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balkonů a lodžií

www.zasklivanibalkonualodzii.cz
Bohuslav Vojtěch, tel.: 775 951 737

ČESKÝ SYSTÉM ZA ČESKÉ CENY
OMEZENÍ HLUČNOSTI A PRAŠNOSTI
OCHRANA PROTI VNIKNUTÍ
BEZPEČNÉ MYTÍ SKEL
VELKÁ ÚSPORA TEPLA
KOMPLETNÍ SERVIS
ORIGINÁLNÍ SUŠÁK 
PRÁDLA ZDARMA

zasklívání

AKCE!

19.950,-
s�mont

s�14%�DPH
áží�do�bytových�prostor

16500,- bez�montážes�20%�DPH

www.boulit.cz

INTERIÉROVÉ�DVEŘE
A ZÁRUBNĚ

BEZPEČNOSTNÍ�DVEŘE
s�kovovou�zárubní�a�kompletním�příslušenstvím

K�objednání�na�vzorkových�prodejnách
Jirkov, Teplice,�Litoměřice.

Srdečně Vás zveme na 
kurz Manželské večery. 

Je určen všem, kteří chtějí 
prohlubovat a zlepšovat svůj 

vztah. Soukromí každého 
páru je respektováno, 

skupinová diskuse není 
součástí kurzu.

Kurz začíná 16. 4. 2012, koná se 
v Chomutově v prostorách Církve 

Bez Hranic (Mateřské centrum 
Brouček), Blatenská 571, vždy 

v pondělí, a povedou jej manželé 
Jiří a Radka Hrádkovi.

Každý večer trvá  
od 1900 do 2130 hod.

Kurzovné za manželský pár 
je 2400 Kč (dvě příručky 

účastníka a příspěvek na jídlo).  
Každý večer kurzu začíná 

občerstvením formou 
švédského stolu.

chomutov@cirkevbezhranic.eu

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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Lehce na ni dosáhnete! 
Era půjčka
Půjčte si třeba 50 000 Kč již za 1 019 Kč měsíčně!
Přijďte nás navštívit do Finančního centra a zeptat se, kolik vám půjčíme! 
K poskytnuté pujčce od nás navíc získáte ješte 500 Kč na svůj účet.

Era půjčku získáte ve Finančním centru Chomutov, Chelčického 255 
nebo na vaší nejbližší poště.
Podrobné informace o akci vám sdělíme na obchodních místech. Najdete je také na www.erasvet.cz

www.ERASVET.Cz | 800 210 210
PošToVNí SPořiTELNA jE SoučáSTí čESKoSLoVENSKé obChodNí bANKy, A.S.

Reprezentativní příklad Era půjčky ve výši 60 000 Kč 
na 5 let: RPSN 18,25 %, úroková sazba 16,9 % p. a., počet splátek 60,
poplatky za podání žádosti, poskytnutí a správu úvěru 0 Kč, 
měsíční splátka 1 488 Kč, celková částka k úhradě 89 274 Kč.
Výše splátky platí za předpokladu čerpání úvěru 15. den 
v měsíci s první splátkou 15. den měsíce následujícího. 
Spláceníúvěru probíhá vždy k 15. dni v měsíci. 
V případě bezproblémového splácení 
muže být poslední anuitní splátka nižší.
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 téma
DVACET PEDAGOGŮ 
BYLO OCENĚNO 
Chomutovští učitelé 
mateřských, základních 
a středních škol převzali 
v Rytířském sále historické 
radnice z rukou primátora 
města Jana Mareše ocenění 
za kvalitní práci. Město 
pedagogy oceňuje tradičně 
u příležitosti Dne učitelů.

 aktuality
FARMÁŘSKÉ TRHY 
ODSTARTOVALY
Regionální pěstitelé a chova-
telé se opět vrátili na náměstí 
prostřednictvím dalšího roční-
ku farmářských trhů.

 aktuality
UŠETŘENÉ PENÍZE ŠLY 
DO OBNOVY MAJETKU
Úspory, k nimž přistoupilo 
vedení Chomutova, 
umožnily ukončit loňský 
rok s přebytkem běžného 
rozpočtu města ve výši 
127,8 milionu korun.

 rozhovor
VÝSTAVU 
O OLYMPIONICÍCH 
OBOHATÍ VEŘEJNOST
Letošní rok bude štědrý 
na velké sportovní události. 
K jedné z nich chce atraktivní 
výstavou přispět i Oblastní 
muzeum v Chomutově.

 kultura
FRANTIŠEK PROKOP 
TESTUJE SVÉ AMÉBY
Netradiční projekt hostí 
v těchto dnech galerie 
Špejchar. Výstava obrazů 
Františka Prokopa nezůstane 
stejná, ale bude se 
proměňovat.

 sport
LEVHARTI SE 
ZACHRÁNILI, TEĎ 
CHTĚJÍ VÍC
Když Patrick Pope poslal 
Levharty do vedení, jen 
málokdo pochyboval 
o tom, že by se Levharti 
museli bát o místo mezi 
basketbalovou smetánkou.

 školy
TŘEŤÁKY ZAUJALA 
PRÁCE ZÁCHRANÁŘŮ
Žáci třetí třídy Základní 
školy Školní navštívili 
záchranáře. Prohlédli si 
sanitky i moderní přístroje 
k záchraně života.

PRECIZNÍ 
KRASLICE UVIDÍ 

NÁVŠTĚVNÍCI 
DOMEčKU 

více na straně 12

12
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84

6

7

ZAPIŠTE SI 
DO DIÁŘE

5. 4.
setkání s občany na radnici 
od 16 hodin

14. 4.
Mezinárodní den památek 
a historických sídel

14. 4.
ROZA: Chomutovská ploutev 
v městských lázních

20.–22. 4.
Chomutovské slavnosti 
a Chomutovské krušení

CHCETE MĚ?
Don je kříženec  dobrmana asi 
4 roky starý.  Má rád procházky 
a je dobrý hlídač. Hodí se do 
bytu i na zahradu. Není však 
vhodný k dětem a ani k jiným 
zvířatům.

V psím útulku čeká na nové pány 
řada pejsků. Některé z nich vám 
představujeme. Více na stránkách 
www.utulek-chomutov.estranky.cz 
nebo na telefonu 474 651 080.
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Z ocenění se letos těší 13 učitelů 
ze základních (včetně soukromé, 
umělecké, speciální) a mateřských 
škol a sedm učitelů ze středních 
škol. Konkrétní jména navrhly jed-
notlivé školy. Měřítkem výběru byly 
kromě vysokých profesních kva-
lit i práce pro školu nad rámec běž-
ných povinností či vstřícný pří-
stup k žákům při řešení jejich pro-
blémů. „Město Chomutov si uvědo-
muje důležitost, náročnost a velký 
význam vaší práce, která nespočívá 
jen v předávání vědomostí budou-
cím generacím, ale je i výchovou, 
psychologickou pomocí a formo-
váním osobností, životních názorů 
a postojů vašich žáků. Ocenění je 
důkazem toho, že si vedení města 
vaší náročné práce velmi váží,“ 
uvedl v úvodním proslovu primátor, 
který je původním povoláním rov-
něž pedagog.

Jana TeJmlová: 
Splnila JSem Sen TaTínka 

Pedagogickou kariéru zahá-
jila v roce 1976 v základní škole 
v Rychnově na Jablonecku. Po 

sedmi letech se přestěhovala do 
Chomutova a posílila učitelský sbor 
ZŠ Písečná, kde působí dodnes. 
Od roku 1990 zde vykonává funkci 
zástupkyně ředitele, na starosti má 
první stupeň a část výchovného 
poradenství zaměřeného na žáky 
s poruchami chování a učení. Vyu-
čuje také cizí jazyky. 
Proč jste zvolila povolání učitele?

Učitelkou jsem chtěla být od dět-
ských let, nikdy jsem nic jiného 
dělat nechtěla. Pamatuji si napří-
klad, že jsem pro své spolužáky 
vyráběla žákovské knížky. Byl to 
i sen mého tatínka a jsem ráda, že 
jsem mu ho splnila. 
Vyučujete i cizí jazyky, jakou 
formu výuky preferujete?

Původně jsem vystudovala uči-
telství na 1. stupni, později jsem 
si doplnila vzdělání i o apro-
baci německý jazyk a absolvovala 
kurzy výuky anglického jazyka na 
1. stupni. Snažím se, aby děti nese-
děly celou hodinu na místě, takže 
připravuji různé aktivity. Děti pra-
cují u tabule, ve dvojicích, někdy 
i mimo učebnu. Při výuce jazyků 

ale zastávám také tradiční metody. 
Nelze se totiž vyhnout drilu, napří-
klad slovíčka se žáci prostě nau-
čit musejí.
Předáváte denně dětem 
vědomosti, rozšiřujete jim 
obzory. Existuje zpětná vazba?

Nemám přehnané nároky na 
žáky. Snažím se ale, aby v mých 
předmětech získali základní penzum 
vědomostí a znalostí, aby na nich 
mohli stavět při svém dalším vzdělá-
vání. Mám proto radost, že za mnou 
mí bývalí žáci přicházejí a potvr-
zují, že na základy němčiny získané 

v mých hodinách bezproblémově 
navazují při středoškolském studiu. 
Potěšily mě pochopitelně také úspě-
chy mých žáků v soutěžích zamě-
řených na německý jazyk. Probojo-
vali se do regionálního kola, v jed-
nom případě i do celorepublikového. 
To jsou momenty, které mě přesvěd-
čují o tom, že má práce má smysl.

vlaDimír kafka 
vyznává komenSkého 

Učitel matematky a fyziky 
předstoupil před žáky poprvé ve 
svých devatenácti letech v roce 

Dvacet pedagogů chomutovských základních a středních škol převzalo v Rytířském sálu historické budovy 
radnice z rukou primátora města Jana Mareše ocenění za kvalitní práci. Město učitele oceňuje tradičně 
u příležitosti Dne učitelů. Každoročně připadá na 28. březen, kdy si celý svět připomíná den narození 
Učitele národů Jana Amose Komenského. Letos od této události uplynulo 420 let.

Dvacet učitelů 
chomutovských škol 

získalo ocenění 

Jana Tejmlová

Vladimír Kafka
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1959 v Lounech. Do Chomutova 
se s manželkou – rovněž učitel-
kou – přestěhoval o dva roky poz-
ději. Působil v různých školách, 
a to i jako ředitel či zástupce ředi-
tele. V ZŠ Akademika Heyrovského 
strávil posledních 20 let své kari-
éry, před dvěma lety si začal užívat 
zaslouženého důchodu. 
Máte za sebou více než 
padesátiletou pedagogickou praxi. 
Jaký podle vás musí být učitel?

Dobrý učitel musí být přesvěd-
čen o tom, že se chce pedagogické 
práci skutečně plně věnovat. Nesmí 
to být volba z nouze, jen náhrada 
neuskutečněné ambice. Učitel by 
měl být také empatický k žákům 
i ostatním lidem.

Jste zastáncem tradičního 
pojetí výuky, nebo jste využíval 
i alternativních metod?

Vyznávám Komenského heslo 
„vnímat všemi smysly“. Zejména 
při výuce fyziky jsem proto hojně 
využíval praktických pokusů. Výuka 
musí být podle mě názorná. Žáci tak 
látce mnohem lépe porozumějí. 
Zažil jste ve své kariéře něco 
výjimečného?

Nezapomenu na žáka Jana 
Opálku. Podařilo se mu totiž něco 
zcela nezvyklého. Zatímco běžně 
chlapce a dívky proháním já, při 
přípravě Jana Opálky na fyzikální 
olympiádu se role obrátily. Zvídavý 
a pilný žák vyžadoval stálé pro-
cvičování a pilování látky a prah-
nul po nových informacích. Nedal 
mi vydechnout. Dnes je inženýrem, 
vystudoval Technickou univerzitu v 
Liberci. Myslím ale, že v současné 
době působí v cizině. 
Nedávno jste se na půl roku vrátil 
do školy a vyučoval matematiku. 
Uvažujete o další výpomoci?

Sil mám i ve svém věku stále 
dost. Problémem je naopak nedo-

statek času. Syn začal nedávno sta-
vět rodinný dům, tak mu pomáhám. 
Práci vyžaduje i chalupa a zahrada, 
věnujeme se také vnoučatům.

JaroSlava Škvorová: 
DěTi nabízeJí okamži-
Tou zpěTnou vazbu 

Učitelka působí v mateřských 
školách na Chomutovsku 40 let. 
Doplnila si vysokoškolské vzdělání 
speciální pedagogiky a začala se 
s velkým nasazením věnovat práci 
s dětmi se speciálními vzděláva-
cími potřebami. Otevřela třídu pro 
děti zrakově postižené a nevidomé, 
logopedické třídy pro děti s vadami 
řeči a sluchu a třídy pro děti s kom-
binovanými vadami. Od roku 

2003 je statutární zástupkyní ředi-
telky příspěvkové organizace města 
Mateřské školy Chomutov. 
Proč jste zvolila práci 
s malými dětmi?

Učitelkou ve školce jsem chtěla 
být už od mala. Patrně tomu napo-
mohla má teta, která v mateřské 
škole pracovala a také bydlela. Trá-
vila jsem u ní prázdniny a nejspíš 
tehdy mě toto prostředí a jeho atmo-
sféra okouzlily.
Byla jste oceněna mimo jiné také 
za práci s dětmi se speciálními 
vzdělávacími potřebami… 

V mateřských školách v Chomu-
tově funguje v současné době pět 
tříd pro děti se zdravotním postiže-
ním. S kolegyněmi se pravidelně 
scházíme v sekci pro speciální peda-
gogiku. Řešíme aktuální problémy, 
sháníme potřebné pomůcky.
Co je největší odměnou 
za vaši práci?

Děti nabízejí okamžitou zpět-
nou vazbu, zda člověk uspěl či ne. 
Jejich oči totiž vyjádří vše. Největší 
odměnou proto je, když tyto oči září 
spokojeností. 

miroSlav rovenSký 
učí čím Dál raDěJi 

Třiačtyřicetiletý Miroslav Roven-
ský vystudoval výtvarnou výchovu 
a občanskou nauku na pedagogické 
fakultě Univerzity J. E. Purkyně v 
Ústí nad Labem. Po ukončení civilní 
vojenské služby přijal místo v Cho-
mutovském soukromém gymnáziu, 
kde už 12 let vyučuje studenty právě 
výtvarnou výchovu a základy spole-
čenských věd. 
Původně jste uvažoval o kariéře 
profesionálního výtvarníka. Proč 
jste od ní ustoupil?

Pohyboval jsem se v jakési bub-
lině ústecké umělecké komunity.
Trvalo mi poměrně dlouho, než jsem 
pochopil, že nemám být slavným 
malířem, ale dobrým pedagogem. To 
je mnohem důležitější poslání a díky 
němu učím čím dál raději.
Jakým způsobem 
přistupujete k výuce?

Snažím se, aby studenti uvažovali 
o své roli ve společnosti. Základy filo-
zofie, psychologie či sociologie umož-
ňují vnitřní sebereflexi vůči okolnímu 
světu. Se studenty diskutuji o všem, 
co je zajímá. Každý student má poten-
ciál, který je nutné rozkrýt a postupně 
rozvíjet. Mou prioritou je přitom vzá-
jemná slušnost a úcta.
Využíváte i netradičního 
vyučování?

Oba mé předměty umožňují 
aktivity i mimo třídu či školní 
budovu. Připravuji proto různé 
akce, výtvarné, ale třeba i sportovně 
zaměřené. Studenti si rozmanitou 
formu výuky oblíbili, netradiční 
prostředí navíc podněcuje i vznik 
nových myšlenkových impulsů.

OCENĚNÍ ZA 
KVALITU PRÁCE 
PŘEVZALI:
eva bechyňová 
(ZŠ Zahradní)
romana beková 
(ZŠ Na Příkopech)
pavel nobst 
(ZŠ Kadaňská)
Jana Tejmlová 
(ZŠ Písečná)
věra kiklhornová 
(ZŠ Hornická)
pavlína Švecová 
(ZŠ Školní)
vladimír kafka 
(ZŠ Akademika Heyrovského)
alena heráňová 
(ZŠ Březenecká)
naděžda kroupová 
(ZŠ a MŠ 17. listopadu)
vlastimil fridrich 
(ZUŠ T. G. Masaryka)
alena fryšová 
(ZŠ a MŠ speciální Palachova)
Jaroslava Škvorová 
(MŠ Šafaříkova)
alena Grée 
(soukromá ZŠ Duhová cesta)
Jindřich zahn 
(Gymnázium Chomutov)
miroslav rovenský 
(Chomutovské soukromé gymnázium)
Dagmar Jonášová  
(Střední průmyslová škola a vyšší 
odborná škola)
eva bachroňová 
(Střední zdravotnická škola)
miloš holopírek 
(Střední škola energetická a stavební)
Taťana křivánková 
(Obchodní akademie, střední 
odborná škola gastronomie a střední 
odborné učiliště)
Jiří mladý 
(Střední škola technická 
a automobilní)

Jaroslava Škvorová 

Miroslav Rovenský
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Regionální pěstitelé a chova-
telé se opět vrátili na chomutovské 
náměstí prostřednictvím dalšího roč-
níku farmářských trhů. „Farmář-
ské trhy tentokrát začaly dříve, aby 
si lidé mohli nakoupit dobroty a vše 
potřebné pro nadcházející Veliko-
noce,“ vysvětlil březnový start trhů 
náměstek primátora Martin Klouda.

A dobrot bylo i tentokrát na pul-

tech stánků plno. Domácí sýry 
a mléčné výrobky střídaly uzeniny. 
Milovníci sladkého mohli obdivo-
vat domácí koláče a nakoupit si med 
od regionálních včelařů. S jarem 
by mělo přibývat ovoce a zeleniny. 
„Sortiment chceme mít takový, aby 
si lidé mohli nakoupit jako v super-
marketu. Aby si mohli udělat téměř 
kompletní nákup,“ řekl Adam Weber, 

organizátor Severočeských farmář-
ských trhů. Lidé se mohou těšit i na 
lákavé novinky. Jedna farma bude 
jezdit s vyzrálým masem, což je 
absolutní novinka, také by se letos 
na trzích mělo objevit hovězí a jeh-
něčí maso.

Rozšíření sortimentu není jedi-
nou změnou. „Trhy se do města již 
od května vrátí dvakrát měsíčně 

a přibude i více zábavy,“ dodává 
Klouda. Kapelu doplní kuchařské 
show a lidé se dozvědí více o jed-
notlivých potravinách.

Sobotní dopoledne se tak sta-
nou pro Chomutovany znovu mís-
tem setkávání a zároveň i nebývalých 
gurmánských a kulinářských zážitků. 
Další farmářské trhy jsou napláno-
vané na 14. dubna.  

Co je nejlepší prevencí problé-
mového chování dětí a mládeže? 
Zaměstnání vhodnými volnočaso-
vými aktivitami. Jejich široké spek-
trum město podporuje svojí dlouho-
dobou dotační filozofií. „Trvale pod-
porujeme sportovní, kulturní a vol-
nočasové aktivity různých klubů 
a sdružení, jež nabízí dětem a mlá-
deži v Chomutově smysluplné vyu-
žití volného času. Platí, že kdo si 
hraje, nezlobí,“ říká primátor města 
Jan Mareš.

Kromě podpory organizací města, 
jako je zoopark nebo Kultura a sport, 
dává město ročně 10 milionů korun 
do oblasti sportu a další 4 miliony na 
volnočasové aktivity formou dotací. 
„Z letošního rozpočtu jsme již na pro-
jekty, činnost a podporované sporty 
rozdělili 12,4 milionů korun cel-
kem 138 žadatelům. Projednávat se 

ještě budou žádosti o granty,“ upřes-
ňuje předseda komise pro občanské 
aktivity Stanislav Mikšovic. Město 
pomáhá ale nejen dotacemi. Výraz-
nou podporou je i zajištění potřeb-
ných podmínek ve sportovních are-
álech nebo tělocvičnách a hřištích 
základních škol, které především děti 
a mládež využívají.

Zájem žadatelů z řad sportov-
ních klubů, oddílů, neziskových orga-
nizací, občanských sdružení i jed-
notlivců je oproti možnostem města 
vždy několikrát vyšší. Někteří žada-
telé podceňují administraci žádosti, 
čímž se sami z dotací vylučují. „Sna-
žíme se přispět každému žadateli, při-
hlíží se k práci s dětmi a mládeží, 
výsledkům, prezentaci našeho města 
v republice a ve světě. Podporujeme 
tradiční i nové akce, které se v Cho-
mutově konají, “ dodává primátor.

Na sever Čech v těchto dnech 
přilétají čápi. Severočeské doly 
a Podkrušnohorský zoopark pro ně 
připravily v Březně u Chomutova 
nový domov. Hnízdo je od pod-
zimu umístěné na vrcholu vyslou-
žilého velkorýpadla KU800. Stroj 
je vysoký podobně jako chomu-
tovská městská věž. Kovová kon-

strukce vystlaná větvemi je na 
vrcholu vysloužilého velkorý-
padla od konce září. „Na Chomu-
tovsku jsou v současné době jen 
dvě čapí hnízda, a to v obci Zaje-
čice u Jirkova a v chomutov-
ském zooparku,“ říká ornitolog 
z Podkrušnohorského zooparku 
Petr Hora.

Letošní třetí dubnový víkend 
bude patřit tradičním Chomutov-
ským slavnostem, ale zároveň i Cho-
mutovskému krušení, což je název 
16. setkání hornických a hutnických 
měst ČR, jehož je Chomutov pořa-
datelem. „Obě akce mají mnoho spo-
lečného, ale přesto každá z nich bude 
mít i své jedinečné aktivity. Chomu-
tované budou mít příležitost navštívit 
bohatý program od pátečního večera 
až do nedělního odpoledne,“ zve 
náměstek primátora Martin Klouda. 
Chomutov ožije průvodem delegací 
měst a hornických spolků, alegoric-
kých vozů, vystoupí pěvci, hudebníci, 
baviči, tanečníci, své umění předvede 
šest dechových orchestrů. Je připra-
vená zábava pro celé rodiny, světelná 
a ohňová show i ohňostroj.

V příštím vydání přineseme 
podrobné informace o programu, 
dopravě, parkování a uzavírkách.

Farmářské trhy 
odstartovaly 

Miliony na volný čas

Březenský drak vyhlíží čápy

Krušení 
a slavnosti  
dva v jednom

Ředitelé 
zůstávají

Radní města Chomutova na 
základě předloženého hodnocení 
potvrdili na další období ve funk-
cích všechny ředitele škol, kterým 
by posledního července končilo 
šestileté funkční období. Ředitelky 
a ředitelé Libuše Slavíková, Milo-
slav Hons, Karel Poláček, Vác-
lav Mach, Vlasta Marková, Miloš 
Zelenka, Jitka Červená, Hana 
Horská, Marie Grimlová a Irena 
Kopecká tak zůstávají v dosa-
vadních funkcích do 31. 7. 2018. 
„Zákon nám umožňuje potvrdit 
ve funkcích ředitele, kteří svoji 
práci vykonávají dobře, a to je pří-
pad všech jmenovaných. Přeji jim 
spoustu pracovního elánu a trpě-
livosti do dalších let ve školství,“ 
uvedl primátor Jan Mareš.

podrobnější článek

 videoreportáž k článku

více čTěTe na webu:
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Novou udičku na nejmenší čtenáře 
nachystalo vedení Střediska knihov-
nických a kulturních služeb. Malí čte-
náři mohou znovu využívat zrekon-
struované dětské oddělení. Ve vylep-
šeném prostředí by se nejmenší měli 
cítit jako v pohádce. Této představě 
napomáhají i makety hradu a pirát-
ské bárky. „Připravili jsme pro nej-
mladší děti odpočinkový kout, kde si 
mohou sednout, číst a hrát,“ nastínila 
největší změny ředitelka SKKS Marie 
Laurinová a dodala, že změn dostálo 
i oddělení beletrie pro mládež, ve kte-
rém se objevilo nové posezení.

„Já osobně jsem nadšen,“ ocenil 

změny náměstek primátora Jan Řehák, 
který za největší plus považuje skuteč-
nost, že děti mohou v knihovně trávit 
volný čas a ne ji navštěvovat jen kvůli 
zápůjčce knih. „Když jsem byl malý, 
byla četba jednou z mála možných 
zábav, a tak jsme v knihovně strávili 
mnoho času,“ zavzpomínal Řehák. 

Zaměstnanci chomutovské 
knihovny doufají, že nové oddělení 
přiláká další čtenáře. „Knihovna má 
nyní zapsáno asi 2 400 dětských čte-
nářů a jsme přesvědčeni, že právě 
z nich se většinou rekrutují čtenáři 
dospělí. Proto se dětem maximálně 
věnujeme,“ dodala Laurinová.  

Úspory, které přijalo vedení 
Chomutova, umožnily na konci loň-
ského roku přebytek běžného roz-
počtu města ve výši 127,8 milionu 
korun. „Ušetřené peníze na provoz 
magistrátu směřovaly do dalšího 
rozvoje města formou investiční 
obnovy jeho majetku. Úspora roz-
počtu činila téměř 18 procent celko-
vých plánovaných nákladů,“ uvedl 
primátor Jan Mareš. 

Stav majetku města k 31. pro-
sinci 2011 činil 7,2 miliardy 

korun, což představuje meziroční 
nárůst o 494 milionů korun. Úspě-
chem skončilo i celkové hospoda-
ření města za loňský rok. Schodek 
dosáhl 167,6 milionu korun, rozpo-
čet přitom počítal s deficitem 196,5 
milionu korun. „Ke krytí rozdílu 
mezi příjmy a výdaji město pou-
žilo úvěr na předfinancování pro-
jektů investičního rozvoje a volné 
prostředky z uplynulých let,“ říká 
vedoucí ekonomického odboru 
magistrátu Jan Mareš. 

Nebýt pozastavení proplacení 
dvou dotací a nenaplnění příjmů ze 
státem sdílených daní, mohl být podle 
Mareše rozpočtový výsledek ještě 
mnohem příznivější. Upozornil také 
na minimální zadluženost Chomu-
tova. Čerpá pouze překlenovací revol-
vingový úvěr na předfinancování pro-
jektů v rámci investičních plánů roz-
voje města. Dluhová služba města za 
rok 2011 činila 0,25 procenta, což je 
zcela zanedbatelný ukazatel oproti 
povoleným 30 procentům. 

Speciální dětský pokojíček 
v budově chomutovského magis-
trátu, který slouží k pohovorům 
s dětmi, disponuje nově i počítačovou 
a audiovizuální technikou. „Přímo 
u pohovoru může být nyní méně lidí, 
eliminuje se tak případné trauma dětí. 
Pohovory by se navíc neměly opa-
kovat,“ vysvětlil primátor města Jan 
Mareš. Pokojíček pro rozhovory 
s dětmi využívá policie, soud i pra-
covnice magistrátního oddělení soci-
álně právní ochrany dětí. 

Za krok vpřed označil vyba-
vení pokojíku záznamovým zaříze-
ním i předseda chomutovského soudu 
Petr Šustr. „Technika umožní sledovat 
kompetentním osobám výslech dětské 
oběti trestného činu v oddělené míst-
nosti. Záznam z výslechu pak lze vyu-
žít například při vypracování znalec-
kého posudku psychology. Mohou 

podle něj určit, zda je výpověď věro-
hodná, či ne. První výslech je neopa-
kovatelný, při následných pohovo-
rech má oběť většinou tendenci mírnit 
původní výpověď ve prospěch obža-
lovaného,“ uvedl.

Pořízení dvou kamer, rekor-
derů, ovládacího kamerového sys-
tému, mikrofonů a televizoru vyšlo 

na 80 000 korun. Město uhradilo dva-
cet procent této částky, zbytek tvoří 
dotace Ústeckého kraje.

Pokojíček, v jehož příjemném pro-
středí by se dítě mělo cítit mnohem 
lépe než v neosobní kanceláři, poskytl 
za 15 měsíců existence potřebné 
zázemí pro 103 pohovorů s dětmi, a to 
včetně výslechů Policií ČR.

Knihovna: Je libo hrad nebo loď?

Mareš: Ušetřené peníze 
šly do obnovy majetku

Dětský pokojíček na magistrátu 
má nové technické vybavení

KRÁTCE
leSy zaleSňuJí 
Městské lesy Chomutov 
zahájily jarní zalesňování. Jako 
první jsou osazovány plochy 
po loňské a letošní těžbě 
v nižších nadmořských výškách 
v blízkosti Chomutova.

vanDalové 
ničí lampy
TSMCH za uplynulý měsíc 
musely čtyřikrát odstraňovat 
závady na veřejném osvětlení 
v městském parku, které 
způsobili vandalové. Poškodili 
nebo odcizili elektrovýzbroj, 
svítidla či pojistkové spodky.

Dopravní poDnik na-
SaDí malé auTobuSy
DPCHJ na základě vyhodnocení 
počtu přepravovaných osob 
na jednotlivých linkách 
nasadí zkušebně v MHD 
nízkokapacitní vozy typu midi-
bus. Zkušební provoz začne 
zřejmě již v průběhu dubna.

na hřbiTovech JSou 
nové kohouTky
Na hřbitově v ul. Elišky 
Krásnohorské TSMCH opravily 
6 vodovodních ventilů včetně 
přívodních trubek, které přes 
zimu zcizili neznámí vandalové. 
Také na hlavním hřbitově 
v Beethovenově ul. mají občané 
k dispozici 11 nových ventilů.

Do prahy bez 
papírové JízDenky 
Od března mohou cestující 
s místenkou na lince Jirkov–
Chomutov–Praha používat 
elektronickou jízdenku, viz 
www.e-jizdenka.cz. Cestující se 
při nástupu do busu prokazují 
řidiči pouze kódem jízdenky 
v mobilním telefonu. 
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Jak vznikl nápad uspořádat 
výstavu o olympionicích 
z Chomutovska?

To je poměrně zajímavá histo-
rie. Pan Hamouz, člověk, který se 
zajímá o sport, o Sokol a o Cho-
mutov jako takový, mi loni napsal, 
že by bylo dobře udělat takovouto 
výstavu, že by k tomu měl nějaké 
materiály. Potom v Nástupu vyšel 
jeho rozhovor s panem Miroslavem 
Nucem, který přes filatelii zma-
poval všechny olympioniky, kteří 
žili nebo sportovali na Chomutov-
sku. Když jsme se pak rozhodli, že 
při příležitosti olympijských her v 
Londýně výstavu uspořádáme, pan 
Hamouz mi dal kontakt na pana 
Nuce. Ten přišel a přinesl hromadu 
výstřižků z novin a svoje poznámky 
z pokusů spojit se s uvedenými 
olympioniky nebo jejich příbuz-
nými. Dohodli jsme se, že výstavu 
připravíme společně, shodli jsme se 
na postupu, že bychom hlavně měli 
zveřejnit nějakou výzvu, protože 
muzeum ve sbírkách prakticky nic 
k tomuto tématu nemá.
V čem by vám lidé mohli pomoci?
Mohli by nám poskytnout nějaké 
cenné informace nebo kontakty. 
Samozřejmě je také žádáme o zapůj-
čení dokumentů, účastnických 
diplomů, legitimací, samozřejmě 

fotografií, ale i předmětů vzta-
hujících se k olympiádám, třeba 
suvenýrů, součástí oblečení, vla-
jek, odznaků, ten rozsah je široký. 
Každý, kdo nám něčím může při-
spět, u nás najde dveře otevřené.
Výzva několikrát vyšla, už se vám 
na jejím základě veřejnost ozývá?

Výzva už nám přináší první 
plody. Dokonce jsme zjistili, že pře-
hled olympioniků můžeme rozší-
řit ještě o jednoho, který v seznamu 
pana Nuce nebyl. Jedná se o Wil-
lyho Dicka, skokana na lyžích, 
který se zúčastnil olympiády ve 
Svatém Mořici 1928. Teď už snad 
máme k dispozici kompletní sou-
pis všech účastníků z Chomutovska, 
kteří buď sami na olympiádě závo-
dili nebo se jí zúčastnili jako tre-
néři. Je jich dvaatřicet.
Jak by měla výstava vypadat?

Začínali jsme se seznamem, ale 
neměli jsme žádné předměty, ze kte-
rých by se výstava dala udělat. To 
se ale teď mění, lidé už nám nosí 
různé věci. Před pár dny mi volala 
jedna z účastnic olympiády, teprve 
se sejdeme, a ta mi říkala, že má kufr 
věcí z Mnichova, včetně komplet-
ního oblečení. Věříme tedy, že se nám 
podaří udělat přitažlivou výstavu.
Máte už také nějaké kuriózní 
exponáty?

Například od nejmladšího účast-
níka, sáňkaře Jíry, který studo-
val v Kadani, nám přinesli obrov-
ský transparent, kterým ho vítali při 
návratu do školy.
A nějaké obzvlášť cenné?

Syn nejstaršího účastníka, 
plavce Viktora Legata nám přinesl 
to, co mají doma, tedy fotografie, 
fotokopie účastnického listu, pla-
kety, účastnické odznaky, průkaz, 
identifikační kartu s podpisem Gut-
ha-Jarkovského, fotokopie dobo-
vých časopisů. Také mi říkal, že 
jeho tatínek se přímo na olympiádě 
velmi spřátelil s Johnem Weissmül-
lerem, americkým plavcem, který 
získal pět zlatých a jednu bronzo-
vou olympijskou medaili a později 
se stal legendárním filmovým Tar-
zanem. Na některých fotografiích 
jsou spolu.
Čerstvou a velmi potěšující 
zprávou je, že účast v Londýně si 
zajistila chomutovská plavkyně 
Simona Baumrtová. Bude i ona 
mít na výstavě zastoupení?

To bude taková aktualita. 
V době, kdy výstava poběží, ona 
tím třiatřicátým účastníkem už 
bude, takže na výstavě bude zastou-
pena i ona. A možná si účast na 
olympiádě zajistí i někdo další se 
vztahem k Chomutovsku.

Ke zdaru výstavy 
o olympionicích 
přispěje veřejnost

OLYMPIONICI, 
KTEŘÍ MAJÍ VZTAH 
K CHOMUTOVSKU:
legat viktor (plavání) 1924 Paříž; 
Dick willy (skoky na lyžích) 1928 
Svatý Mořic; luňák miloslav 
(atletika – maraton) 1936 Berlín; 
ullrich waltr (lední hokej) 
1936 Garmisch-Partenkirchen; 
kovanda zdeněk (trenér 
silniční cyklistiky) 1952 Helsinky; 
Tětiva Jaroslav (košíková) 1952 
Helsinky, 1960 Řím; cimrman ota 
(lední hokej) 1956 Cortina 
D´Ampezzo; kluc miroslav (lední 
hokej) 1956 Cortina D´Ampezzo; 
hennrich kurt (sjezdové lyžování) 
1956 Cortina D´Ampezzo; 
kubát bohumil (zápas – bronzová 
medaile) 1960 Řím, 1964 Tokio; 
kormaník Jiří (zápas – stříbrná 
medaile) 1960 Řím, 1964 Tokio, 
1968 Mexiko; vojta Josef 
(kopaná – stříbrná medaile) 1964 
Tokio; netušil miloslav (sportovní 
gymnastika) 1968 Mexiko, 
1972 Mnichov, 1976 Montreal; 
Dvořák oldřich (zápas) 1980 
Moskva; Jelínek antonín (zápas) 
1980 Moskva; křížová Jiřina 
(pozemní hokej – stříbrná medaile) 
1980 Moskva; černý Theodor 
(cyklistika – bronzová medaile) 1980 
Moskva; kýhos vladimír (lední 
hokej – bronzová medaile) 1984 
Sarajevo; Jíra luboš st. (sáně, trenér 
sáně) 1988 Calgary, 2010 Vancouver; 
Duchek Stanislav (trenér sáně) 
1988 Calgary; Damašek kamil 
(atletika – desetiboj) 1996 
Atlanta; bečvář václav (střelba) 
1996 Atlanta, 2000 Sydney, 2004 
Atény; leština karel (kanoistika) 
1996 Atlanta, 2000 Sydney; 
hamáčková pavla (atletika – 
skok o tyči) 2000 Sydney, 2004 
Atény; Švehla petr (zápas) 2000 
Sydney, 2004 Atény; vala David 
(zápas) 2000 Sydney, 2004 Atény; 
zelenková lucie (triatlon) 2004 
Atény; Jeriová markéta (sáně) 
2002 Salt Lake City, 2006 Turín; 
výborný richard (stolní tenis) 2004 
Atény; malina Tomáš (jachting) 
2004 Atény; elsterová petra 
(snowboarding) 2006 Turín; 
Jíra luboš ml. (sáně) 2010 Vancouver. 

Oblastní muzeum prosí čtenáře 
Chomutovských novin o případné 
doplnění seznamu a poskytnutí 
jakýchkoliv informací a kontaktů. 
Především však prosí o zapůjčení 
dokumentů a předmětů (fotografie, 
pohlednice, medaile, tiskoviny, dresy 
atd.) s osobním vztahem k těmto 
olympionikům a olympiádě, které se 
zúčastnili.
Kontakty: Ing. Stanislav Děd, ředitel, 
nebo Mgr. Markéta Prontekerová, 
historické oddělení,
Oblastní muzeum v Chomutově, 
Palackého 86, tel. 474 651 251.

Letošní rok bude k českým sportovním fanouškům nebývale štědrý. Z těch 
nejvýznamnějších akcí se mohou těšit na MS v ledním hokeji, ME ve fotbale 
a především na Olympijské hry v Londýně. K tématu přispěje i Oblastní 
muzeum v Chomutově, které připravuje atraktivní výstavu o olympionicích 
z Chomutovska. Podrobnosti prozradil ředitel muzea Stanislav Děd, 
mimochodem též velký příznivec sportu.
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Netradiční projekt hostí v těchto 
dnech galerie Špejchar. Výstava 
obrazů Františka Prokopa s názvem 
Améby totiž nezůstane stejná, ale 
bude se v pravidelných intervalech 
proměňovat. Prokop, který se po celý 
život profesionálně věnoval výrobě 
skla a jeho designu, je totiž nadše-
ným experimentátorem. Dokladem 
budiž jeho členství v malířské sku-
pině Kontakt v Litvínově, Košťanské 
akce zaměřené na variabilitu este-
tického vjemu či účast na projektu 
Mail-art.

A právě chuť experimentovat 
stála na počátku projektu Améby. 
„Obrazy Františka Prokopa jsou 
vytvořeny z velkých čtverců, které 
lze různými způsoby kombinovat 

a měnit, aby tak vznikala zcela nová 
díla,“ vysvětlil základní myšlenku 
výstavy Roman Křelina a dodal, že 
výstava se bude proměňovat jed-
nou za týden, vždy ve středu od 13 
do 17 hodin během autorské dílny. 
Ač je tento projekt na světě již od 
roku 2008, právě v galerii Špejchar 
dochází k jeho skutečnému testování. 
„Není to první výstava Améb, ale 
tato galerie jako první nabízí tak pří-
hodné a velké prostory, které dovo-
lují volnou manipulaci s objekty,“ 
řekl autor František Prokop, který 
si jednotlivé kombinace připravil v 
rámci ručních skic, které následně 
zpracoval v počítačových studiích. 
Výstava Améby bude v galerii Špej-
char otevřena až do 12. dubna.

Komedii notoricky známou 
z filmového plátna nachystalo pro 
chomutovské divadelní příznivce 
pražské divadlo Metro. S nápa-
dem přenést na divadelní prkna fil-
movou komedii přišel ředitel diva-
dla Metro Michal Urban. „Skýtá 
to určitá rizika, protože řadu pro-
středí a jevů z filmu nemůžete 
nikdy dostat na jeviště. Režisér 
Skála musel upravit texty, což se 
mu podařilo,“ řekl Urban a dodal, 
že chtěl dostat do divadla námět 
ozkoušený publikem.

Za úspěchem hry však stojí nejen 
námět, ale také citlivý výběr předsta-
vitelů hlavních postav. „Máme veli-

kou radost ze všech herců, především 
ze Zdeny Herfortové a Jaroslavy 
Obermaierové. Ty dvě se hledaly, 
až se našly,“ ocenil výkon hereček 
Urban a nelze mu odporovat. Nejen 
představitelky obou tetiček, ale 
i Kateřina Urbanová v roli rozhodné, 
i když trochu panovačné Hermínky 
a Matěj Merunka coby rozklepaný 
Míša na pódiu působí přirozeně a dá 
se říci, že sympatičtěji než původní 
filmoví představitelé. Příběh sám se 
příliš nemění, protože staré příběhy 
v novém balení zkrátka máme rádi. 
Dokladem budiž plné hlediště Měst-
ského divadla Chomutov i pravidelně 
vyprodaný sál divadla Metro.

Kytarový recitál hudebního 
“samorosta” a zároveň herecké osob-
nosti Jiřího Schmitzera u Chomuto-
vanů slavil úspěch. Ve velkém sále 
SKKS se sešlo široké spektrum poslu-
chačů. „Stává se mi často, že na kon-
cert přijdou lidi, kteří netuší, na co 
vlastně jdou, a to jsou pak špatně,“ 
uvedl svůj autorský večer Jiří Schmit-
zer a sálem zašuměl tichý smích. Pak 
už herec a zpěvák v jedné osobě roz-
jel své vystoupení naplno, nechyběly 
nedozpívané písně či skladby přerušo-
vané autorovým výkladem k té či oné 
melodii či sloce.

Přes rozpustilou atmosféru reci-
tálu při některých písních Jiřího 
Schmitzera muselo publikum zamra-
zit, protože autor dokázal, že má 
vlohy pro temnou poetiku závis-
lostí a smutků. I když Jiří Schmit-
zer mívá díky svým ostřejším textům 
pověst sprostého chlapa, při svém 
recitálu v Chomutově se předsta-
vil v odlišné roli. Dokázal, že je inte-
ligentním bavičem, kterému se daří 
v publiku probudit pocit, že přihlížejí 
vystoupení vyrostlého Malého prince 
se svým svérázným, avšak trefným 
pohledem na svět.

František Prokop testuje své 
Améby v galerii Špejchar

Drahé tety pátraly v chomutovském divadle

Schmitzer rozesměje 
i pohladí proti srsti

Chomutovská sportovní hala se minulý čtvrtek otřásala v rytmu hitů 
Michala Davida. Známý český zpěvák a skladatel zazpíval své největší 
hity i novinky z alba Čas vítězství. Znovu dokázal, že je hitmakerem pro 
všechny generace. „Do Chomutova jsem se moc těšil. Mám rád tento kraj. 
Publikum je tu skvělé. Navíc jsem tak trochu chtěl pomoci s probouzením 
Březenského draka,“ usmívá se Michal David. Ochutnávku z koncertu 
a rozhovor najdete na www.echomutov.cz. 

Videoreportáž 
s Michalem Davidem 
na echomutov.cz
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Bohatou přehlídku cvičení připra-
vila o posledním březnovém víkendu 
Kultura a sport Chomutov. Nechyběly 
lekce spinningu, jumpingu, zumby, 
ale i cvičení pro rodiče a děti nebo 
step aerobik. „Chtěla jsem rozšířit 
povědomí o sportovním vyžití v Cho-
mutově a okolí,“ řekla Kateřina Sta-
nislavová, referentka Kultury a sport 
Chomutov a zároveň duchovní matka 
celého projektu.

Vůbec nejúspěšnějším cvičením 
bylo to určené rodičům a dětem. 
„Hodně lidí navštívilo i cvičení pro 
bolavá záda a jógu,“ prozradila Sta-

nislavová, podle které nižší zájem 
o ostatní lekce způsobilo přede-
vším pěkné počasí. Podobná akce 
se v Chomutově pořádala poprvé. 
„Napadlo mě to, když jsem jezdila 
po různých seminářích jako cviči-
telka. Moc se mi líbilo, když jsme 
si mohli osahat různé styly cvi-
čení,“ řekla Stanislavová. Dodala, 
že akci si chtějí všichni zopakovat: 
„Všem zúčastněným se to líbilo, 
a tak bychom se znovu chtěli sejít 
na konci října, aby si chomutovské 
sportovkyně mohly zvolit vhodné 
cvičení na zimu.“

Když dvě vteřiny před kon-
cem utkání Patrick Pope poslal Lev-
harty do vedení proti Ústí, jen málo-
kdo ještě pochyboval o tom, že by 
se chomutovský tým musel stracho-
vat o místo mezi basketbalovou sme-
tánkou. O tři dny později ve Svita-
vách chomutovští basketbalisté zís-
kali potřebný bod, který jim zajistil 
přítomnost v předkole play off. Co je 
čeká dál?

„Určitě budeme i nadále bojo-

vat. Když už jsme se dostali sem, 
nechceme hned vypadnout,“ prohlásil 
trenér Levhartů Tomáš Eisner, jehož 
tým může v posledních dvou zápa-
sech ještě ovlivnit postavení pro výběr 
soupeře do předkola. „Chtěl bych 
začínat doma, ale to bychom museli 
vyhrát obě zbývající a ještě věřit, že 
utkání soupeřů dopadnou v náš pro-
spěch,“ dodal Eisner.

On sám si však na štěstí a plnění 
velkých přání i výzev nemůže stěžo-

vat. Vždyť teprve před dvěma lety 
pověsil na hřebíček profesionální 
hráčskou kariéru, aby k týmu nastou-
pil jako trenér. „Šlo to rychle. Ten 
první rok jsme chtěli hlavně hrát na 
předních místech první ligy. Postup 
byl spíš takový bonus a fakt, že jsme 
se v nejvyšší soutěži udrželi a pokra-
čujeme do předkola, je ještě výrazněj-
ším bonusem,“ řekl skromně trenér, 
který by prý před dvěma lety podobné 
budoucnosti neuvěřil.

Juniorští Piráti Chomutov ve 
finále extraligy porazili Kometu Brno 
3:1 a poprvé v historii klubu zís-
kali mistrovský titul. Domácí hoke-
jisté začali zakřiknutě, od 4. minuty 
prohrávali, ale brankami Deveriho, 
Kopáče a Račuka do prázdné brány 
při powerplay Brna skóre otočili! 
Závěrečný hvizd rozhodčích odstarto-
val mohutné oslavy, které na chvilku 
přibrzdil jen slavnostní ceremoniál, 
při kterém chomutovským junio-
rům pohár pro mistra extraligy pře-
dal a zlaté medaile na krk pověsil šéf 
ČSLH Tomáš Král. Na cestě k titulu 
chomutovský tým nejprve obsadil 
v základní části 2. místo a následně 
v play off porazil 2:1 a 1:0 Slavii 
Praha, 3:0 a 5:3 Spartu Praha a v jedi-
ném utkání o mistrovský titul Brno.

Amatérská volejbalová liga, která 
se na Chomutovsku hraje už 17 let, 
tedy nejdéle z deseti regionů České 
republiky, ukončila finálovým turna-
jem ve sportovní hale na Březenecké 
sezonu 2011/2012. Čtrnáct smíšených 
týmů bylo podle umístění v základní 

části rozděleno do skupin o 1. až 
7. a 8. až 14. místo. Zatímco vítě-
zem skupiny o titul se jednoznačně 
stal suverén soutěže Lubrikační bon-
bonky, o další příčkách v některých 
případech rozhodovaly i jednotlivé 
sety. Z dramatických soubojů nako-

nec stříbro vydolovaly Kapky naděje, 
bronz pak Vořežpruti, v jejichž dresu 
nastupoval i zakladatel Amatérské 
volejbalové ligy Saša Mráz. Vítězný 
tým Lubrikační bonbonky bude Cho-
mutovsko reprezentovat v celorepub-
likovém finále 21. dubna v Praze. 

Šestidílný seriál krajských 
bodovacích turnajů mladšího žac-
tva ve stolním tenise byl ukon-
čen v herně Baníku Březenecká na 
sídlišti Zahradní. O body do žeb-
říčku, a tím pádem o nominace na 
krajské přebory, bojovalo třináct 
chlapců a deset dívek. Výborně si 
vedli hráči domácího Baníku, kteří 
obsadili všechny medailové příčky 
v kategorii jednotlivců. Vítězem 
se stal Michal Malý, druhý skon-
čil Vojtěch Marinič a třetí Martin 
Kubík. Zástupci domácího klubu 
vyhráli i chlapeckou čtyřhru, posta-
rali se o to Michal Malý a Tomáš 
Morávek. Mezi děvčaty zvítě-
zila Sára Allertová z Baníku Most, 
stejná hráčka společně s Janou 
Chuchlovou z TTC Litoměřice 
vyhrála i dívčí čtyřhru.

Víkend plný sportu nebyl poslední

Vítězství suveréna soutěže

Baníku se 
na domácích 
stolech dařilo

Junioři jsou mistři!

Levharti se zachránili, teď chtějí víc
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MĚSTSKÁ POLICIE
15 rváčů napaDlo 
mlaDého muže
Na pomoc čtyřiadvacetiletému 
muži vyjela hlídka městské 
policie na sídliště Kamenná. 
Zákeřně ho napadla 
patnáctičlenná banda výrostků 
z řad nepřizpůsobivých. 
Strážníci mu přivolali pomoc, 
bandu útočníků ale již nenašli.

Se Šroubovákem Se 
Dobýval na balkony
V nájemním domě řádil 
zloděj. Chodil patro po patře 
a dobýval se na balkony v 
mezipatrech. Strážníci na místě 
zadrželi třicetiletého Jirkovana, 
který měl u sebe vrtačku, za 
pasem šroubovák a v batohu 
injekční stříkačku.

z opuŠTěné buDovy 
kraDou plechy
Z opuštěné budovy na 
Kordech v Beethovenově 
ulici si chtěl čtyřicetiletý muž 
odvézt plnou kárku železného 
materiálu. Strážníci mu věci 
zabavili a místo nich dali 
pokutu. Opuštěná budova je 
v posledních dnech častým 
cílem sběračů kovů.

žena chTěla 
nepozorovaně 
oDeJíT
Do prodejny Billa ve Zborovské 
ulici přišla mladá žena a 
nakupovala. Během chvilky 
už ale procházela kasou bez 
zaplacení. Zdejší ostraze to 
bylo divné a následně přišla na 
to, že dotyčná chtěla odcizit 
zboží za 280 korun.
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balkonů a lodžií

www.zasklivanibalkonualodzii.cz
Bohuslav Vojtěch, tel.: 775 951 737

ČESKÝ SYSTÉM ZA ČESKÉ CENY
OMEZENÍ HLUČNOSTI A PRAŠNOSTI
OCHRANA PROTI VNIKNUTÍ
BEZPEČNÉ MYTÍ SKEL
VELKÁ ÚSPORA TEPLA
KOMPLETNÍ SERVIS
ORIGINÁLNÍ SUŠÁK 
PRÁDLA ZDARMA

zasklívání

AKCE!

19.950,-
s�mont

s�14%�DPH
áží�do�bytových�prostor

16500,- bez�montážes�20%�DPH

www.boulit.cz

INTERIÉROVÉ�DVEŘE
A ZÁRUBNĚ

BEZPEČNOSTNÍ�DVEŘE
s�kovovou�zárubní�a�kompletním�příslušenstvím

K�objednání�na�vzorkových�prodejnách
Jirkov, Teplice,�Litoměřice.

Srdečně Vás zveme na 
kurz Manželské večery. 

Je určen všem, kteří chtějí 
prohlubovat a zlepšovat svůj 

vztah. Soukromí každého 
páru je respektováno, 

skupinová diskuse není 
součástí kurzu.

Kurz začíná 16. 4. 2012, koná se 
v Chomutově v prostorách Církve 

Bez Hranic (Mateřské centrum 
Brouček), Blatenská 571, vždy 

v pondělí, a povedou jej manželé 
Jiří a Radka Hrádkovi.

Každý večer trvá  
od 1900 do 2130 hod.

Kurzovné za manželský pár 
je 2400 Kč (dvě příručky 

účastníka a příspěvek na jídlo).  
Každý večer kurzu začíná 

občerstvením formou 
švédského stolu.

chomutov@cirkevbezhranic.eu

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

inzerce

Technické služby do ulic města 
opět v rámci blokového čištění při-
stavují velkoobjemové kontejnery. 
„Občané tak mají jedinečnou možnost 
zdarma odložit věci, které nepotřebují. 
Navíc je nemusí vozit nijak daleko,“ 
vysvětluje náměstek primátora Martin 
Klouda. Kontejner bude vždy umístěn 
v jedné z ulic, které v daný den tech-
nické služby čistí. Během roku úkli-
dové čety vyčistí chomutovské ulice 
dvakrát, čili i dvakrát se objeví v jed-
notlivých lokalitách velkoobjemový 

kontejner. Do něho lze kromě nebez-
pečného odpadu a stavební sutě ulo-
žit jakýkoliv objemný odpad. Lidé 
si tak například mohou podle bloko-
vého čistění naplánovat úklid sklepa 
či nákup nové sedačky, protože starou 
mohou odložit do kontejneru. „Umís-
těním kontejnerů chceme nejen lidem 
usnadnit odvoz velkých nepotřebných 
předmětů, ale také bojovat proti čer-
ným skládkám, které se během roku 
neustále objevují po celém městě,“ 
dodává Klouda.

Město se bude čistit podle har-
monogramu, který nejdete jako pří-
lohu těchto Chomutovských novin. 
Termín blokového čistění lze také 
zjistit na stránkách www.tsmch.cz, 
navíc v každém čísle Chomutov-
ských novin bude zveřejněno blo-
kové čistění na příštích 14 dní. 
„Řidiče žádáme, aby respektovali 
dopravní značení v jednotlivých uli-
cích. Pomohou tak technickým služ-
bám lépe uklidit okolí jejich domů,“ 
vyzývá Klouda.

Chomutovští strážníci při rych-
lém zásahu zadrželi tři osoby, které 
nyní Policie České republiky prově-
řuje, zda nemají podíl na krádeži psa. 
Jeho majitelka oznámila na služebně 
městské policie, že se jí neznámý člo-
věk telefonicky ozval a požadoval po 
ní 10 000 korun. Peníze má přinést už 
za 15 minut ke sportovní hale v síd-
lišti Březenecká. Pokud pokyny splní, 
dostane svého psa zpátky. Strážníci 
okamžitě vyrazili na místo schůzky. 

Podařilo se jim zadržet dva muže 
a ženu, které předali hlídce státní poli-
cie. Psa však u sebe trojice neměla. 

Chomutovská policejní mluvčí 
Marie Pivková potvrdila, že zajištěné 
osoby jsou prověřovány, zda nemají 
podíl na krádeži psa či ho jen našli. 
„Pes má hodnotu jedenáct tisíc korun, 
vyšetřovatel proto případ prověřuje 
jako trestný čin,“ uvedla.

Dopadení možných pachatelů 
umožnila okamžitá reakce strážníků. 

„Po oznámení majitelky odcizeného 
psa jsme na lokalitu, kterou označila 
jako místo pro předání peněz, oka-
mžitě zaměřili kamery. K hale také 
ihned vyrazili strážníci, kteří ji obklí-
čili. Byl to rychlý a efektivní zásah,“ 
řekl ředitel městské policie Vít Šulc. 

Vyzývá proto občany, aby stráž-
níky neváhali kontaktovat. „Majitelka 
psa se zachovala správně. Díky spolu-
práci s občany města se nám daří často 
velmi efektivně zasáhnout,“ doplnil. 

Rvačky, nepřihlášení psi, hluk 
v noci, skládky a mnoho dalších pře-
stupků jsou impulsem pro měst-
skou policii k řadě kontrol v několika 
domech v Bělohorské ulici, kde žijí 
nepřizpůsobiví. „Pro občany v okolí 
je soužití velmi náročné. Často se 
nevyspí kvůli rušení nočního klidu 
nebo musí žít v nepořádku z černých 
skládek nebo rozebíraných aut,“ říká 
velitel městské policie a náměstek pri-
mátora Jan Řehák.

Jen při poslední kontrole zaměřené 
na veřejný pořádek hlídky zajistily 
tři černé skládky a jedno nepojištěné 
vozidlo. „Obyvatele jsme přinutili, 
aby skládky po sobě uklidili. Nepojiš-
těné vozidlo, které by mohlo ohrožo-
vat řidiče na silnici, jsme oznámili ke 
správnímu řízení,“ vysvětluje stráž-
ník s územní odpovědností za lokalitu 
Jiří Vaníček. Nedávno do ulice vyrá-

želi strážníci na zklidnění bujarého 
mejdanu, který ve tři ráno budil lidi 
z okolních domů. „Narušitel nočního 
klidu dostal za opakované porušení 
nočního klidu vysokou pokutu a hned 
se zklidnil,“ dodává Vaníček.

V Bělohorské ulici už strážníci 
řešili desítky přestupků. Jen letos 
zasahovali u rvačky, šestkrát řešili 
rušení nočního klidu, osm nepřihlá-

šených psů. Nechali obyvatele po 
sobě uklidit šest skládek, několikrát 
řešili znečištění veřejného pořádku. 
„Dokonce jsme v těchto domech 
zajistili osobu v pátrání,“ dokresluje 
situaci v ulici ředitel městské policie 
Vít Šulc, který ujišťuje, že kontroly 
budou stále pokračovat. „Rozhodně 
ano, situace se totiž zhorší s teplým 
počasím,“ dodal.

Při blokovém čistění můžete 
vyhodit cokoliv velkého

Strážníci při rychlém zásahu 
zadrželi podezřelou trojici

Bělohorská je 
v hledáčku strážníků
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prvňáčci už věDí, 
co Je nebezpečené
Před nebezpečím, které 
na ulici může potkat malé 
děti, varovaly preventistky 
chomutovské městské policie 
prvňáčky ze Základní školy 
Hornická. 

výcviku vláDlo 
Sluníčko 
Čtyřicet žáků z druhého stupně 
Základní školy ve Školní ulici 
vyrazilo na přelomu února 
a března společně se svými 
tělocvikáři na Klínovec. 

krupicová kaŠe 
DěTem moc chuTnala
Jídelna v Základní škole 
Březenecká připravuje pro 
své strávníky kromě obědů 
i svačiny. A taková krupicová 
kaše ke svačině, to by se dětem 
líbilo třeba každý den. 

ÚSpěŠní žáci zuŠ 
poSTupuJí 
Žáci ze Základní umělecké 
školy Chomutov se v březnu 
úspěšně zúčastnili krajských 
kol soutěží v předepsaných 
kategoriích. 

KRÁTCE

podrobnější článek

 videoreportáž k článku

více čTěTe na webu:

Dům dětí a mládeže v Chomu-
tově připravil ve svých prostorách 
Velikonoční výstavu. V expozici se 
sešlo velké množství velikonočních 
symbolů, které vyrobily šikovné ruce 
návštěvníků „Domečku“ s použitím 
nejrůznějších technik.

K vidění jsou precizně zdobené 
kraslice, mnoho zajíčků a beránků, 
kytiček nebo pomlázek. „Předměty 
vyráběli děti i dospělí v rámci růz-
ných kroužků,“ uvedl ředitel instituce 
Milan Märc.

Výstava je přístupná jak návštěv-
níkům DDM, tak i široké veřejnosti 
do 6. dubna, a to každý všední den 
od 8 do 17 hodin.

Mateřská škola Úsměv v ulici 17. 
listopadu pořádá velkou velikonoční 
výstavu. Ta začala 26. března v pro-
storách školky a potrvá do 6. dubna. 
K vidění je zde mnoho výrobků dětí 
na velikonoční téma, jako jsou různé 
techniky zdobení vajíček, pletené 
pomlázky či vyrobení zajíčci.

„Malovaná a zdobená vajíčka 
dodnes neodlučitelně patří k svát-
kům jara, třebaže jim už nepřisuzu-
jeme zdaleka takový význam jako 
naši předkové. Už před staletími uctí-
vali lidé vejce jako symbol obrození 

přírody a plodivých sil, jako symbol 
života,“ uvedla Hana Vitešníková, 
ředitelka Mateřské školy Úsměv.

Děti se na výstavu připravo-
valy už doma, kdy s rodiči vyfu-
kovaly vajíčka. Ty si pak přinesly 
do školky a společně zdobily. Že 
je dětská fantazie opravdu veliká, 
potvrzuje nepřeberné množství 
vyrobených velikonočních sym-
bolů. Výstavu mohou navštívit jak 
přátelé školy, tak i široká veřej-
nost každý všední den mezi osmou 
a patnáctou hodinou.

Ve školním kole již tradiční sou-
těže ve středoškolské odborné čin-
nosti letos představily žákyně Střední 
zdravotnické školy v Chomutově čtyři 
práce. Témata se zabývala hlavně 
zdravotnickou problematikou.

Vítězka v oboru zdravotnic-
tví Alžběta Čechurová řešila kva-
litu života lidí trpících Bechtěre-
vovou chorobou. Žákyně Kamila 
Plomerová, která skončila na dru-
hém místě, se zabývala stravová-
ním kardiaků a tým Michaela Hud-
ská a Kateřina Farkašová, který 
zpracoval problematiku hepatitid, 
se umístil na místě třetím. V oboru 
pedagogika a psychologie zvítě-
zila Eliška Vítková, která zpraco-
vala problematiku drog a drogově 
závislých. Všechny práce hodnotila 
odborná porota složená z pedagogů 
odborných předmětů a dvou hostů – 
PaedDr. Jiřího Rotha a Mgr. Zdeňky 
Padyšákové. Všechny práce postu-
pují do okresního kola.

Letošní ročník je již 34. a je 
jistě chvályhodné, že je mezi žáky 
chomutovské zdravotnické školy 
o tuto náročnou aktivitu velký 
zájem. V minulosti dosáhli žáci 
školy úspěchů i v celorepubliko-
vých přehlídkách.

Žáci třetí třídy Základní školy 
Školní byli na návštěvě u záchranářů. 
Pracovníci Zdravotnické záchranné 
služby Ústeckého kraje v Chomutově 
je provedli služebnou a ukázali jim 
sanitky i moderní přístroje.

Kromě prohlížení stanice se 
také děti dozvěděly, jak se zachovat 
v ohrožení života, jak záchranáři pra-
cují v terénu a jak se starají o paci-
enty během převozu do nemocnice. 

Žáci měli spoustu zvídavých otázek, 
na které se jim dostalo odpovědí. 
Nejzajímavější částí exkurze ale 
byla prohlídka sanitních vozů. Děti 
mohly dovnitř, prohlédnout si přední 
i zadní část auta. Dívky se zde pře-
devším zajímaly o to, k čemu slouží 
jednotlivé přístroje, chlapce spíše 
nadchla technická stránka vozu. 
Možná, že mezi třeťáky už vyrůstá 
budoucí záchranář.

Kraslice uvidí 
návštěvníci 
Domečku

Děti v mateřince 
připravily 
velikonoční výstavu

Zdraví není budoucím 
zdravotníkům lhostejné

Třeťáky zaujala práce záchranářů
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velikonoční 
vTipy
 

Nesmělý mladík prozrazuje své 
plány ohledně jedné krásné 
slečny: „Před Vánoci ji vezmu na 
večeři a pak jí pošlu valentýnku.” 
Kamarád na to: „A proč ji radši 
nejdeš zítra vyšlehat?”
 
Na Velikonoce nehoduju… už 
jsem na ten proklatej svátek 
zrušil dvě auta!

Velikonoční řidič je viditelně 
ve veselejší náladě a už ho 
zastavuje policejní hlídka. K autu 
přijde mladá policistka a spustí: 
„Tak si vystupte, pane řidiči, co ta 
pomlázka za volantem?”
„Jé, promiňte, slečno,” usmál se 
řidič, „já nevěděl, že chcete taky 
vyšupat...”
 
 „Tak co sis letos o Velikonocích 
vykoledoval, Filípku?” zajímá se 
babička.
Vnouček na to: 
„Pořádnej průšvih.”

O Velikonocích u Doležalových: 
„Rychle, pojď se podívat, mámo. 
Je tu synek toho zazobaného 
podnikatele z vedlejšího 
vchodu. Má s sebou samošlehací 
pomlázku a venku náklaďák 
s kontejnerem a velkou rukou 
na nadílku!”
 
Manželka si pochvaluje: 
„Letos jsme měli velice pěkné 
Velikonoce.“ Muž zabručel: 
„Jak to? Jedny Velikonoce jsou 
jak druhé.” Žena: „No jo, děti 
našly obarvená vajíčka ve skříni 
a já jsem našla v kapse tvých 
kalhot tisíc korun!“

Brzo budou Velikonoce. 
„Frantíku, půjdeš na kočičky?“ 
„Těžko. Tatínek říkal, že na holky 
mám ještě čas.“

Pepíček přijde ze školy a ptá se: 
„Mami, nejsou dneska náhodou 
Velikonoce?”
„Ne, ty budou až za dva týdny. 
Proč se ptáš?”
„No, že jsem si vykoledoval 
pětku…”
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Lehce na ni dosáhnete! 
Era půjčka
Půjčte si třeba 50 000 Kč již za 1 019 Kč měsíčně!
Přijďte nás navštívit do Finančního centra a zeptat se, kolik vám půjčíme! 
K poskytnuté pujčce od nás navíc získáte ješte 500 Kč na svůj účet.

Era půjčku získáte ve Finančním centru Chomutov, Chelčického 255 
nebo na vaší nejbližší poště.
Podrobné informace o akci vám sdělíme na obchodních místech. Najdete je také na www.erasvet.cz

www.ERASVET.Cz | 800 210 210
PošToVNí SPořiTELNA jE SoučáSTí čESKoSLoVENSKé obChodNí bANKy, A.S.

Reprezentativní příklad Era půjčky ve výši 60 000 Kč 
na 5 let: RPSN 18,25 %, úroková sazba 16,9 % p. a., počet splátek 60,
poplatky za podání žádosti, poskytnutí a správu úvěru 0 Kč, 
měsíční splátka 1 488 Kč, celková částka k úhradě 89 274 Kč.
Výše splátky platí za předpokladu čerpání úvěru 15. den 
v měsíci s první splátkou 15. den měsíce následujícího. 
Spláceníúvěru probíhá vždy k 15. dni v měsíci. 
V případě bezproblémového splácení 
muže být poslední anuitní splátka nižší.

BEZ NÁVŠTĚVY VÁM MAGISTRÁT SDĚLÍ 
AKTUÁLNÍ POčET BODŮ

BEZ NÁVŠTĚVY VÁM MAGISTRÁT BUDE 
CELÝ ROK HLÍDAT LIMIT 7 BODŮ

Občan z územní působnosti MM Chomutov zašle jedinou SMS ve tvaru:
cv boDy poz Jméno příJmení žaDaTele číSlo řp 
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

Občan z územní působnosti MM Chomutov zašle jedinou SMS ve tvaru:
chvlim číSlo řp Jméno příJmení žaDaTele
na tel. číslo 9023099

•  cenou SMS (99 Kč) automaticky uhradíte poplatky a zpět Vám přijde potvrzení registrace 
žádosti na příštích 12 měsíců

•  do 3 pracovních dnů obdržíte v SMS údaj s aktuálním počtem bodů 

•  pokud v následujících 12 měsících dosáhnete či bezprostředně přesáhnete hranici 7 bodů, 
magistrát Vás o tom automaticky v SMS vyrozumí 

•  ve dvanáctém měsíci Vám opět sdělíme aktuální počet bodů a nabídneme obnovení 
služby na dalších 12 měsíců

Technický poskytovatel: MATERNA Communications a.s., telefonický helpdesk +420234493131
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 5.4. čt 17.00 prci, prci, prcičky: Školní Sraz
 5.4. čt 19.00 TiTanic (3D)
 6.4. pá 17.00 Sněhurka
 6.4. pá 18.00 TiTanic (3D)
 6.4. pá 19.30 prci, prci, prcičky: Školní Sraz
 7.4. so 15.00 Sněhurka
 7.4. so 18.00 TiTanic (3D)
 7.4. so 19.00 prci, prci, prcičky: Školní Sraz
 8.4. ne 15.00 brunDibáři
 8.4. ne 19.00 okreSní přebor
 9.4. po 15.00 hop
 9.4. po 18.00 TiTanic (3D)
 10.4. út 17.00 hurá Do afriky!
 10.4. út 19.00 Duhová afrika
 11.4. st 17.00 probuDím Se včera
 11.4. st 19.00 miláček 
 12.4.  čt 17.00 koupili JSme zoo
 12.4. čt 19.00 Slečna nebezpečná
 13.4. pá 18.00 vráSky z láSky
 13.4. pá 19.30 Slečna nebezpečná
 14.4. so 15.00 happy feeT
 14.4. so 16.00 láSka Je láSka
 15.4. ne 17.00 koupili JSme zoo
 15.4. ne 19.00 vráSky z láSky
 16.4. po 19.00 železná laDy
 17.4. út 17.00 železná laDy
 17.4. út 19.00 S leDovým kliDem
 18.4. st 17.00 TiTanic
 18.4. st 19.00 poupaTa

 5.4. čt 19.00  inTerview S upírem
hrají: Bára Munzarová, Radim Novák, Martin Trnavský 
Odhalit uprostřed noci pravdu může být někdy velmi, velmi komické! 
Co se stane, když se uprostřed noci začne osamělý hlídač skladu 
elektrospotřebičů měnit v upíra!? V celkem nové přirozené 3D kvalitě 
s písničkami a vysokým rozlišením emocí a vtipu, uvádí jako svoji 
jedenáctou novinku divadelní spolek Frída. 
Vstupné je 270 kč. 

 17.4. út 19.00  závěrečný koncerT na přání
na posledním galakoncertě 21. sezony Festivalového orchestru 
Petra Macka zazní na přání hudba A. Dvořáka a zahraje oblíbený 
charismatický sólista violoncellista J. Bárta slavný koncert h-moll op. 
104 pro violloncello a orchestr. 

 do 6.4. velikonoční výSTava – DDM
 do 12.4. améby – franTiŠek prokop – galerie Špejchar
 do 14.4. zničené koSTely Severních čech – muzeum na radnici

 4.4. st 18.00 povíDání o bylinkách – učebna č. 66
 11.4. st 17.30 aSTroloGie – zDraví a poDSTaTa nemocí – učebna č. 66
 11.4. st 9.30 Trénování paměTi pro Seniory – modrý salónek
 12.4. čt 17.00 JÓGa a aJurvéDa v DneŠním SvěTě – malý sál

 7.4. so 8.00 fuTSal – Multifunkční areál Cihlářská
 8.4. ne 8.00 fuTSal – Multifunkční areál Cihlářská
 14.4. so 10.15 foTbal – Letní stadion

 5.4. čt 9.00 velikonoční voSkové a papírové kraSlice
 5.4. čt 12.00 pleTená papírová pomlázka
 5.4. čt 10.00 SporTovní hráTky
 10.4. út 9.00 DopoleDní keramika
 10.4. út 8.00 bioloGická olympiáDa
 11.4. st 18.00 counTry Taneční klub ,,laSo“
 11.4. st 17.00 keramika pro DoSpělé a mláDež
 11.4. st 8.00 maTemaTická olympiáDa
 13.4. pá 16.00 pleTení z papíru
 14.4. so 9.00 rychlá kola DDm
 17.4. út 9.00 DopoleDní keramika
 18.4. st 17.00 keramika pro DoSpělé a mláDež
 18.4. st 18.00 counTry Taneční klub ,,laSo“
 18.4. st 9.00 DopoleDne pro mŠ

 4. 4.   Beethovenova (od Pražské po Školní jen chodníky), Dolní, 
Na Moráni, U Plynárny, V Přírodě, U Větrného mlýna, 
Šmilovského, Na Moráni – Dvůr Anna

 5. 4.  Dukelská – chodníky, vjezd k bývalému dolu J. Žižky, Vodní, 
Ctiborova, Sladkovského, Jugoslávská, Žerotínova, Raisova, 
Pražská – od kruhového objezdu po Riegrovu – chodníky, 
průmyslová zóna „Pražské pole“.

 10. 4.  Kochova, Holečkova, Prokopova, Meisnerova od Čechovy 
po Kochovu, Daliborova, M. Gorkého, Pionýrů, Bělohorská, 
Haškova, Spořická od Čechovy po Dr. Jánského – chodníky. 

 11. 4.  Riegrova, Křivá – chodníky, Na Bělidle, Hálkova, 
Libušina, Ruská, Nerudova, Revoluční, Husovo náměstí, 
Puškinova, Jakoubka ze Stříbra, Puchmayerova, Ulička, 
Klostermannova, Farského, Mánesova, Na Příkopech, Příční.

 12. 4.  Partyzánská, Heydukova, A. Muchy od Vinohradské po 
Kosmonautů, Selská, Arbesova, K. Buriana, Grégrova, 
Sklepní, Mostecká od Mánesovy po Vinohradskou, 
Vinohradská - chodníky

 14. 4. Edisonova mimo chod. u NsP a VZP, Dr. Jánského

 17. 4.  Chodníky a parkoviště v ul. Mostecká (mezi č. p. 4554 
a 3858), Kosmonautů vč. parkovišť a lokality „Finské domky“, 
Patočkova, Sluneční, V. Nezvala vč. parkovišť, A. Muchy 
od Kosmonautů po Zadní Vinohrady, Zadní Vinohrady vč. 
parkovišť.

 18. 4.  Mostecká od Čelakovského po Tomáše ze Štítného - 
chodníky, Čelakovského od Mostecké po Politických vězňů, 
Politických vězňů, Tomáše ze Štítného, Přemyslova od 
Mostecké po Tomáše ze Štítného, Želivského, SNP, Krokova, 
Kpt. Jaroše, Dostojevského.

KINO SVĚT MĚSTSKÉ DIVADLO

VÝSTAVY

SKKS

SPORT

DŮM DĚTÍ A MLÁDEžE – DDM 

KOMPLExNÍ BLOKOVÉ čIŠTĚNÍ 
V ulicích a místech, která jsou v textu zvýrazněna, bude po dobu 
blokového čištění umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.
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…pomáhá dětem 
Závěr letošní plesové sezony 

v městském divadle korunoval již 
dvanáctý reprezentační ples města 
Chomutova. Tato významná spole-
čenská událost měla i charitativní 
význam. V úvodu večera zde pri-
mátor města Jan Mareš předal šeky 
dvěma subjektům. „Z výtěžku plesu 
věnujeme čtyřicet tisíc korun Cho-
mutovskému dětskému nadačnímu 

fondu na vybavení dětského oddě-
lení chomutovské nemocnice a stej-
nou částku Nadačnímu fondu Kraj-
ské zdravotní na porodnické lůžko 
také pro chomutovskou nemocnici,“ 
přiblížil primátor Mareš. 

Zástupce Chomutovského dět-
ského nadačního fondu a zároveň 
primář dětského oddělení doktor Jiří 
Kroh při převzetí šeku uvedl, že pří-

spěvek bude použit na nákup resus-
citačního lůžka vybaveného monito-
rem, infuzními pumpami, odsávač-
kou a nebulisátorem.

Hlavními hvězdami večera byla 
Heidi Janků, která ples i modero-
vala, a zpěvák Peter Nagy. Hosty 
vítali chomutovští ostrostřelci. 
O předtančení se postarala taneční 
škola Stardance Chomutov.




