylo zapsáno. K tomu stačí 
poslat formou SMS dotaz na chomutovský ma-

gistrát, který bezprostředně do tří dnů tazateli 
sdělí počet jeho stávajících bodů. SMS zpráva 
vyjde na 25 korun. „Letos je tato služba využí-
vána více. Máme tak čtyři až pět dotazů týdně,“ 
řekl Rathouský a dodal, že vzhledem k tomuto 
počtu odpovídá úřad prakticky obratem, ačko-
li lhůta pro odpověď jsou tři dny. 
Komfortnější službu si mohou řidiči předplatit 
na celý rok, a to za 99 korun. „Jestliže řidič do-
sáhne sedmi bodů, automaticky ho na to SMS 
zprávou upozorníme. Nemusí si tak pamato-
vat stav svých bodů,“ vysvětlil podstatu roční 
služby Rathouský. Pro srovnání, jednorázový 
dotaz na Czech pointu nebo České poště, kam 
si ale žadatel musí dojít, stojí 90 korun. 

Registr vozidel přijímá 
nejvíce objednávek

Nejvíce využívaný elektronický systém objed-
návání zaznamenává oddělení, kde se registrují 
vozidla. Podle Rathouského, se tak na běžný 
úřední den objedná kolem 20 lidí. „Na rozdíl od 
občanských průkazů a pasů jsou jednotlivé úko-
ny rychlejší, protože klienti již přijdou většinou 
s vyplněnými formuláři,“ popsal rozdíl.

Parkování bez stresu

Od května 2010 nabízí chomutovský magistrát 
službu placení parkovného pomocí SMS. „Ob-
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Téma

Znaky AGEND

DOK oddělení správních činností (ODaSČ) – žádost od dokument, tedy OP nebo PAS

Znaky PŘÍKAZŮ

REZ rezervace termínu návštěvy

ANO (NE) potvrzení, nebo odmítnutí navrženého termínu návštěvy

STO storno – zrušení naplánovaného termínu návštěvy

INF informace – systém znovu zašle informace o návštěvě

HLP nápověda

POZ odeslání poznámek a připomínek

Znaky ÚKONŮ pro příkaz REZ

A Pas 0-15 roků (do 30 dnu) +RL +OL +OP Zákonný zást. +100 Kč

B Pas 0-15 roků (do 15 dnu, platnost 6 měsíců) +2x foto +RL +OL +OP Zákonný zást. +1000 Kč

C Pas 15-18 roků (do 30 dnu) +OP +OP Zákonný zást. +600 Kč

D Pas 15-18 roků (do 15 dnu, platnost 6 měsíců) +2x foto +OP  +OP Zákonný zást.+1500 Kč

E Pas nad 18 roků (do 30 dnu) +OP  +600 Kč

F Pas nad 18 (do 15 dnu, platnost 6 měsíců) +2x foto +OP +1500 Kč

G převzetí dokladu; společný příkaz pro PAS nebo OP

J OP zadost o novy (končící platnost), doklad totožnosti, RL + bez poplatku

K OP zadost o novy (ztráta, poškození) doklad totožnosti + 100 Kč

L OP vydání prvního OP; vlastní RL + RL rodičů + bez poplatku

M OP ostatní úkony

Nepovinné parametry v SMS

2402 datum, na kdy rezervaci požaduji, zde je to 24. únor, resp. 24. březen

1035 čas požadované rezervace, zde je o 10hod a 35min., resp. 9 hod a 30 min.

Objednání na úřad pomocí SMS
(tel. 736 695 600)
• Pro objednání na náš magistrát je třeba zaslat jen 2 SMS. V první si rezervujete čas 

návštěvy a druh úkonu. Ve druhé SMS potvrdíte (odmítnete) zaslanou nabídku 
konkrétního času obsluhy.

• V SMS můžete užívat velká i malá písmena, důležité je jen oddělit znaky alespoň 
1 mezerou.

• Každá Vaše SMS musí začínat DOK = znak adresy agendy.

Vzory SMS pro rezervaci: 
DOK  REZ  A 2402 1035 (= na úsek pasů; pas pro dítě 0-15 roků)  
DOK  REZ  K 2403 0930   (=na úsek OP; žádám o nový OP)
modrá – povinné parametry , zelená – nepovinné parametry

Info limit bodů řidiče
Žadatel z územní působnosti Magistrátu města Chomutov: 
1. Zašle SMS ve tvaru: CHVLIM   AB123456   jméno  příjmení
  na tlf. číslo 9023099 (bez národní předvolby +420)
kde:
CHVLIM – je pevně dané kódové označení pro elektronickou službu „limit bodů“
AB123456 – je číslo VAŠEHO řidičského průkazu (psáno dohromady s počátečními 
písmeny)

2. Automaticky tím uhradí cenu služby a to vč. poplatku operátorovi, celkem 99 Kč. 
Obratem je mu zpět potvrzena úspěšná registrace služby na příštích 12 měsíců.

3. Dále, do 3 pracovních dnů, obdrží do mobilu údaj o počtu aktuálně zapsaných bodů.

4. Pokud v příštích 12 měsících po aktivaci služby dosáhne/bezprostředně překročí limit 
7 bodů, pak do 7 dnů bude v SMS o tom vyrozuměn na číslo mobilu, ze kterého službu 
objednal.

5. Ve dvanáctém měsíci obdrží automaticky v SMS vyrozumění, že mu platnost služby 
končí, dále opět údaj o aktuálním počtu bodů. Může si tak službu znovu aktivovat.
 
Možné životní situace:
Z hlediska funkčnosti aktivované služby je třeba vycházet z příměru, že na jedné straně 
„váhy“ je telefonní číslo žadatele a na druhé číslo jeho ŘP. Tato rovnováha se nesmí 
porušit. Příklady:
• Žadatel v mezidobí ztratí ŘP, nechá si vystavit nový - má nové číslo. Pak stačí, aby zaslal 
z původního tlf. čísla mobilu novou aktivační SMS a tím svoji „původní žádost přepíše“ na 
nové číslo ŘP. Cena aktivace je opět 99 Kč a platí na nových 12 měsíců.
• Žadatel ztratí mobil. Pak si u svého operátora zablokuje původní SIM kartu a dostane 
novou, se stejným telefonním číslem. Podle vyjádření operátorů se na funkčnosti 
elektronické služby nic nezmění.

ECHOMUTOV: 
Informace o kultuře a sportu
Informace o aktuálním dění získejte také pomocí SMS zprávy. Ať jste kdekoliv, můžete 
získat informace o kulturních, sportovních a volnočasových aktivitách.

Napište SMS zprávu ve tvaru INFO(mezera)KLÍČOVÉ SLOVO
Odešlete tuto zprávu na číslo 736 370 017.
Obratem obdržíte požadovanou informaci. Seznam SMS příkazů:

INFO KULTURA pro 3 nejbližší kulturní akce
INFO KINO pro nejbližší promítání kin
INFO DIVADLO pro nejbližší divadelní představení
INFO KONCERT pro nejbližší koncerty
INFO SPORT pro 3 nejbližší sportovní akce
INFO HOKEJ pro nejbližší hokejové zápasy
INFO LYZOVANI pro aktuální lyžařské podmínky

jednávání je celkem jednoduché a texty SMS 
s telefonními čísly pro každý automat jsou pře-
hledným způsobem zpracovány na webových 
stránkách města, ale také u parkovacích auto-
matů a pomoci občanům může i informační 
recepce magistrátu,“ uvedl tajemník chomu-
tovského magistrátu Theodor Sojka. K využití 
této služby stačí mít mobilní telefon, který má 
povolenou službu Premium SMS. „Tato služba 
se dá zdarma aktivovat na zákaznické lince da-
ného mobilního operátora,“ vysvětlil tajemník 
a doplnil, že po odeslání SMS obdrží dotyčná 
osoba potvrzující zprávu o tom, že parkovné 
bylo uhrazeno s informací, do kdy platí. 

Na koncesi se stojí zbytečné fronty

Stejný způsob objednání jako na dopravním 
oddělení, se dá využít i na živnostenském úřa-
dě. „Tady je právě ta výhoda, že se koncese 
nebo živnosti zpracují na počkání,“ řekl tajem-
ník. Stejně jako u občanských průkazů, i tady 
se tvoří zbytečné fronty. „Někdy se stává, že 
poslední klienti ve frontě se formou SMS pře-
objednají do jiných dveří, kde nejsou úředníci 
tolik vytíženi,“ popsal jednu ze situací na živ-
nostenském úřadě.“ 

Rychlé a korektní informace

Zájemci o veřejné dění si mohou zaregistrovat 

službu zasílání tiskových zpráv z chomutov-
ského magistrátu. „Po registraci dostanou lidé 
e-mailem každou vydanou tiskovou zprávu 
z města,“ uvedla tisková mluvčí chomutovské-
ho magistrátu Šárka Schönová. Kromě tisko-
vých zpráv obdrží zájemci o tuto e-mailovou 
službu také Chomutovské noviny nebo infor-
mace o stavu ovzduší a vodních toků na území 
Chomutovska. „Je to ta nejsnadnější a nejrych-
lejší cesta k nezkresleným informacím. Občan 
se tak vyhne zdlouhavému vyhledávání zpráv,“ 
dodala mluvčí. Zájem o tuto službu se stále zvy-
šuje a dnes ji využívá pravidelně přes 300 lidí. 

Sport, kultura, volný čas jako na dlani

Pro návštěvníky města, ale i pro Chomutovany 
radnice zřídila elektronické turistické a infor-
mační centrum. Na jednom místě - webové 
adrese www.echomutov.cz - tak lze získat in-
formace o kulturním, sportovním či volnoča-
sovém dění, ale i spoustu dalších odkazů a pod-
nětů. Elektronické informační centrum však 
nejsou jen webové stránky, ale také esemesko-
vé a e-mailové zpravodajství.  Jako každé infor-
mační centrum, tak i to elektronické poskytuje 
na jednom místě maximum informací.   
Pomocí SMS zprávy se Chomutované mohou 
dozvědět informace nejen o nejbližším fi lmo-
vém představení v kině Svět, výstavách, diva-

delních představeních, koncertech, ale i o sně-
hových podmínkách na horách a sportovních 
utkáních. Cena je zpoplatněna běžným tarifem 
operátora a občan za SMS neplatí nic navíc.
Kdo nemá rád pípání SMS zpráv, může si na 
portálu echomutov.cz objednat newslletery 
s informacemi o sportovních, kulturních a vol-
nočasových akcích. Každý týden pak dostane 
e-mail  nabitý informacemi. 
Elektronické informační centrum na echo-
mutov.cz má webové kamery na nejzajímavěj-
ších místech v Chomutově. V našem případě 
je to Kamencové jezero, Podkrušnohorský 
zoopark, Bezručovo údolí a samozřejmě ná-
městí 1. máje.  Takovou třešničkou na dortu je 
internetová televize, která přináší informace 
o místním společenském a sportovním dění. 
Významnou částí webu je kalendář akcí, který 
je pravidelně aktualizován.

Elektronické služby 
se budou rozvíjet dál

Přestože se některá města od Chomutova 
v elektronických službách učila, pokrok nejde 
zastavit a hlavně v elektronických aplikacích 
jde vývoj mílovými kroky kupředu. Již nyní 
magistrát uvažuje o dalších inovacích. „Zamě-
říme se na chytré mobilní telefony, které nyní 
zaznamenávají boom,“ uzavírá primátor.

omutov:
éno  příjmení
národní předvolby +420)

ktronickou službu „limit bodů“
psáno dohromady s počátečními

latku operátorovi, celkem 99 Kč.
služby na příštích 12 měsíců.

aj o počtu aktuálně zapsaných bodů.

osáhne/bezprostředně překročí limit 
n na číslo mobilu, ze kterého službu 

vyrozumění že mu platnost služby

VÉ SLOVO

m SMS příkazů:

í
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Kulturní dům na Zahradní je v provozu

Nový svozový vůz bude mýt kontejnery

Kulturní dům na Zahradní, který spravo-
vala Kultura a sport Chomutov, je v ma-

jetku města. Podle vedoucí majetkoprávního 
oddělení magistrátu Pavlíny Kolářové by měl 
objekt sloužit stále ke stejnému účelu jako 
dosud. „Zachovali jsme stávající provoz bý-
valého KaSSu pouze s tím rozdílem, že nyní 
zajišťuje správu objektu odbor magistrátu,“ 
upřesnil náměstek primátora Jan Řehák. 
Zatím v objektu zůstali všichni stávající nájem-
ci za stejných podmínek, jaké měli s dřívějším 
pronajímatelem. „Rozdíl je jen v tom, že mají 
uzavřené nové nájemní smlouvy přímo s měs-
tem,“ dodal Řehák. Pořadatelé různých setká-
ní a akcí si mohou ke svým aktivitám prostory 

v tomto objektu také pronajmout. Objednávky 
přijímá pracovnice majetkoprávního oddělení 
Kateřina Šárová na telefonu 474 637 485 nebo 
e-mailu: k.sarova@chomutov-mesto.cz .  
Město opakovaně zveřejňuje záměr proná-
jmu objektu a hledá nájemce na provoz jeho 
kulturní části.

Technické služby města Chomutova získají 
nového pomocníka v podobě univerzální-

ho svozového vozu za 7 milionů korun. Auto 
dokáže nejen svážet odpad, ale především 
dokáže kontejner po vyprázdnění vymýt.  
„Všechny mycí a sběrné nádrže jsou vyrobeny 
z nerezové oceli, takže mycí zařízení splňuje 
požadavky hygienických norem,“ upřesnil 
ředitel technických služeb Zbyněk Koblížek. 
Mycí zařízení, které je nainstalované ve voze, 
je schopné umýt popelnice i kontejnery. Mytí 
se ovládá elektronickým systémem v kabině 
vozidla. „Nádoby se budou mýt podle potřeby, 
minimálně však jednou ročně,“ dodal ředitel.
Vůz bude sloužit hlavně ke svozu bioodpa-
du. „Zatím máme 758 popelnic, které bu-
deme postupně doplňovat až do roku 2013, 
kdy počítáme s rozmístěním nádob na biood-
pad u všech rodinných domů na území města 
Chomutova,“ předpokládá Koblížek. Nádo-

by na bioodpad budou technické služby kom-
pletně ze všech rodinných domů svážet od 
roku 2014. Celkově bude ve městě 1 900 od-
padových nádob na bioodpad postupně poři-
zovaných z dotací. 
„Nový svozový vůz s myčkou bude dodán 
v červnu 2012 a je spolufi nancován z Ev-
ropského fondu pro regionální rozvoj Fondu 
soudržnosti, operačního programu Životní 
prostředí,“ vysvětlil ředitel. V ulicích Cho-
mutova by se nový vůz měl objevit v červen-
ci tohoto roku.

Školy dostaly dary za 
více než půl milionu

Váleční veteráni 
mohou nalézt práci

Rada města schválila přijaté dary školám, 
které zřizuje. Jen za poslední čtvrtletí loň-
ského roku obdržely školy 350 tisíc korun 
formou peněžních darů a dalších téměř 
230 tisíc v podobě věcných darů. Účelově 
i neúčelově vázané dary získaly základní 
školy, umělecká škola a největší část 111 
tisíc ve věcných darech a 266 tisíc korun 
v hotovosti mateřská škola. „Sponzorské 
dary jsou ve školách většinou využity na ná-
kup učebnic a pomůcek, na aktivity školy, 
výukové programy, interaktivní učebnice, 
ale také k vymalování tříd, nákupu nábyt-
ku či hraček do družiny či školky,“ vysvětlil 
primátor města Jan Mareš způsob využití 
darů. „Všem sponzorům patří za podporu 
škol velký dík,“ dodal primátor.

Veteránům, kteří se v jednotkách naší 
armády zúčastnili zahraničních misí po 
roce 1990, pomůže Sdružení válečných 
veteránů ČR nalézt odpovídající civilní 
zaměstnání. Projekt hrazený z fi nanč-
ních prostředků Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost Evropské-
ho sociálního fondu pomůže bývalým vo-
jákům vyhledat odpovídající zaměstnání, 
uhradit náklady na kurzy a školení podle 
požadavků budoucího zaměstnavatele 
a částečně zajistí dotaci mzdy. Více infor-
mací na stránkách Sdružení válečných 
veteránů ČR www.legionar.org .

Přijďte si užít masopustní rej
První chomutovské masopustní hody se uskuteční 
15. února od 9 do 17 hodin na náměstí 1. máje. Nebudou 
chybět stánky s občerstvením, zabijačkové speciality, 
dobová řemesla a k poslechu zahrají staročeské kapely. 
Akce je pořádána pod záštitou města Chomutova.

Program:

09:00 Masopustní průvod v maskách

13:00 Zahájení moderátorem Švejk Music

13:20 Masopustní soutěže

13:40 Lidové písně a tance

14:00 Průvod masek

14:20 Dětské divadlo Tereza

14:50 Masopustní soutěže

15:00 Zabijačka live aneb Jak to bylo 
 s naším čuníkem

15:40 Švejk Music

16:00 Průvod masek

16:20 Lidové písně a tance

16:40 Švejk Music

V Chomutově budou i další oslavy masopustu. V sobo-
tu 25. února bude od 14 hodin již osmý ročník Domo-
vinského masopustu a o den později od 13 hodin začne 
masopustní rej v Podkrušnohorském zooparku.

Kniha o historii Chomutova byla 
slavnostně pokřtěna
Ve čtvrtek 2. února pro-

běhla v knihkupectví 
DDD autogramiáda knihy 
Chomutov krok za krokem 
autorů Jaroslava Pachnera 
a Petra Raka. Za město se 
křtu knihy zúčastnila vedoucí 
odboru školství Dagmar Mikovcová. 
Chomutovem krok za krokem navazuje na kni-
hu Chomutovská uličnice z roku 2005. Nová 
kniha je podle městského architekta Jarosla-
va Pachnera podrobnější v historickém jádru. 
„Popisuje i novější historii města, místa kde 
dnes stojí sídliště, které bylo mezi Chomuto-
vem a Jirkovem a spojení s Horní Vsí ve dva-
cátých letech.“ Jak dále jeden z autorů podo-
tkl, tak významnou historickou stavbou, která 
si zaslouží pozornost, je městská radnice. „Je 

to nejstarší budova, která 
stále žije napříč historií,“ 
řekl Pachner. 
Petr Rak ze Státního ar-
chivu Chomutov se síd-
lem v Kadani během au-
togramiády poznamenal, 

že v knize není použita ani jedna současná fo-
tografi e. „Všechny fotografi e jsou historické.“ 
Zajímavou částí je mapování míst pobytu vý-
znamných evropských panovníků. „Chomu-
tov se nejvíce proslavil v roce 1813, kdy tu byl 
pruský král, ruský car, rakouský císař nebo an-
glický velvyslanec,“ vysvětlil architekt a dodal, 
že příští rok by se Chomutovské slavnosti měly 
nést v duchu tohoto významného výročí. 
Kniha je k dostání v knihkupectví DDD a v měst-
ském informačním centru za 75 korun.
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Radnice se ptá: Jak se žije rodinám 
s dětmi v Chomutově?

Kvalita bydlení na sídlištích se zlepšila

Město pomáhá nezaměstnaným

Komunikace radnice s veřejností se rozši-
řuje a prohlubuje. Kromě pravidelných 

setkání s občany jednotlivých lokalit se vedení 
města v loňském roce začalo setkávat se sku-
pinami obyvatel na dané téma. Po seniorech 
a handicapovaných bude další setkání zamě-
řené na rodiny s dětmi. „Zajímá nás, jak se 
jim v našem městě žije a čím bychom mohli 
přispět ke zlepšení jejich každodenního živo-
ta,“ říká primátor Jan Mareš. Kromě nových 
podnětů jsou pořadatelé akce připraveni pře-
dat přítomným důležité informace z oblastí 
volnočasových aktivit, bezpečnosti a preven-
ce negativních společenských jevů.
Cílem setkání, které pořádá radnice se Soci-
álními službami Chomutov a dalšími organi-

zacemi města, je vyšší informovanost obyva-
tel v oblastech, jež se jich dotýkají, a zároveň 
zpětná vazba v podobě podnětů na zlepše-
ní života ve městě. Přítomní budou zástupci 
města a magistrátu, Sociálních služeb Cho-
mutov, městské i státní policie a představitelé 
organizací nabízejících volnočasové aktivity 
pro rodiny s dětmi. „Máme zájem komuni-
kovat se všemi, kterých se život rodin s dětmi 
v našem městě týká a mají zájem jej ovlivnit,“ 
dodává primátor Mareš. Setkání se uskuteční 
ve velkém sále Střediska knihovnických a kul-
turních služeb ve druhém poschodí ve čtvrtek 
16. února od 15 hodin. Kromě bezbariérové-
ho vstupu a výtahu bude připraveno i hlídání 
dětí, aby se mohli rodiče účastnit diskuse.

Projekt Integrovaného plánu rozvoje 
města „Sídliště, místo pro život“ přinesl 

v loňském roce zlepšení bydlení převážně na 
Březenecké, Kamenné, Zahradní a Písečné. 
„Prostřednictvím tohoto projektu jsme výraz-
ně přispěli ke zlepšení vzhledu a každodenní-
ho života na našich sídlištích. Nejen, že jsme 
například vybudovali chodníky k zooparku, 
u Flory nebo u Tesca,“ uvádí primátor měs-
ta Jan Mareš a dodává, že stranou nezůstala 
ani bytová družstva a sdružení vlastníků by-
tových jednotek, kteří využili projekty za 115 
milionů korun na rekonstrukce 25 bytových 
domů. „Za 63 milionů korun byly zrekonstru-
ovány výtahy, osm domů bylo zatepleno za 34 
milionů korun. Dva poslední projekty se nyní 
dokončují,“ upřesnil primátor.
Podle manažerky projektů Hany Novákové se 
další etapy v tomto roce zaměří kromě chod-
níků a parkovišť také na podchody, veřejné 
prostranství před školou, kulturním domem, 
hřiště, sportoviště a zastávky MHD. „Jenom 

pro letošní rok je připraveno 14 jednotlivých 
projektů ve dvou etapách pro zlepšení života 
na sídlištích,“ dodala Nováková s tím, že dal-
ší budou následovat až do roku 2014. Na revi-
talizaci veřejných prostranství se počítá s do-
tací ve výši 120 milionů korun.

Agenda veřejné služby se od Nového roku 
v důsledku sociální reformy přesunula 

do kompetence úřadů práce. Město Chomu-
tov jako vůbec první město v Ústeckém kraji, 
podepsalo smlouvu s úřadem práce o veřej-
né službě. „Od začátku ledna bylo zapotřebí 
podepsat na veřejnou službu nejen smlouvy 
mezi úřadem práce a městem, které zastupu-
je své organizace, ale i s jednotlivými klienty,“ 
vysvětlila vedoucí odboru sociálních věcí Ka-
mila Faiglová.
Během dvou týdnů vzniklo 217 pracovních 
míst pro 201 klientů. V současné době vyko-
nává veřejnou službu 143 osob. „Veřejnou 
službu jsme zprostředkovávali pro sedm or-
ganizací města a touto smlouvou deklarujeme 

zájem na jejím pokračování,“ uvedl náměstek 
primátora Martin Klouda. Město tak pomá-
há úřadu práce s organizováním činností pro 
dlouhodobě nezaměstnané. „Naším priorit-
ním zájmem je však pomoci lidem, a to udr-
žením jejich pracovních návyků a především 
zlepšováním jejich životní situace a vztahů ve 
městě komplexně,“ dodal. 
Chomutov prezentoval na setkání zástupců 
měst s úřadem práce příklady z praxe. Krajská 
koordinátorka veřejné služby z úřadu práce 
Hana Drncová dala ostatním městům Chomu-
tov za příklad: „Lidé z vedení města a odboru 
sociálních věcí z Chomutova byli velmi aktiv-
ní, nečekali a urychleně s námi jednali, proto 
v Chomutově už veřejná služba funguje.“

Vládní agentura 
v Chomutově selhala
Město Chomutov ukončilo spolupráci 
s Agenturou pro sociální začleňování 
v romských lokalitách. Podle vedení měs-
ta si agentura přivlastňuje práci jiných, 
s městem jako partnerem nespolupra-
cuje a lživě manipuluje s informacemi. 
„Rada města byla na svém posledním 
jednání seznámena s postupy a stylem 
jednání představitelů agentury. Zásadně 
odmítáme tyto způsoby a projevy aro-
gance vládní agentury,“ uvedl primátor 
města Jan Mareš důvod, proč spolupráce 
s vládní agenturou nebude pokračovat. 
„Obyvatelům města nepřináší vládní 
agentura nic pozitivního,“ doplnil.
Spíše než agentura se sociálnímu za-
čleňování věnovali pracovníci města, 
sociálních služeb, škol, neziskových or-
ganizací a dalších zástupců v lokálním 
partnerství. „Výsledkem činnosti těchto 
odborníků byla návrhová část strategic-
kého plánu, která se i bez schvalování 
zastupitelstvem průběžně plní,“ vysvětlil 
primátor. Jedná se například o již zaháje-
né projekty správců lokalit a připravený 
projekt Kamínek.
Problémy s agenturou nastaly po ne-
schválení strategického plánu zastupiteli 
Chomutova, ve kterém se údaje předlo-
žené pracovníky agentury nezakládaly na 
pravdě a byly účelově zmanipulované.

S T A T U T Á R N Í 
M Ě S T O  C H O M U T O V

zve obyvatele lokality Kamenná
(ulice Kamenná, Školní pěšina,

Kamenný vrch, Jasmínová)
na územně zaměřené

Setkání 
s občany

které se bude konat

ve čtvrtek 23. února 2012
od 16 do 17 hodin

 v Tip Clubu

v ul. Zahradní 5165

za přítomnosti

zástupců vedení města, městské policie, 
technických služeb, dopravního podniku 

a příslušných odborů magistrátu

program:

Problémy a potřeby 
lokality Kamenná
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Rozhovor

Eva Vlková: Tančit se může naučit každý
Beethoven DC EXE je profesionální ta-

neční klub z Chomutova, který navštěvu-

je zhruba 250 tanečníků všech věkových 

kategorií. Zakladatelkou a lektorkou 

tance je Eva Vlková, která se tanečnímu 

klubu věnuje na plný úvazek. Je vicepre-

zidentkou občanského sdružení Czech 

Dance Organization za Ústecký kraj. 

Před narozením syna se aktivně věnova-

la činnosti porotce na prestižních taneč-

ních soutěžích.

Kdy jste začala uvažovat o tom, že byste vy-
učovala tanec? 
Studovala jsem pedagogiku jak na střední, 
tak na vysoké škole, vždy hudební obor, a vě-
novala se tedy spíše hudbě. Když opomenu 
to, že v dětství jsem dělala balet a na vysoké 
škole rock and roll, tak jsem se k výuce tance 
dostala vlastně omylem. Kamarádka se vě-
novala baletu, a tak jsem si řekla, že zkusím 
cvičit s dětmi, a zjistila jsem, že jsem schopná 
je něco naučit.

Prozraďte, jaká je vaše taneční vize?
Vycházím z toho, že intenzivním tréninkem 
se tancovat naučí každý. Některé děti jsou 
hodně muzikální a jiné méně, ale pokud tan-
cují v týmu, dokážou dobře zkoordinovat po-
hyb s hudbou. 

Jak byste charakterizovala váš klub z pohledu 
laika, jaké styly tančíte?
Děláme sportovnější typ tance. Zabýváme se 
diskotékovými styly a poslední tři roky také 
děláme street show. Tam vlastně můžete po-
užít jakékoli techniky. Trénujeme hodně gym-
nastiku i klasický tanec. 

Sdružujete se pod nějakou taneční asociací 
v ČR?
Organizace, pod kterou se sdružujeme, se 
jmenujeme Czech Dance Organization a má 
okolo 10 tisíc tanečníků, kteří se věnují velké 
škále tanečních disciplín. Ty se přizpůsobily 
českému tanečnímu vývoji. Systém je stejný 
jako například ve fotbalové lize. My máme 
ligu Discodance, která probíhá od září do 
ledna. Podle počtu nasbíraných bodů si za-
jistí taneční skupiny postup na mistrovství 
Evropy a světa. Jedná se hlavně o sólové 
tanečníky, dua a malé skupiny, které tančí 
vrcholově. Velké týmy soutěží od března do 
června. 

Soutěžíte i jinde než pod vaší asociací?
V loňském roce jsme se poprvé zúčastnili 
Letní olympiády mládeže, kde jsou zahrnuty 
všechny druhy sportů a nově právě i tanec. Za 
Ústecký kraj jsme byli vybraní, protože jsme 
měli největší úspěšnost. Olympiáda se nám 
jako klubu povedla a dosáhli jsme plného 
počtu bodů. V konečném součtu s ostatními 

sporty ale skončil náš kraj na šestém místě. 
Letos se olympiády zúčastníme opět.

Kluci jsou většinou jako tanečníci v menšině, 
jak je to u vás?
Kluky máme v juniorské kategorii dva. Jeden 
z nich se stal pětkrát po sobě mistrem Evro-
py. Tančí v diskotékovém stylu a na tomto 
šampionátu se střídá o přední místa s Italy. 
Tato soutěžní disciplína je rychlá, dynamická 
a soutěží se opravdu na vysoké úrovni. 

Musíte sledovat nové taneční trendy a rychle 
se přizpůsobovat, jak to zvládáte?
Novinky vycházejí z muziky, to znamená, 
že první je muzika a pak následuje pohyb. 
Všechny novinky přicházejí z Ameriky, kde 
se vše vyvíjí. Vznikne písnička a profesionální 
tanečníci vymýšlejí nové věci. 
Dnes se dá vše najít na internetu, kde sledu-
jeme světové taneční soutěže nebo profesio-
nální tanečníky a necháme se jimi inspirovat. 
V žádném případě je nekopírujeme, ale do 

našich sestav vnášíme naši invenci. 

Kolik máte trenérů?
Máme celkem deset trenérů, kteří prošli mou 
trenérskou přípravou z pedagogiky, psycho-
logie a průpravou, jak upoutat a zpestřit jed-
notlivé taneční hodiny. Mezi naše další aktivi-
ty právě patří i to, že si školíme nové taneční 
trenéry. Protože i moderuji, sleduji také, jak 
trenéři mluví. Trenér musí podat při trénin-
ku doslova herecký výkon, jinak netrénuje. 
Opravdu důležité je umět děti učit, dokázat je 
zaujmout. 

Jaké úspěchy máte za sebou třeba za loňský 
rok?
V loňském roce jsme vyhráli, co jsme mohli. 
Dokonce jsme udělali hattrick, kdy vyhráli 
děti, junioři i dospělí všechny ligy. Se sklad-
bou Piti piti pa ve street show jsme také za-
bodovali.

Co plánujete do budoucna?
Ráda bych otevřela pobočku, kde by se děti 
učily tanec ne vrcholově, ale jen pro zábavu. 
Vím, že všichni nemají na to trénovat šest-
krát v týdnu, a přesto je tanec baví. Takže 
volnou a zábavnou formou učit děti základy 
tance.

Vaše nejoblíbenější motto?
Nejpřirozenějším projevem zdravého člověka 
je pohyb, a když se spojí s hudbou, tak vzniká 
estetický pohyb.
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Kultura

Výzva k nominaci na Cenu 
Jiřího Popela z Lobkovic
Statutární město Chomutov každoročně 
v červnu udílí Cenu Jiřího Popela z Lobkovic, 
a to osobnostem, živým i již nežijícím, které 
se v různých oborech lidské činnosti význam-
ným způsobem zapsaly do dějin Chomutova. 
Rada města nyní vyzývá k předložení návrhů 
na tuto cenu.

Návrhy může předložit občan, skupiny občanů 
či právnické osoby. Návrh musí obsahovat odů-
vodnění, proč by daná osoba měla být oceně-
na. K návrhu je možné připojit další významné 
a podporující dokumenty, například životopis, 
výčet činností či zásluh, novinové články o či-
nech či zásluhách, publikační přehled apod. 

Své návrhy zasílejte do 31. března 2012 na ad-
resu: Statutární město Chomutov, Výbor pro vý-
chovu, vzdělávání a zaměstnanost, Bc. Dagmar 
Mikovcová, Zborovská 4602, 430 28  Chomutov. 
Obálku označte slovy NOMINACE JPL. 

Návrhy, které musejí obsahovat také kontakt 
na navrhovatele, zpracuje a posoudí Výbor pro 
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, své sta-
novisko následně předloží ke konečnému roz-
hodnutí radě. V případě, že osoba je navrhovaná 
k ocenění in memoriam, je nutné uvést kontakt 
na nejbližší příbuzné.

Magistrát hostí 
neobvyklou výstavu

V budově chomutovského magistrátu 
si může veřejnost prohlédnout zhruba 
30 obrázků, které namaloval Miroslav 
Schneider. Jeho obrázky zaujaly náměst-
ka primátora Martina Kloudu, a tak přišel 
s nápadem uspořádat výstavu. „Obrázky 
mají něco do sebe. Je vidět, že i lidé s han-
dicapem mohou dokázat zajímavé věci 
a vytvořit něco pěkného,“ řekl náměstek 
a na vernisáži dodal, že by byla škoda, kdy-
by Mirkův talent zůstal veřejnosti skryt. 
Podpořit Miroslava Schneidera přišli 
nejen jeho kamarádi, ale i pracovnice 
Sociálních služeb Chomutov s ředitelkou 
Alenou Tölgovou a vedoucí sociálního 
odboru Kamila Faiglová. 
Autor obrázků sám vernisáž uvedl a po-
děkoval všem za účast a podporu. „Moc 
si toho vážím a hodně to pro mě zna-
mená. Jsem rád, že se moje obrázky líbí 
a uvidí je hodně lidí,“ dodal Schneider.

Výstava, která voní vínem a čajem

Nohavica v Chomutově: Vyprodáno!

Nezmaři přijedou do Chomutova, 
předprodej je zvýhodněný

Galerie Lurago se otevřela tentokrát fo-
tografi ím a zápiskům Z měst, jak se 

výstava Heleny Čubové také jmenuje. Název 
i samotná výstava vystihuje autorčin smysl 
pro detail a zajímavosti z cest. Nejsou to jen 
černobílé fotografi e, které po evropských 
i českých městech pořizuje, ale také je do-
provází deník, který jak sama říká, je hlavně 
o vzpomínkách. „Když otevřete nějakou jeho 
stranu, tak přesně víte, co se tam dělo. U těch 
deníků to je prostě fyzická a smyslová záleži-
tost,“ řekla Helena Čubová. 
Nezaměnitelné zážitky přináší autorce vý-
stavy malování červeným vínem, kávou nebo 
čajem. Atmosféra okamžiku se tím okamžitě 
navždy zapíše do deníku. Výstava zachycu-

je kromě fotografi í kresby a několik stránek 
z deníku, kde autorka použila například prá-
vě červené víno. 
Výstava, která uchopí vaše smysly a donutí 
vzpomenout na hluboko ukryté vzpomínky, 
potrvá do 24. února.

Ostravský písničkář Jarek Nohavica do-
slova nadchl chomutovské diváky, kteří 

do posledního místa zaplnili Městské diva-
dlo. Nejen výstižné texty, ale i hudba člo-
věka, který svou první písničku napsal již v 
osmi letech, oslovuje neuvěřitelné množství 
lidí. Texty Jarka Nohavici nejsou komerční, 
ale dobře se pamatují, odráží současnou 
dobu, ale hlavně zahřejí duši. O tom, že kon-
cert se velmi líbil, svědčí i ohlasy návštěv-
níků. „Koncert byl jedním slovem skvělý a 
byl nad moje očekávání,“ svěřila se se svými 
dojmy z koncertu jeho návštěvnice Markéta 
Šilhanová. 
Jarek Nohavica zazpíval v Chomutově 
v rámci svého turné v divadelních sálech. Je-
jich kapacita není tak velká jako ve sportov-

ních halách. „Specifi cký je i způsob prodeje 
vstupenek, při kterém management umělce 
nepřipouští jejich rezervaci před samotným 
zahájením prodeje,“ vysvětlila jednatelka 
Kultury a sportu Chomutov Věra Flašková. 
Navíc Jaromír Nohavica patří mezi něko-
lik málo umělců, na jejichž vystoupení jsou 
vstupenky vyprodány během doslova pár 
dní. Proto i v Chomutově bylo divadlo vypro-
dané již před Vánocemi, kdy byl zahájen pro-
dej vstupenek na lednový koncert.
Další hudební svátek čeká na fanoušky le-
gendární hudební skupiny Uriah Heep, kte-
rá bude rovněž koncertovat v Chomutově. 
„Již nyní také připravujeme festivaly Otevře-
no a Kamenčák. Chomutované se mají na co 
těšit,“ dodala Flašková.

Folková skupina 
Nezmaři vy-

stoupí v Kulisárně 
23. února od 19 
hodin. „Nezmaři 
přijedou s koncert-
ním programem, 
ve kterém zazní jak 
průřez jejich tvor-
bou, tak i písničky 
z jejich posledního 
CD Kdo si zpívá má 
do ráje blíž,“ prozradila Kateřina Stanislavo-
vá z Kultury a sportu Chomutov. Posluchači 
si tak s nimi mohou během jednoho koncertu 
zazpívat písničky ze všech období kapely od 
historie až po současnost. „Zájemci o vstu-
penky mohou využít předprodeje, kde je vyjde 
vstupenka o 30 korun levněji,“ upozornila na 
novinku Stanislavová. 

Skupina NE-
ZMAŘI je cha-
rakteristická 
vícehlasým vo-
kálem s dopro-
vodem akustic-
kých nástrojů. 
Její repertoár 
tvoří převáž-
ně vlastní pís-
ně ale i světová 
folková klasi-

ka. Každoročně odehrají přes sto koncertů. 
Za léta aktivního koncertování posbírali 
všechna ocenění, která se v tomto žánru udě-
lují. Kromě plzeňských Port jsou také držite-
li dvou Zlatých klíčů. Na svém kontě mají 13 
samostatných CD a DVD Nezmaři 30 let.
Předprodej vstupenek je v Městském divadle 
a Městském informačním centru.
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CHOMUTOVSKÝ
DRAGON CUP 2012
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

ve spolupráci se SPORTCLUBEM 80 CHOMUTOV

– oddílem kanoistiky pořádá 4. ročník 

ZÁVODU DRAČÍCH LODÍ O POHÁR PRIMÁTORA 

MĚSTA CHOMUTOVA

CO JE DRAGON CUP
Složte si i vy svoji dračí posádku a prezentujte svoji fi rmu 

v jednom dresu, doslova na jedné lodi.

Dračí loď je plavidlo tvaru otevřené kánoe o délce 12,5 m 

ozdobené na špici dračí hlavou a na zádi ocasem.

Posádku tvoří max. 20 pádlujících vsedě (10 napravo a 10 na-

levo), bubeník sedící na špičce, který údery do bubnu udává 

tempo pádlování, a kormidelník stojící na zádi.

ČASOVÝ A SPORTOVNÍ PROGRAM ZÁVODU

KDY A KDE?
1. května 2012 na Kamencovém jezeře v Chomutově

KDO?
Přihlásit se mohou 20 (21) členné smíšené (min. 4 ženy) týmy 

fi rem, organizací, občanských sdružení, zájmových skupin, 

profesních týmů (hasiči, policie, učitelé, lékaři…),

reprezentace města, obcí i libovolní zájemci.

JAK? 
Závodí se na 4 drahách na trati 200 m, systém rozjížďky – 

semifi nále – fi nále

REGISTRACE – STARTOVNÉ
Registrační poplatek obsahuje zapůjčení lodě, pádel, plovacích 

vest (povinné do 15 let), drobné občerstvení, vstup do areálu 

Kamencového jezera, jednu tréninkovou jízdu, kormidelníka 

a na požádání i bubeníka.

Registrační poplatek pro posádku ve výši 10 000 Kč zašlete na 

účet KB a.s. Chomutov 19 0000626441/0100, do 15. 4. 2012.

Registrační formulář naleznete v příloze nebo na adrese  

www.chomutov-mesto.cz, www.sc80kanoistika.cz

Přihlášky zasílejte do 15. 4. 2012 na e-mail: 

s.skubova@chomutov-mesto.cz

Kontakt v případě dotazů: Silvie Škubová – kancelář primátora, 

tel.: 474 637 477 nebo zástupce oddílu kanoistiky Blanka 

Doležalová - b.dol@seznam.cz

Sport

inzerce

CF-holding s.r.o.
Jana Hudcová, tel.: 775 550 098
Poradenské centrum ZDARMA

              Hypotéky bankovní i nebankovní, úvěry se zástavou i bez zástavy, 
insolvence - oddlužení pro každého i pro podnikatele.
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Moderní gymnastky chtějí 
bodovat na mistrovství

Chomutov míří na obří hokejový turnaj

Šermíři přivezli kompletní sadu medailí

Vstup do nového roku znamená pro mo-
derní gymnastky SC 80 Chomutov práci 

na nových sestavách. „Mnohé naše závodnice 
postupují do starších kategorií a tomu musí 
buď přizpůsobit své stávající sestavy, nebo 
se musí vytvořit zcela nové,“ uvedla trenér-
ka Věra Nedbálková. Gymnastky si daly ten-
to rok za cíl postup na mistrovství republiky 
v kategoriích kadetek a dorostenek. „Dou-
fáme také, že se na šampionát kvalifi kují 
i děvčata z kombinovaného programu,“ řekla 
Nedbálková, podle které jsou její svěřenkyně 
nejsilnější právě ve společných skladbách. 
V těch se soutěží vždy na podzim. „Úspěšnost 
v této disciplíně jsme opět potvrdili na listo-
padovém MČR, kde společná skladba junio-
rek vybojovala páté a skladba starších žákyň 
osmé místo,“ zavzpomínala na loňské úspě-
chy trenérka. Dodala, že jednotlivé gymnast-
ky napříč kategoriemi jsou dobře připraveny, 
a tak i letos mohou očekávat úspěchy. 
První závody v letošním roce čekají oddíl na 
konci března v Praze a Žďáru nad Sázavou 
a chomutovské moderní gymnastky jsou je-
jich tradičními účastnicemi. Po těchto pohá-
rových závodech bude první důležitou akcí 
Oblastní přebor kadetek a dorostenek v Jab-

lonci nad Nisou, kde se bude bojovat o postu-
pová místa na MČR. „Náš oddíl bude letos 
opět pořádat víkendové závody, a to konkrét-
ně 12. a 13. května,“ s předstihem zve všech-
ny příznivce gymnastiky Věra Nedbálková. 
Moderní gymnastika se v posledních letech 
zpřístupňuje široké veřejnosti a děvčata, kte-
rá mají o tento sport zájem, nemusí nutně mít 
ideální postavu či dispozice. „Nábor do od-
dílu pořádáme každý rok v září. Letos bude-
me rozšiřovat naše řady o děvčátka narozená 
v letech 2007 a 2008,“ doplnila s tím, že ucha-
zečky nemusí mít žádnou taneční či sportov-
ní průpravu, vše se jim dostane od kvalifi ko-
vaných trenérek.

Na největším hokejovém klání světa bude 
mít opět zastoupení také Chomutov. 

Obřího „dvojturnaje“ pro hráče ročníku 
1999 a mladší v kanadském Québecu a jen 
přes řeku Svatého Vavřince vzdáleném městě 
Lévis se zúčastní dva výběry z českých klubů 
pod hlavičkou Chomutova, tedy vlastně ne-
ofi ciální česká reprezentace.
V Québecu, kde proběhne turnaj za účasti 108 
týmů, je Chomutov nasazen do nejprestiž-
nější výkonnostní skupiny Elite, kde se střet-

ne s družstvy z hokejově vyspělých zemí, na-
příklad prvním soupeřem jim budou mladíci 
slavných Detroit Red Wings. Druhý výběr 
pod hlavičkou Chomutova se bude o vavříny 
bít v Lévis v konkurenci dokonce 116 celků. 
Chomutov se na kanadském turnaji představí 
už posedmnácté, vždy pod vedením manažera 
výpravy Vojtěcha Čihaře. Přímo z Chomutova 
se ho letos zúčastní hráči Matyáš a Jan Svobo-
dovi, dále Martin Löffelman a Jaroslav Starý 
a trenéři Josef Rindoš se Zdeňkem Svobodou.

Bílá Opava je celorepublikový 
šermířský turnaj, kterého se 

poslední lednový víkend zúčastnili i 
borci DDM Chomutov. „Z dvanác-
ti závodníků v kategorii žáků Dan 
Nezbeda zvítězil a nováček Lukáš 
Stránský se umístil na pěkném šes-
tém místě,“ sdělil ředitel DDM Mi-

lan Märc. V kategorii kadetů pak Da-
vid Dyršmíd vybojoval druhé místo 
a Dan Nezbeda se umístil na třetí 
příčce. Lukáš Stránský skončil na 
bodovaném sedmém místě. „David 
Jantač byl nejmladším účastníkem 
turnaje a vyhrál svůj první souboj,“ 
vyzdvihl benjamínka týmu M. Märc.

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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Ve Středisku knihovnických a kultur-

ních služeb v Chomutově, Palackého 

4995/85 najdou zájemci BURZU knih 

vyřazených z fondu beletrie (přízemí 

vedle šatny) a BURZU naučných knih 

vyřazených z fondu  studovny (2. pat-

ro vedle studovny). Knihy se prodávají 

za cenu 5–20 Kč.
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Internetová
televize
Zpravodajství
Kalendá  akcí

Aktuální
z Chomutova

informace

nyní i na Facebooku
facebook.com/
echomutov

www.eChomutov.cz

Bezpečnost a doprava

Strážník občanů z Kadaňské a okolí 
vyřešil podněty z prvního setkání

Před přechodem uberte plyn

Pravidelné hlídky u podchodu pod třináct-
kou či zajištěná nebezpečná díra. To jsou 

výsledky setkání územního strážníka Jana 
Novotného s obyvateli lokality Kadaňská 
a okolí. „Lidé nám dali konkrétní poznatky 
a díky tomu jsme mohli provést konkrétní 
opatření,“ říká velitel městské policie a ná-
městek primátora Jan Řehák. A přesně o ta-
kovéto spolupráci setkávání s občany a celý 
projekt Váš strážník je. Městská policie bude 
pořádat setkání územního strážníka s občany 
postupně ve všech lokalitách.
Obyvatelé lokality upozornili, že se cítí nebez-
pečně v podchodu pod silnicí 1/13 z ulice Št. 
kapitána Kouby. „U podchodu jsme provedli 
mimořádnou akci, při které ho hlídky po ně-
kolik dní a několikrát za noc kontrolovaly,“ 
popisuje jedno konkrétní opatření strážník 
Jan Novotný, který má lokalitu na starosti.  
Podchod a jeho okolí se také stal takzvaným 
kontrolním bodem. V praxi to znamená, že 
se tam každý den v nepravidelném čase ob-
jeví hlídka a zkontroluje ho. „Přepokládáme, 
že nekalé živly si  pravidelného pohybu unifo-
rem všimnou a podchodu se vyhnou,“ dodává 
Novotný.  O poznatky ze setkání projevila zá-
jem také Policie České republiky a například 
při kontrolách tohoto podchodu městské po-
licii pomáhá.

Strážníci také ohradili nebezpečnou díru 
v zemi v Sokolské ulici, na kterou občané upo-
zornili. Zároveň informovali technické služ-
by, které ji zakryly. „Do díry opravdu mohl ně-
kdo spadnout a zranit se,“ dodal Novotný.
Územní strážník také prověřil ohlášené sklád-
ky. Všechny nahlásil oddělení životního pro-
středí chomutovského magistrátu. Pravidel-
nějších kontrol se také dočká hřbitov v ulici 
Elišky Krásnohorské, kde mizí květiny a další 
smuteční výzdoba. Městská policie rovněž na 
žádost občanů iniciovala změnu dopravního 
značení u jednoho z parkovacích stání v Ka-
daňské ulici. Stání bylo označeno značkou, 
která ho vymezila pro invalidy, parkovací mís-
ta však nebyla využívána. „Zajistili jsme, aby 
se počet míst pro invalidy zmenšil. Svislá do-
pravní značka je již opravena. Vodorovné zna-
čení se odstraní na jaře,“ dodává Novotný.

V zimním období dochází více ke střetům 
vozidel s chodci. V principu se v horších 

klimatických podmínkách vyskytuje více kri-
zových situací než za „ideálních“ podmínek. 
Objektivně ovšem je nutné podotknout, že ne 
vždy jsou právě klimatické podmínky tím je-
diným důvodem dopravních nehod. 
Je třeba upozornit, že chodci nemají absolut-
ní přednost. „To je jeden z klíčových okamži-
ků, proč právě od roku 2000 několikanásobně 
vzrostl počet dopravních nehod na přecho-
dech a nejen na nich,“ uvedl předseda do-
pravní komise Jaroslav Komínek a pokračuje 
s tím, že chodci mnohdy vstupují na vozov-
ku bezprostředně před přijíždějícím vozidlem 
a neřeší, jestli je řidič vozidlo schopen bezpeč-
ně zastavit. A právě největší problém je v ob-
dobí, kdy je vozovka mokrá či namrzlá. 
Pozornost si zaslouží přechody pro chodce na 
vícepruhých komunikacích a nebo přechody v 
těsné blízkosti autobusové zastávky, kdy není 
vidět přes prostředky MHD. Ostatně o tom 
svědčí i případ z minulých dnů, kdy na ulici Pa-
lackého jedno vozidlo zastavilo před přecho-
dem pro chodce, aby umožnilo dvěma školá-
kům přechod přejít, vozidlo jedoucí souběžně 
v druhém pruhu však nezastavilo a srazilo je.
 „Myslím si, že zde jde o vzájemné chování 
v provozu k sobě. A to všech skupin účastníků 

vzájemně – chodců, cyklistů, řidičů,“ myslí si 
Komínek. Pokud se bude toto posuzovat z po-
hledu chodce, tak by neměl vstoupit na pře-
chod, pokud není zcela přesvědčen o tom, že 
ho řidič vozidla zaregistroval a bezpečně za-
staví. „Nebo nevstoupím – či nevynutím si za-
stavení vozidla, když paradoxně za tímto vozi-
dlem již jiné nejede, a proto ho nechám projet 
a za ním již mohu zcela bezpečně přechod pře-
jít,“ dodal. Další případ je z pohledu řidiče. 
Stejně tak když se vozidlo blíží k přechodu pro 
chodce a řidič vidí záměr chodce přejít komu-
nikaci, stačí pouze ubrat před přechodem plyn 
a zpomalit. „Mohu chodce bezpečně nechat po 
přechodu přejít a nemusí tím dojít ke krizové 
či vyhrocené situaci mezi chodcem a řidičem,“ 
vysvětluje předseda dopravní komise.
Chodci by měli zapomenout na nesmyslný 
výraz „absolutní přednost“. Před vstoupe-
ním na přechod pro chodce si sundají kapu-
ci, vytáhnou sluchátka z uší a postačí, když 
se pouze rozhlédnou, jestli je řidič vozidla 
zaregistroval. „Stejně tak řidič při příjezdu 
k přechodu pro chodce by měl daleko lépe 
vnímat pohyb kolem přechodu a soustředit 
se nejen na děti, ale na všechny účastníky,“ 
upozorňuje Komínek. V provozu jsme všich-
ni kolegové, v principu chceme spolu vychá-
zet a fungovat a nikoli bojovat.

Psi ohrožovali provoz
V psím útulku skončili dva psi, kteří 
pobíhali v dopoledních hodinách po ko-
munikaci lidově přezdívané třináctka. 
Na městskou policii zavolal pohotový 
řidič, že po silnici pobíhají dva velcí psi. 
„Strážníci, kteří k případu vyjeli, si všim-
li, že psi přebíhají sem a tam a způsobují 
řidičům nemalé potíže,“ uvedl mluvčí 
Městské policie Chomutov Vladimír 
Valenta s tím, že majitele se zatím zjistit 
nepodařilo, protože psi neměli obojky 
s evidenčními známkami.

Městská policie 
na Facebooku
Projekt Váš strážník je založený na vzájem-
né  komunikaci mezi územním strážníkem 
a občany v lokalitě, kterou má na starosti. 
Občané se na své strážníky mohou obrá-
tit pomocí e-mailu, telefonu či vzkazu na 
webových stránkách www.mpchomutov.
cz. Nově také lidé mohou kontaktovat 
strážníky pomocí sociální sítě Facebook. 
„Chceme, aby komunikace mezi strážní-
ky a lidmi z lokality byla co nejjednoduš-
ší, a právě Facebook je tím jednoduchým 
a rychlým nástrojem nejenom pro mladou 
generaci,“ řekl velitel městské policie a ná-
městek primátora Jan Řehák.
Na Facebooku občané také najdou in-
formace o činnosti městské policie. Na 
stránce www.facebook.com/mpchomu-
tov budou fotografi e ze zásahů, informace 
o preventivních aktivitách či vyřešených 
podnětech v jednotlivých lokalitách.
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Festival Mateřinka 2012 představí dovednosti dětí z mateřských škol

Březenský drak hledá nevěstu

Děti z chomutovských mateřských škol 
opět změří své síly na celostátním fes-

tivalu Mateřinka 2012. Porotě i svým rodi-
čům ukáží, co se naučily. „Festival je ukázka 
schopností, dovedností dětí a pedagogů ve 
výtvarné, hudební, rozumové, literární a po-
hybové oblasti. Letos proběhne již 14. roč-
ník,“ uvedla organizátorka Hana Vorlíčková. 
Děti se na Mateřinku chystají řadu týdnů 
tak, aby jejich vystoupení byla co nejkrás-
nější. Není se pak co divit, když se na podiu 
chomutovského divadla objeví indiáni z da-
lekých prérií nebo naopak se diváci mohou 
přenést na českou vesnickou veselici s řadou 

lidových písní. Mnohá vystoupení jsou ma-
lými divadelními představeními. Paní učitel-
ky do několikaminutového představení doká-
ží vměstnat nejednu pohádku. Děti za svou 
píli dostanou vždy nějaký dárek a především 
jsou oceněni bouřlivými potlesky pyšných ro-
dičů. Děti se tím učí nejen tvořivosti a estetic-
kému cítění na základě předchozích znalostí, 
ale také schopnosti vystupovat před veřejnos-
tí,“ vysvětlila cíl projektu Vorlíčková.
Festival každoročně doprovází celostátní an-
keta o nejlepší paní učitelku v mateřské škole 
Zlatá Mateřinka. Tato cena se uděluje za pří-
kladné a inspirativní působení v oblasti před-

školního vzdělávání s přihlédnutím k míře 
oblíbenosti kandidáta u dětí a jejich rodičů. 
„Cenu Zlatá Mateřinka 2011 převzala paní 
učitelka Eva Lenčéšová z Mateřské školy 
Chomutov ze součásti  MŠ Písečná,“ dodala.
Letošní chomutovské kolo Mateřinky se koná 
29. února a 1. března v městském divadle 
a zúčastní se ho 22 mateřských škol regionu. 
Jako hosté vystoupí jedna školka z Litvínova 
a jedna z Mostu. Záštitu nad pořádáním fes-
tivalu  Mateřinka mají: primátor města Cho-
mutova Jan Mareš a starostové měst: Jirkova 
Radek Štejnar, Kadaně Jiří Kulhánek a Kláš-
terce nad Ohří Jan Houška.

Drak Severus si chce na svátek sv. Valen-
týna najít nevěstu. Pomoci mu v tom 

mohou děti. Každý, kdo nakreslí, vymodeluje, 
nebo jakoukoli výtvarnou technikou ztvární 
partnerku pro březenského draka a donese ji 
do Informačního centra Severočeských dolů 
v Chomutově, získá dárek. Severus čeká na 
nevěsty do 14. února. Autor té nejhezčí dosta-
ne vyhlídkový let nad Chomutovem.
Drak Severus neboli důlní obr je stroj KU800. 

Velkorýpadlo, které je vysoké podobně jako 
chomutovská městská věž, pracovalo v Do-
lech Nástup Tušimice více jak 30 let. Nyní je 
součástí březenské venkovní expozice. Je to 
jedinečná atrakce v České republice. Okolí 
stroje je upravené tak, aby potěšilo i nejmen-
ší návštěvníky. Součástí jsou pohádkové kuli-
sy. Výpravy za březenským drakem se konaly 
přes léto až do podzimu. Další exkurze za-
čnou opět na jaře.
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POZOR SMLUVNĚ 
GARANTUJEME ČESKOU 

VÝROBU OKEN

ČESKÝ
VÝROBEK

58 %54 % + NAVÍC 4 % =

SLEVY
Platí do 29. 2. 2012

6 > 5 6-komorová okna za cenu 
5-komorových od konkurence

ZDARMA
žaluzie, teplý rámeček k objednaným oknům

ZELENÝ ÚVĚR 
PODPORUJTE I VY OBJEDNÁVKOU 

NAŠICH PLASTOVÝCH OKEN 

www.svet-oken.cz 800 101 004
LINKA pro ČECHY

AKČNÍ

až 9000 Kč

ZIMNÍ 
SLEVA 

CHOMUTOV 
Písečná 5285 (v přízemí zdravotního střediska)

tel.: 474 659 281, fax: 474 650 590
e-mail: chomutov@svet-oken.cz
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Inzerce/Zábava

Sudoku

Křížovka

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 pra-

covnice 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 31. 3. 2012.

Antonín Macek: Nic neprospívá člověku více, než... (tajenka)

1 7

8 1 7

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

5 9
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3 4 1 7 9

5

8 5 9
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1 7 5 9

13



Inzerce/Servis

inzerce

S
C

-3
1
1
7
1
7
/2

1

Kino Svět

8. 2. st 17.00 Jeden musí z kola ven

8. 2. st 19.00 West Side Story 

9. 2. čt 17.00 Mupeti 

9. 2. čt 19.00 Stars Wars: Epizoda I. – Skrytá hrozba 3D 

10. 2. pá 16.00 Stars Wars: Epizoda I. – Skrytá hrozba 3D

10. 2. pá 17.00 Mupeti

10. 2. pá 19.00 Stars Wars: Epizoda I. – Skrytá hrozba 3D

11. 2. so 15.00 Mupeti

11. 2. so 16.00 Stars Wars: Epizoda I. – Skrytá hrozba 3D

11. 2. so 19.00 Stars Wars: Epizoda I. – Skrytá hrozba 3D

12. 2. ne 15.00 Mupeti  

12. 2. ne 16.00 Stars Wars: Epizoda I. – Skrytá hrozba 3D

12. 2. ne 19.00 Stars Wars: Epizoda I. – Skrytá hrozba 3D

13. 2. po 17.00 Alvin a Chipmunkové 3 

13. 2. po 19.00 Jack a Jill

14. 2. út 17.00 Alvin a Chipmunkové 3

14. 2. út 19.00 Láska je láska

15. 2. st 17.00 Jack a Jill

15. 2. st 19.30 Speciální jednotka

16. 2. čt 17.00 Cesta na tajuplný ostrov 2 (3D)

16. 2. čt 19.00 Jack a Jill 

17. 2. pá 17.00 Cesta na tajuplný ostrov 2 (3D)

17. 2. pá 17.00 Arthur a souboj dvou světů 

17. 2. pá 19.30 Nepřítel pod ochranou

18. 2. so 15.00 Cesta na tajuplný ostrov 2 (3D)

18. 2. so 18.00 Signál 

18. 2. so 19.00 Nevěstinec 

19. 2. ne 15.00 Cesta na tajuplný ostrov 2 (3D)

19. 2. ne 18.00 Signál 

19. 2. ne 19.00 Nevěstinec

20. 2 .po 17.00 Stars Wars: Epizoda I. – Skrytá hrozba 3D

20. 2. po 19.00 Signál

21. 2. út 17.00 Stars Wars: Epizoda I. – Skrytá hrozba 3D

21. 2. út 19.00 Signál

22. 2. st 17.00 Stars Wars: Epizoda I. – Skrytá hrozba 3D

22. 2. st 19.00 Labyrint

Městské divadlo

27. 1. pá Maturitní ples Střední zdrav. školy Chomutov  

28. 1. so Maturitní ples SPŠS Kadaň  

3. 2. pá Maturitní ples PO4. a ME4. SŠEaS Chomutov 

4. 2. so Nadační ples

10. 2. pá Maturitní ples SPŠ Chomutov  

11. 2. so Maturitní ples Soukromého gymnázia Chomutov  

13. 2. po 19.00 Bez roucha – divadlo

14. 2. út 19.00 Jubileum Ivana Ženatého – koncert

18. 2. so Maturitní ples 4.AT Střední zdravotnické školy

Galerie na schodech

2. 1. 2012–31. 3. 2012 Grafi ka – Jan Nebeský
Výstava linorytů a hlubotisků mladého chomutovského výtvar-
níka Jana Nebeského, který působí jako pedagog 
v ZUŠ Litvínov.

Galerie Lurago

30. 1. 2012–24. 2. 2012 Fotografi e z měst – Helena Čubová
Výstava fotografi í pražské výtvarnice Heleny Čubové. Vernisáž 
je 30. ledna v 17.00 hodin.

Zimní stadion

11. 2. so 17.30 Chomutov – Jihlava hokej 

18. 2. so 17.30 Chomutov – Litoměřice hokej 

22. 2. st 17.30 Chomutov – Písek hokej 

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
út  17.30 – 18.30
so  10.00 – 11.00
ne  10.00 – 11.00

DDM

8. 2. st 18.00  Country taneční klub „Laso“

8. 2. st 17.00–20.00 Keramika pro dospělé a mládež

10. 2. pá 16.00–18.00 Pletení z papíru

11. 2. so 9.00  Keramická dílna pro dospělé,
   ale nejen pro ně...

14. 2. út 9.00–13.00 Dopolední keramika

15. 2. st 18.00  Country taneční klub „Laso“

15. 2. st 18.00  Keramika pro dospělé a mládež

17. 2. pá   Soutěž v anglickém jazyce

21. 2. út 9.00–13.00 Dopolední keramika

22. 2. st 18.00  Country taneční klub „Laso“

22. 2. st 17.00–20.00 Keramika pro dospělé a mládež
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Fotoreportáž

Plesová sezona je v plném proudu
Již každoročně je měsíc leden a únor ve zna-

mení plesů. Tohoto období si asi nejvíce 
užívají budoucí maturanti, než jim nastanou 
zkoušky z dospělosti. Maturantské plesy ne-
jsou žádnou fádní záležitostí, která by jen spl-
nila tradici. Každá třída se na ples pečlivě při-
pravuje. Důležitá je nejen výzdoba, ale také 
hosté a originální program. Podcenit by se 

neměly ani fotografi e, případně video, které 
navždy zachytí nezapomenutelnou atmosféru 
jednoho z nejhezčích období v životě. „Fotím 
různé plesy a z mého pohledu je dnes můžu 
hodnotit jako fotograf a jednoznačně u mě vy-
hrávají plesy, kde je zajímavý program nebo 
hosté,“ prozradil svůj názor fotograf Milan 
Liška, bývalý student gymnázia Chomutov. 

Gymnázium Chomutov 4.A (foto 1, 2), Gym-
názium Chomutov 4.B (3, 4), Gymnázium 
Chomutov 4.C (5), SZŠ Chomutov, třída 4.B, 
obor zdravotnický asistent (6), HT4.B – Ho-
telová škola Údlice (7), HT4.A – Hotelová 
škola Údlice (8).
Fotografovali: Milan Liška, Radek Chmel 
a Petr Průša.
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