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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!

20.800,-

INTERIÉROVÉ DVEŘE
A ZÁRUBNĚ

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE BT3

ACURA s.r.o.  |  Autorizovaný dealer vozů KIA  |  Autorizovaný dealer vozů, moto a strojů HONDA
Vinohradská 5647, 430 01  Chomutov  |  tel.: +420 777 140 320, 474 629 321  |  e-mail: honda@acura.cz

Veškeré služby pro motoristy

Navštivte náš autosalon, 

poznejte novou Hondu Civic

a další novinky pro letošní rok.

Zakázková výroba kuchyňských linek 
na míru. Vyrábíme kuchyňské linky 
moderní, rustikální i klasické.
Dodáváme také ostatní nábytek, 
vestavné skříně, dětské pokoje 
a kancelářský nábytek. Kromě vlastní 
výroby nabízíme exkluzivní řadu 
italského nábytku Lube.
Přijďte a my Vám vytvoříme 3D grafický 
návrh Vaší nové kuchyňské sestavy.

KUCHYŇSKÉ STUDIO KÁROVÁ JITKA
Moravská 2388/1, 430 03 Chomutov 3
tel.: 603 295 895, 474 721 069
e-mail: kuchynske.studio@seznam.czwww.kuchynekarova.cz

Mycí program Premium obsahuje:   ruční mytí karoserie šampón, vosk   ruční vysušení karoserie 
včetně prahů a vnitřních hran dveří   vyčištění alu disků + ošetření pneu   suché čištění a vysátí interiéru  

 kompletní ošetření vnitřních plastů   umytí a vyleštění oken a zrcátek   ošetření exteriérových plastů  
 vytepování textilních koberečků   provonění interiéru   konzervace a ochrana laku voskem s UV filtrem

Orientační doba trvání programu: 2 hod.
Rezervace na tel.: 732 186 702, 776 565 780

Autocentrum RAISOVKA, Raisova 5456 (Ctiborova), Chomutov

AC RAISOVKA vítá jaro Získejte kompletní ruční 
mytí za cenu 599 Kč! 
Původní cena 1 100 Kč
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 téma
MěSíC bezpečNOSTI 
Zvyšování bezpečnosti patří 
mezi priority města. Neustále 
realizuje nejrůznější opatření, 
která bezpečnosti pomohou. 

 aktuality
VelIKONOčNí přípraVY 
zaHájIla róza 
S rOzMarýNKeM
Rodinné týmy se sešly s kozou 
Rózou a jejím bratříčkem 
Rozmarýnkem na radnici, 
aby si připomněli tradiční 
velikonoční zvyky.

 rozhovor
z MladýCH 
pIráTů VYrůSTá 
OSa a MUžSTVa
Rozhovor se šéfem hokejové 
akademie o úspěších juniorů 
a mladších dorostenců.

 kultura
dO CHOMUTOVa Míří 
rOCKOVá legeNda
Britští Uriah Heep, kteří se 
proslavili melodickými písně-
mi, vícehlasými vokály i pro-
línáním různých hudebních 
stylů, rozpálí chomutovské 
hudební fanoušky 7. června.

 sport
SezONa leVHarTů 
bYla Nad OčeKáVáNí 
úSpěšNá
Chomutovští vstoupili do 
Mattoni NBL jako nováček 
a jako hlavní adept na boje 
o udržení. Všem ukázali.

 školy
gYMNazISTÉ UKázalI 
SVÉ dOVedNOSTI
Akademií oslavili studenti 
Gymnázia Chomutov vý-
ročí 80 let od přestěhování 
školy do tehdy nově posta-
vené budovy na vinohrad-
ském kopci.

 servis
přIjďTe SI UžíT 
CHOMUTOVSKÉ 
SlaVNOSTI
Souhrnné informace 
o Chomutovských slav-
nostech a Chomutovském 
krušení. 

lUragO zVe 
NáVšTěVNíKY  
dO pOHádKY 
více na straně 9

15

12

10

94

6

8

zapIšTe SI 
dO dIáře

19., 20. 4.
Baráž o extraligu  
Chomutov–Mladá Boleslav

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

22. 4.
ROZA: Kozí krušení

28. 4.
Sraz historických vozidel

29. 4.
ROZA: Květinový truhlíček

1. 5.
Dragon Cup – závod dračích lodí 
na Kamencovém jezeře

5. 5.
Severočeské farmářské trhy 
na náměstí 1. máje

adOpTUjTe Mě
Za částku 6000 Kč můžete adop-
tovat orla východního (kamčat-
ského) – impozantního dravce 
s rozpětím křídel až 240 cm.

Pomozte Podkrušnohorskému zooparku 
a adoptujte si některé ze zvířátek. Pokud 
se rozhodnete stát se adoptivním rodi-
čem, stačí vyplnit jednoduchý formulář 
na webových stránkách www.zoopark.cz 
nebo zavolat na telefon 474 624 412. 
Částka bude použita na náklady spojené 
s chovem a výživou vybraného zvířete.
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Žáci šestých a sedmých tříd cho-
mutovských základních škol v ulici 
Zahradní a Březenecká se zapojili do 
projektu městské policie Mladý pre-
ventista. Tříčlenné dětské hlídky ve 
volném čase odhalují porušování 
městských vyhlášek, černé skládky, 
použité a odhozené injekční stří-

kačky, všímají si také pohybu pode-
zřelých lidí v okolí škol. Informovala 
o tom manažerka prevence městské 
policie Iva Ejim.

„Hlídky fungují po celý školní 
rok. Jejich členové jsou proškoleni. 
V naléhavém případě zavolají na tele-
fonní linku 156, strážníci budou oka-

mžitě na místě. Pokud nehrozí akutní 
nebezpečí, hlídky odhalené nešvary 
zapíší či pořídí fotodokumentaci 
mobilním telefonem. Nejagilnější 
hlídky a nejaktivnější jednotlivce oce-
níme,“ uvedla Ejim.

Projekt funguje již třetím rokem. 
Hlídky se podle manažerky prevence 

osvědčily. „Děti nejčastěji volají 
strážníky k použitým a volně pří-
stupným jehlám z injekčních stříka-
ček. Jejich ostražitost pomáhá elimi-
novat nebezpečí přenosu nebezpeč-
ných chorob. Všímají si i volně pobí-
hajících psů a občanů, kteří po svých 
miláčcích neuklízejí,“ doplnila.

Duben je již dlouhá léta měsí-
cem bezpečnosti. A právě na bez-
pečnost, především tu dopravní, 
jsme se podívali z několika úhlů. 
Na starosti ji má hlavně dopravní 
komise při radě města. Jejímu před-
sedovi Jaroslavu Komínkovi jsme 
položili několik otázek.
Jsou v Chomutově z hlediska 
dopravy nebezpečná místa?

Myslím, že nejkritičtější místa 
v Chomutově jsou ta, kde dochází ke 
křížení silnice přechodem pro chodce. 
Je to hlavně Palackého a dovolím si 
říci, že takřka v celém úseku. Dochází 
k tomu, že chodci někdy doslova bez-
myšlenkovitě vstupují před přijíždě-
jící vozidlo. Osobní automobil zasta-
víte, ale autobus či trolejbus nezastaví 
na dvou metrech. Ovšem stejně tak 
řidiči mnohdy neumožní dostatečně 
bezpečně chodcům přecházet přes 

přechod pro chodce a ignorují to. Nej-
lepší by bylo, kdybychom se respek-
tovali. Mnohdy mi připadá, že si kom-
plikace děláme úmyslně sami. Dalším 
komplikovaným místem je jistě kru-
hový objezd u autobusového nádraží. 
I když se situace v poslední době 
značně uklidnila, mnohdy arogance 
řidičů, kteří jedou ve vnitřním pruhu 
a odbočují z kruhového objezdu ven, 
hraničí se značně kolizní situací. 
Co dělá dopravní komise pro 
zvýšení bezpečnosti?

Pro bezpečnost provozu se snaží 
dopravní komise doporučovat radě 
konkrétní nápravy či jiná řešení 
dopravních situací. Je to většinou na 
podnět občanů, kteří nás požádají 
o pomoc. Zatím se povedlo upřesnit 
dopravní značení některých křižova-
tek či provoz v propojovacích ulicích. 
Také byly a stále ještě jsou v někte-

rých místech nepřesnosti v dopravním 
značení. Musím říci, že v tomto velmi 
dobře spolupracujeme s odbory města.
Můžete uvést několik 
konkrétních příkladů?

Například změna přednosti v ulici 
Jabloňová, která se bude nyní rea-
lizovat. Nebo zjednosměrnění ulice 
Dostojevského z důvodu bezpečnosti 
u místní mateřské školy. Dlouhodobě 
řešíme křižovatku Spořická, Čechova, 
Rokycanova. Zde se nám zatím ales-
poň povedlo protáhnout zákaz zasta-
vení na takovou vzdálenost, aby bylo 
alespoň trochu do křižovatky vidět.
Co byste doporučil řidičům 
i chodcům pro každodenní pohyb 
po silnicích?

Rozhodně toleranci, ohleduplnost 
a slušnost. Vždyť jsme zde jen tako-
vou malou chvíli, tak proč si život 
ještě více komplikovat? Lidé by měli 

předvídat a chovat se preventivně. To 
je jim vštěpováno od mala v nejrůz-
nějších dopravních výchovách a pre-
ventivních akcích.
A je prevence v dopravě 
dostatečná?

Určitě. Velmi se dětem věnuje 
městská policie. I policie České repub-
liky má své preventivní programy. 
V rámci prevence se děti z chomutov-
ských školek a škol účastní dopravní 
výchovy na dopravním hřišti, které má 
v Chomutově jako jediná autoškola 
v Kosmově ulici. Výuku prostřednic-
tvím BESIPu financuje Ústecký kraj. 
Děti se zde učí základním dopravním 
značkám a tomu, jak bychom se měli 
bezpečně chovat v provozu. A není 
to jen z pohledu chodce, ale děti zde 
jezdí i na kolech, takže dopravní situ-
ace řeší i z pohledu řidičů. Je to takový 
základ bezpečnosti.

Mladí preventisté pomáhají městské policii

Komínek: Situaci v dopravě 
by zlepšila tolerance a slušnost

duben: 

měsíc 
bezpečnosti
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MíSTa, Kde 
STrážNíCI Měří: 
•  ul. Čelakovského mezi ul. Zborovská 

a Mostecká – důvodem je bezpečnost 
dětí z dětského domova,

•  ul. Blatenská u mateřské školy – 
důvodem je bezpečnost dětí z MŠ, 

•  ul. Moravská – důvodem je bezpečnost 
chodců, 

•  ul. Školní – důvodem je velký pohyb 
osob, hlavně žáků základní a střední školy 
a zajištění jejich bezpečnosti,

•  ul. 17. listopadu – důvodem je zajištění 
bezpečnosti dětí z MŠ a ZŠ,

•  ul. Beethovenova před ZŠ – důvodem je 
bezpečnost žáků školy, 

•  ul. Palackého u bývalé pošty, směr 
Pražská – důvodem je bezpečnost chodců 
na přechodech,

•  ul. Palackého před přechodem pro 
chodce naproti restauraci u Václava – 
důvodem je bezpečnost chodců,

•  ul. Lipská u ploché dráhy – důvodem 
je překračováni povolené rychlosti 
projíždějících vozidel,

•  ul. Kadaňská – důvodem je bezpečnost 
žáků školy,

•  ul. Kamenná nad restaurací Morava – 
důvodem je zvýšený pohyb chodců, 

•  ul. Písečná u KASSu – důvodem je 
zvýšený pohyb chodců, 

•  ul. Zahradní, komunikace nad TIPem – 
důvodem je zvýšený pohyb chodců.

Jedním z preventivních pro-
gramů chomutovské městské policie 
jsou přednášky na základních ško-
lách, které jsou zaměřené na bezpeč-
nost silničního provozu. Žáci prvních 
a druhých tříd základních škol tak 
získají například cenné informace, 
jak bezpečně jezdit na kole. „Máme 
vyčleněny tři vyučovací hodiny. 
Téma probíráme formou her a uká-
zek, do kterých se děti aktivně zapo-
jují,“ uvedla manažerka prevence 
městské policie Iva Ejim. 

Obsahem první hodiny je přede-
vším doprava. Strážnice se věnují 
dopravním prostředkům a chod-
cům, přecházení vozovky, probírají s 
dětmi semafor a značky. 

„Ve druhé a třetí hodině si poví-
dáme o cyklistech, tedy jak má 
být vybaven cyklista i jeho kolo a 
kde mohou děti jezdit. Poté pře-
jdeme na nebezpečné situace, kde 
si děti vyzkouší jednání s cizími 
lidmi, kontakt s cizím zvířetem, 
hru s obrázky či nález injekce. 

Zahrají si také scénku na téma ztra-
cen v obchodě a ve městě. Dále 
děti učíme, co jsou linky tísňového 
volání včetně jejich čísel. Přednášku 
končíme povídáním o šikaně,“ při-
blížila Ejim.

Se základními informacemi 
o dopravě městská policie sezna-
muje hravou formou také před-
školáky. „V mateřských školách 
se s dětmi učíme správně pře-
cházet vozovku, barvy na sema-
foru a značky. Chlapci a děvčata si 

vyzkoušejí hru na auta, kdy běhají 
po látkové křižovatce řízené sema-
forem. Povídáme si také o vybavení 
kola a cyklisty. Dozvědí se i o mís-
tech, kde mohou na kole jezdit,“ 
vysvětlila Ejim. 

Městská policie nechala vytisk-
nout informační letáky s přehledným 
souhrnem rad pro školáky, doplně-
ným barevnými obrázky. Děti se tak 
dozvědí, jak se stát správným cyklis-
tou, jak správně přecházet silnici či 
jak správně sedět v autě.

Zvyšování bezpečnosti patří mezi 
priority města. Radnice monitoruje 
vývoj bezpečnosti silničního pro-
vozu a na místa, která se stávají kri-
tickými, se zaměřuje. „Neustále rea-
lizujeme nejrůznější opatření, která 
mají bezpečnost zvýšit. V poslední 
době radnice nechala například vybu-
dovat bezpečnostní záliv u základní 
školy v ulici Na Příkopech. Podobné 
opatření se nyní chystá také u školní 
budovy v Beethovenově ulici,“ 
vyjmenovává primátor Jan Mareš 
jednu z konkrétních investičních akcí. 
Mnohá opatření nejsou tak nákladná, 
třeba jako je posunutí dopravní 
značky, přesto jsou velmi účinná. 

Mezi takové patří i obnova pře-
chodů, tedy vodorovného značení. Ty 
město nechalo obnovit u základních 

škol v Hornické a Březenecké ulici. 
Zákazová značka u ZŠ Školní zame-
zila vjíždění rodičů až ke vchodu 
školy, čímž se zvýšila bezpečnost 
dětí vybíhajících z budovy. Bezpeč-
nost řidičů zlepšilo i zjednosměr-
nění některých ulic. „Příkladem jsou 
Jiráskova či Mozartova ulice. Jinde 
jsme umístili zákazovou značku, 
abychom vystrnadili parkující auta 
a rozšířili tak vozovku, kde pak již 
nedocházelo ke kolizím,“ říká Mar-
tin Kovacz z odboru rozvoje, investic 
a majetku města.

Jednou z posledních investič-
ních akcí, která zlepšila bezpečnost, 
byla výstavba chodníku z Kamenné 
k zooparku, potom od Tesca na 
Kamennou. Letos se chystá rekon-
strukce Beethovenovy ulice, vybu-

dování chodníku z Písečné ulice dolů 
k domovu pro seniory. Plánuje se 
rekonstrukce semaforů na křižovatce 
u ředitelství policie. Začíná se zpra-
covávat projekt na zlepšení bezpeč-

nosti děti na příjezdovém chodníku 
k zadní části školy na Březenecké. 
Chystá se také projekt na chodník 
do Bezručova údolí od Povodí Ohře, 
aby lidé nemuseli chodit po silnici.

Dohled nad dopravou ve městě 
není vyloženě prioritou městské poli-
cie, přesto se mu věnuje. Především 
tam, kde vznikl nějaký problém, který 
ohrožuje životy a zdraví občanů. „Je 
to jednoduché. Špatně zaparkované 

auto není naší prioritou, ale auto, které 
brání průjezdu hasičů, ano, stejně tak 
auto, které brání v přehlednosti křižo-
vatky,“ říká ředitel městské policie Vít 
Šulc. Stejně tak místa, kde strážníci 
měří rychlost, nejsou nijak namátková. 

„Jsou to úseky, kde jsou chodci, pře-
devším děti, přímo ohroženi silničním 
provozem,“ vysvětluje Šulc. Na všech 
vybraných místech mají strážníci 
navíc zjištěno namátkovým měřením 
časté porušování povolené rychlosti. 

Strážníci radí školákům, jak bezpečně jezdit na kole

Město neustále investuje do bezpečnosti 

Měření jen tam, 
kde je to nutné 
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Klienti Domova pro seniory na 
Písečné si pochutnávají na jídle ze 
zbrusu nové kuchyně. Ta je vybavena 
nejmodernějšími gastronomickými 
technologiemi, které budou záru-
kou ještě zdravější a chutnější stravy. 
„Seniorům prostě přeji dobrou chuť,“ 
řekl primátor Jan Mareš při slavnost-
ním otevření stravovacího provozu.

Ve výbavě kuchyně nechybí napří-
klad multifunkční pánev, ve které lze 
připravit nejrůznější pokrmy až pro tři 
stovky strávníků. Kuchařkám navíc 
ubyla těžké práce. K dispozici mají 
totiž konvektomat, do kterého mohou 
zajet s vozíkem naplněným pekáči. 
Zlepšily se také provozní podmínky. 
„Z kuchyně jsou například moderní 
klimatizací odváděny veškeré pachy,“ 

řekla ředitelka Sociálních služeb Cho-
mutov Alena Tölgová.

Nový stravovací provoz nahradil 
přes dvacet let starou kuchyň. Rekon-
strukce však byla časově i finančně 
náročná. Téměř sedmi miliony korun 
přispělo město. „Staráme se o všechny 
skupiny obyvatel. Nedávno jsme ote-
vřeli novou kuchyň v základní škole, 
nyní zlepšujeme život seniorům,“ řekl 
primátor Mareš. Ústecký kraj při-
spěl na vybavení částkou 1,5 milionu 
korun. „Financování péče o seniory by 
mělo být úlohou státu. Situace je však 
taková, že velkou měrou se o pro-
voz domovů pro seniory musí postarat 
města a kraje,“ dodala hejtmanka Jana 
Vaňhová. Celkově rekonstrukce včetně 
vybavení přišla na 9 milionů korun.

Už v květnu zmizí z centra Cho-
mutova nevzhledný objekt tržnice. 
Uvolní místo modernímu infor-
mačnímu centru, parkovišti, veřej-
ným toaletám, chybět nebudou ani 
stromy a pásy zeleně. „Důvodem 
likvidace tržnice je velmi špatný 
technický stav. A rekonstrukce by 
byla velmi nákladná,“ říká náměstek 

primátora Martin Klouda. 
Se zahájením výstavby nového 

infocentra, toalet a parkovacích míst 
projekt počítá v červnu, práce by měly 
skončit do závěru letošního roku.

Stánky v blízkosti tržnice, kde pro-
dejci nabízejí ovoce, zeleninu či uze-
niny, zůstanou zachovány. Čerstvé 
potraviny přímo od pěstitelů si mohou 

Chomutované také nakoupit na pravi-
delných farmářských trzích. Budovu 
tržnice obchodníci opustili. „V nových 
prostorách v Palackého ulici jsme 
teprve dva týdny. Nelze tak ještě dolo-
žit, zda jsme si stěhováním polepšili či 
pohoršili. Před velikonočními svátky 
lidé horečně nakupovali, nyní je to 
slabší. Ale jak říkám, uvidíme,“ sdě-

lil prodejce masných výrobků a uze-
nin Roman Bider. Prodej pekařských 
výrobků se přestěhoval do Palackého 
ulice do bývalého tabáku.

Radnici se podařilo na infocen-
trum získat dotaci EU ve výši 12,6 
milionu korun, tedy většinu potřeb-
ných peněz. Celkové náklady totiž 
dosáhnou 14,8 milionu korun.

Týden před vypuknutím svátků 
jara se na radnici sešly rodiny, aby si 
zde společně s kozou Rózou, jejím 
bratříčkem Rozmarýnkem a organizá-
tory Rodinného zápolení připomněli 
tradiční velikonoční zvyky. „Rodinné 
zápolení jsme naplánovali týden 
před Velikonoci, aby si zde rodiny 
mohly vyrobit sváteční dekorace,“ 
řekla organizátorka zápolení Marie 
Heřmanová a dodala, že na svátky 
někteří lidé odjíždějí za příbuznými 
a nemohli by se zúčastnit.

Návštěvníci Rytířského sálu na rad-
nici se pro velikonoční tradice sku-
tečně nadchli. Nejvíce všechny rodinné 
příslušníky zaujalo pletení pomlázek. 
„V dnešní době již není tak obvyklé, že 
by každý tatínek se synem doma pletli 
pomlázky, tady si mohli tuto činnost 
společně vyzkoušet,“ vysvětlila zájem 
o tento dávný zvyk Heřmanová, která 
kromě pletení pomlázek naplánovala 
i zdobení kraslic či přípravu ozdobných 

krabiček na vykoledovaná vajíčka.
Chomutov přichystal i další 

oslavy velikonočních svátků. „Na 
radnici přišly děti z mateřských ško-
lek, které zazpívaly jarní a veliko-
noční písničky a dozdobily břízky 
v Rytířském sále,“ připomněla cho-

mutovské tradice tisková mluvčí 
magistrátu Šárka Schönová, podle 
které byla do velikonočního hávu 
oděna i bříza na náměstí: „O její 
ozdobení stejně jako o tradiční svá-
teční povoz se postaral Podkrušno-
horský zoopark.“ 

Jako každý rok, i letos v Cho-
mutově proběhne sraz historických 
vozidel. Svými opečovávanými ple-
chovými miláčky se zde 28. dubna 
pochlubí osm desítek majitelů z Čech 
a Moravy a dvacítka nadšenců 
z Německa. Historické automobily 
a motocykly na parkoviště za sídlem 
Severočeských dolů dorazí mezi 10.00 
a 10.30, veřejnost je zde bude moci 
obdivovat do 12.30 hodin. Akce se 
poprvé termínově rozchází s Chomu-
tovskými slavnostmi, Jiří Novakovský 
z pořádajícího Veteran car clubu Cho-
mutov je přesto přesvědčen, že šperky 
na kolech si početné publikum najdou.

Senioři mají novou kuchyň

Místo tržnice bude infocentrum

Velikonoční přípravy ve městě 
zahájila róza s rozmarýnkem

Veteráni opět 
projedou město

podrobnější článek

 videoreportáž k článku

Více ČTĚTe nA weBu:
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KráTCe
VAndALoVé nIČí LeSy
Vandalové ničí i městské lesy. 
Náklady na odstranění čer-
ných skládek a škod způsobe-
ných  motorkáři v lesních poros-
tech letos překročily už sto ti-
síc korun.

do MuZeA 
AuToBuSeM
DPCHJ zajišťuje v nedě-
li 29. dubna přepravu zájem-
ců do Křimova na prohlíd-
ku železničního muzea. Auto-
bus odjíždí ve 12.00 z jirkovské-
ho AN (nást. č. 2), z chomutov-
ského AN odjíždí ve 12.30 hod. 
(nást. č. 6).

KIno SVĚT 
V květnu se můžete těšit na 
českou komedii Líbáš jako 
ďábel známé režisérky Marie 
Poledňákově. 

SVATBy V ZooPArKu 
Od letošního roku mohou uzavřít 
snoubenci sňatek přímo v Pod-
krušnohorském zooparku. Své 
ano si mohou říct u vybraných 
expozic zvířat nebo v kouzelném 
prostředí skanzenu Stará Ves.

TéMĚř PůL MILIonu 
ceSTujících 
Městskou hromadnou 
dopravou v Chomutově 
a Jirkově se v březnu přepravilo 
481 tisíc cestujících.
 

Po zavedení placeného parkování 
v areálu nemocnice začala spousta 
řidičů parkovat v jejím okolí. To pod-
statně ztížilo život lidem, kteří bydlí 
v ulicích Maxima Gorkého, Pionýrů, 
Rokycanova, Bělohorská, Dr. Jan-
ského, Edisonova, Haškova, Kochova 
a na náměstí Dr. Beneše. „Na žádost 
občanů budou tyto ulice od června 

zahrnuty do systému parkování. 
Umožní to snadnější parkování jak 
obyvatelům této lokality, tak i paci-
entům a návštěvníkům nemocnice 
a polikliniky,“ sdělil tajemník magis-
trátu Theodor Sojka.

Nově budou mít obyvatelé těchto 
ulic možnost zakoupit si rezidentní 
karty, jež jim umožní parkování za 

150 korun na měsíc nebo za 1 000 na 
rok. Abonentní karty pak budou stát 
500 korun měsíčně. Karty si mohou 
v recepci magistrátu ve Zborovské 
ulici zakoupit vlastníci aut, kteří zde 
mají trvalý pobyt, sídlo firmy nebo zde 
vlastní nemovitost. Navíc část ulice Dr. 
Janského a Edisonova budou určeny 
i pro krátkodobé parkování za 5 korun 

na 30 minut a dále 15 korun za hodinu. 
Zpoplatněná bude však jen doba od 7 
do 16 hodin od pondělí do pátku. „Tato 
novinka bude v platnosti od 1. června. 
Poté by měla být situace v parkování 
v okolí nemocnice s poliklinikou klid-
nější,“ dodal tajemník. Občané by měli 
od června věnovat větší pozornost 
dopravnímu značení v této lokalitě.

U nemocnice zaparkují obyvatelé i pacienti

Potřebujete si vyřídit novou 
občanku nebo pas? Obáváte se front? 
Máme pro vás několik rad, jak frontě 
předejít. „Našim klientům doporu-
čujeme, aby přišli v úterý a čtvrtek. 
V tyto dny jsou naše pracoviště vyu-
žita z necelé poloviny,“ říká vedoucí 
oddělení správních činností Věra Kru-
pičková. Druhá rada zní: Objednejte se 
pomocí SMS, tím budete mít zamlu-
ven čas, kdy se vám uředník bude 
věnovat. Informace o objednávání na 

úřad pomocí SMS jsou vyvěšeny na 
webu www.chomutov-mesto.cz/sms. 
„Občanům také doporučujeme, aby 
nenechávali vyřízení především ces-
tovních dokladů na poslední chvíli 
a nekomplikovali si tak zbytečně zaři-
zování dovolené,“ dodává Krupič-
ková. Klient magistrátu tak může 
svým přístupem ovlivnit, zda bude na 
vyřízení požadavku čekat nebo ne. 

Pracoviště pro vyřizování nových 
elektronických občanských průkazů 

a cestovních dokladů přístrojově vyba-
vuje ministerstvo vnitra. Ovšem vyba-
vilo jich nedostatečný počet, což je 
příčinou tvořících se front. „S minis-
terstvem od loňského roku tento pro-
blém intezivně řešíme a chceme, aby 
nám poskytlo prostředky na další pra-
coviště,“ říká Bedřich Rathouský, 
vedoucí odboru dopravních a správ-
ních činností. I přes malý počet pra-
covišť je možné se frontám vyhnout, 
pokud využijete výše uvedené rady. 

Vedení města se sešlo s obyva-
teli centra na pravidelném setkání 
s občany. Oproti jiným lokalitám ten-
tokrát přišlo málo obyvatel. „Nejsme 
zklamáni. Řadu požadavků a názorů 

řešíme průběžně. Znamená to, že se 
občanská spokojenost zlepšila,“ říká 
primátor Jan Mareš. Brífink se zamě-
řil na městskou dopravu.

Obyvatelé z Pražské ulice by rádi 

zastávku a u ní přechod. „Problém 
budeme řešit s majitelem silnice, 
tedy s Ředitelstvím silnic a dálnic,“ 
řekl vedoucí odboru rozvoje, investic 
a majetku města Petr Chytra.

Obyvatelce z ulice Karla Buri-
ana chybí spoje ke Globusu. Z Mos-
tecké ulice či Vinohrad není spoj, kte-
rým by se tamní obyvatelé dostali za 
nákupy. „Neustále se snažíme propo-
jovat jednotlivé spoje tak, aby vyho-
vovaly co nejvíce všem skupinám 
občanů. Návaznost linek ovlivňuje 
řada faktorů, protože jiné požadavky 
mají zaměstnavatelé, jiné lidé jedoucí 
do nemocnice či za nákupy,“ vysvětlil 
Jan Řehák, náměstek primátora. Pře-
sto se na problematický spoj dopravní 
podnik podívá. 

Nečekejte na úřadě fronty

Občany zajímala hlavně doprava

Tu sedačka u popelnic, jinde 
zase lednička s harampádím, starý 
nábytek či pneumatiky. To jsou 
černé skládky, které se po městě 
množí jako houby po dešti. „Už se 
to dá přirovnat téměř k epidemii. 
Jejich likvidace stojí město nemalé 
peníze,“ říká náměstek primátora 
Martin Klouda. Strážníci v loňském 
roce řešili přes osmnáct set černých 
skládek. Za první tři měsíce letoš-

ního roku už to bylo 321. Podle tech-
nických služeb je skládek ještě více, 
protože ne všechny strážníci objeví. 

Technické služby vloni z města 
odvezly přes sedm set padesát tun 
odpadu z černých skládek. „Jejich 
likvidace stála tři miliony a dvě 
stě tisíc korun,“ upozorňuje pro-
vozně technický náměstek ředitele 
TSMCH Miroslav Šulta. 

Lidé opravdu nemusejí zaklá-

dat černé skládky, a to ani ty u kon-
tejnerů. Město vychází občanům 
vstříc. „Dvakrát do roka technické 
služby v rámci blokového čistění 
přistavují do okolí bydliště každého 
Chomutovana velkokapacitní kon-
tejner, kam lze veškerý velký odpad 
uložit,“ upozornuje Klouda. Celo-
ročně mohou občané využít čtyř 
sběrných dvorů. Mimo blokové čiš-
tění jsou velkokapacitní kontej-

nery umístěny po městě dle roč-
ního harmonogramu, který je zve-
řejněn na internetových stránkách 
www.tsmch.cz. 

Strážníci po původcích skládek 
pátrají. „Využíváme k tomu také 
kamerový systém. Přestupce čeká 
nejvyšší pokuta,“ dodává ředitel 
městské policie Vít Šulc. Pomoci 
mohou také všímaví občané přivo-
láním strážníků.

Vloni lidé vytvořili dva tisíce černých skládek
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Před necelým rokem například 
v Chomutově začala fungovat hoke-
jová akademie ČSLH. A zatímco 
A tým Pirátů Chomutov se dlouho-
době nemůže vymanit z 1. ligy, u mlá-
deže šel posun klubu ruku v ruce s 
výkonnostním vzestupem. Během 
několika let chomutovská mládež 
postoupila z regionálních soutěží až 
na samou špici českého hokeje. Juni-
oři a mladší dorostenci dokonce 
nedávno vybojovali tituly mistrů 
České republiky, první v historii cho-
mutovského klubu! Zúročena tak 
byla práce i Jaroslava Lišky, který má 
sportovní úsek mládeže na starosti.
Nenasadil jste si laťku příliš 
vysoko?

A víte, že si to také říkám? Je to 
samozřejmě nádherné, ale bude slo-
žité to v další sezoně potvrzovat. U 
mládeže je to totiž hodně o tom, jak 
se sejde ročník, jak se jednotlivé týmy 
doplní, jak hráči zvládnou přechod 
z jedné věkové kategorie do druhé.
Dva tituly ze tří finálních 
mládežnických kategorií – je to 
reálný obraz výkonnosti?

Je to odraz talentu hráčů, na dru-
hou stranu je potřeba říct, že nám vše 
mimořádně vyšlo. Je tu ještě hodně 
práce, hodně prvků, které musíme 

vylepšit. Nejde jen o trénink, ale 
i o regeneraci a výživu.
Jaké jsou ohlasy na tituly z hoke-
jového prostředí?

Není to jen dvěma tituly, ty jen 
umocnily náš kredit. Myslím, že nás 
soupeři začali velmi respektovat už od 
té doby, kdy jsme získali statut hoke-

jové akademie. Když mluvím s odbor-
níky, tak systém výchovy a podporu 
hodnotí velmi vysoko. Řada týmů si 
z nás bere příklad. Je to pro ně směr, 
protože to vedlo k úspěchu.
V mládežnických reprezentacích 
se chomutovský boom ale ještě 
moc neprojevuje…

Vzhledem k tomu, že letos jsme 
měli tuším dvanáct reprezentantů, 
zatímco v loňské sezoně do repre-
zentací nakoukli dva hráči, tak tam 
posun je. Druhá věc je jejich udržení 
v reprezentaci a účast na vrcholných 
akcích. Ale i tohle se lepší. Absolvoval 
jsem teď soustředění výběru do 15 let 
a chomutovští hráči tam velmi uspěli, 
David Kaše v tomto ročníku patří k 

nejlepším. Takže si myslím, že teď už 
hráče v mládežnických reprezentacích 
budeme mít stabilně.
Funguje vám spolupráce s Kadaní 
a Kláštercem, máte hokejovou 
akademii, stáže hráčů v Detroitu, 
unikátní trenažer skatemill, 
nastavený systém… Ještě se ve 

výchově mládeže v Chomutově dá 
očekávat nějaký přelomový krok?

Přelomový určitě ne. Teď bude 
důležitá soustavnost. To znamená udr-
žet tréninkovou metodiku, udržet kva-
litu kádrů, pokračovat v poctivé práci. 
Není to jen o akademii, je potřeba 
takto pracovat už od dětí, které přichá-
zejí z náborů. Letos jsme právě nábor 
metodicky dobře nastavili. Máme tam 
sto šedesát dětí, což už je potenciál 
k výběru. Když se řetězec metodiky 
nepřeruší, tak z některých vyrostou 
kvalitní hokejisté.
U základny jste veden jako jeden 
z asistentů trenéra. Hlídáte si takto 
proces výchovy od samého začátku?

Ano, získávám tam přehled, aniž 

bych tréninky řídil. A není to jen v pří-
padě základny, čas od času se obje-
vuji i u jiných týmů. Pro mě je to pří-
ležitost k detailnějšímu poznání práce 
trenéra, než kdybych se koukal z tri-
buny. Někteří trenéři s mládeží pracují 
dlouhodobě, za všechny budu jmeno-
vat Míru Kubáta. Pro mě je příkladem 
toho, jak působit na tří, čtyř nebo pěti-
leté děti, jak je v začátku dirigovat, 
aby se na ledě něco naučily.
S mládeží se tedy v klubu pracuje 
velmi dobře. Dá se očekávat, 
že jednou bude mít hokejový 
Chomutov A mužstvo složené 
převážně z odchovanců?

Ekonomika nahrává tomu, že 
v budoucnu se musíme opřít o vlastní 
mládež. I když nikde v republice není 
tým složený jen z místních hráčů, je 
dobré mít z odchovanců osu mužstva. 
Ze strany majitelů klubu je mládeži 
poskytována taková podpora právě 
proto, že se počítá s tím, že budou 
v A týmu dostávat příležitost vlastní 
vychovaní hráči.  

Chomutovský hokej se za poslední léta zprofesionalizoval na extraligovou 
úroveň. A to nejen co se týká chodu klubu a tréninkového procesu, ale i v kvalitě 
zázemí, výši finančního a materiálového zabezpečení a dalších aspektech. 

z mladých pirátů 
vyrůstá osa a mužstva

junioři

Mladší  
dorostenci

SOUpISKY MISTrů čr

Tomáš Bartejs, Roman Chlouba, Danko Deveri, David Dobrovolný, Filip 
Čížek, Jiří Fronk, Jaroslav Hafenrichter, Jan Hammerbauer, Filip Hanták, 
Radek Havel, Darek Hejcman, Nicolas Hlava, Radek Hrabák, Patrik 
Huňady, David Klouček, Daniel Kolář, Daniel Kolčava, Pavel Komma, 
Patrik Kopáč, Karol Korim, Jaroslav Kůs, Daniel Lehnert, František Mála, 
Lukáš Matoušek, Jan Mazánek, Jakub Mužík, Jakub Novák, Lukáš Novák, 
Filip Ondráček, Daniel Opalek, Miha Pesjak, Ondřej Pozděna, Josef 
Ptáčník, Marek Račuk, Jan Rutta, Jan Strmeň, Stanislav Škorík. Trenér 
Jaroslav Beck, asistent Petr Martínek.

Tomáš Adámek, Roman Černý, Jakub Dimitrov, Zdeněk Gröger, 
Marcel Hlaváček, Jan Jindra, David Kaše, Daniel Klepl, Martin 
Knobloch, Michal Kozák, Martin Krstev, Lukáš Květ, Štěpán Lukeš, 
Aleš Macháček, Petr Macháček, Lukáš Pala, Jan Páleník, Lukáš 
Pitra, Adam Pokorný, Josef Rindoš, Roman Rohla, Martin Stasinka, 
Alex Strejc, Martin Strunz, Filip Šmejc, Vilém Taraška, Josef Toman, 
František Wágner, Kryštof Zedník. Trenér Robert Kaše, asistent 
Jaroslav Hejcman.

VIdeo 
Z PodPISu do 
PAMĚTní KnIhy
na eChomutov.cz

Když mluvím s odborníKy, taK systém 
výchovy a podporu hodnotí velmi vysoKo. 
Řada týmů si z nás bere pŘíKlad.
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Další z řady povedených kome-
dií, které svým návštěvníkům 
nabídlo Městské divadlo v Chomu-
tově, je autorským počinem Jakuba 
Nvoty, režiséra působícího v Diva-
delním spolku Frída. Divadelní hra 
s řadou kulturních odkazů pracuje 
se situačním humorem, ač její téma 
tak úplně k smíchu není. 

Příběh osamělého nočního hlí-

dače ve skladu elektroniky skutečně 
vesele začíná. Vedle Martina Trnav-
ského se na scéně objevuje i upo-
vídaná uklízečka Bára Munzarová 
a dvojice si najde novou zábavu, 
když ve skladu objeví televizi s 
3DD technologií, která přenáší vir-
tuální realitu k divákovi, který se 
stává součástí televizních spotů. Oba 
hrdinové se díky tomu dostávají do 

víru událostí, který řídí televizní 
postavy. Z upovídané uklízečky 
se stává televizní hvězda, zatímco 
noční hlídač zjišťuje, že v jeho 
rodině koluje krev Drákulova. 

Kromě výtečných hereckých 
výkonů obou hlavních hrdinů je 
nutné pochválit i herecké umění 
Radka Nováka, který se na scéně 
objevil v řadě rolí od brazilského 

fotbalisty Kaká po Stevena Sea-
gala, a hudební složku předsta-
vení z pera Andreje Kalinky, jež 
odráží pocity opuštěnosti jednotli-
vých postav, neboť pod veselými 
momenty se skrývá tragické vyprá-
vění o dvou obyčejných lidech žijí-
cích ušlápnuté životy ve strachu ze 
ztráty zaměstnání. Nakonec však 
najdou aspoň jeden druhého. 

Pohádkovou výstavu připravila pro 
své návštěvníky galerie Lurago. Místo 
obrazů či plastik se její prostor zapl-
nil princeznami, draky, králi i šašky. 
Všechno jsou to loutky z dílny Vlasty 
Brože, který je vytvořil pro mostecké 
Divadlo rozmanitostí. 

Na výstavě si každý najde své. 
Zatímco děti okouzlí nejrůznějších 
pohádkové bytosti, dospělí mohou 
obdivovat jedinečnou řemeslnou práci 
a fantazii tvůrce loutek. Výstava je 
doplněna o obrázky, masky a některé 
kulisy z nejrůznějších her Divadla roz-
manitostí. Jeho pravidelní návštěv-
níci jistě poznají rekvizity z pohádek 

O holčičce s náhradní hlavou, Aladi-
nova kouzelná lampa či Kašpárkovo 
pometlo zametlo, pro ostatní je výstava 
doplněna popisky. „My z Chomutova 
jezdíme s dětmi pravidelně do Diva-
dla rozmanitostí, a tak je milé, že se 
nyní situace otočila a divadlo přijelo 
k nám,“ řekl při vernisáži kurátor gale-
rie Lurago Roman Křelina. Připomněl 
také, že se blíží Světový den loutko-
vého divadla, a tak je výstava zároveň 
uctěním tohoto dne. Poté už se cho-
pila slova mostecká výprava herců 
v čele s ředitelem Divadla rozmanitostí 
Tomášem Alferim a zazpívala několik 
písní ze hry Ať žijí duchové. 

Do Chomutova míří skutečná 
hudební legenda. Britští Uriah 
Heep, kteří se proslavili melodic-
kými písněmi, vícehlasými vokály 
i prolínáním různých hudebních 
stylů, rozpálí chomutovské hudební 
fanoušky 7. června v rámci festi-
valu Otevřeno. „Část festivalu Ote-
vřeno je v letošním roce věno-
vána oslavě padesáti let bigbítu 
v Chomutově. Uriah Heep byli pro 
mnohé muzikanty i posluchače 
nedosažitelnou ikonou,“ řekla Věra 
Flašková, jednatelka společnosti 
Kultura a sport Chomutov a organi-
zátorka festivalu Otevřeno. 

Legendární ‚Uriáši‘, kteří jsou 
v České republice stále velice 

populární, zavítají do Chomu-
tova poprvé. Představí zde své 
nové album Into the Wild. „Kon-
cert je připraven tak, aby zazněly 
jak nové písně, tak staré hity, které 
znají všichni fanoušci,“ řekla Mar-
tina Benešová ze společnosti Pra-
gokoncert. Nikdo se tak nemusí 
bát, že by během večera chyběly 
nestárnoucí Lady in Black nebo 
Easy Livin‘. 

Lístky na koncert jsou již v pro-
deji přes službu Ticketstream, 
ovšem zájemci si je mohou poří-
dit i jinak. „Nemá-li někdo možnost 
využít této služby sám, může vstu-
penku zakoupit v městském divadle 
či v kině Svět,“ dodala Flašková. 

Interview s upírem není jen radostnou hrou

lurago zve návštěvníky 
do pohádky 

Statutární město

ve spolupráci s oddílem kanoistiky 
SPORTCLUB 80 CHOMUTOV vás zve 

1. května 2012 na

CHOMUTOVSKÝ
DRAGON CUP 2012
4. ročník závodu dračích lodí na Kamencovém jezeře

O pohár primátora města Chomutova

PROGRAM:
08.00–12.00 REGISTRACE A TRÉNINKOVÉ JÍZDY
13.00–18.00 ZÁVOD DRAČÍCH LODÍ FIREMNÍCH POSÁDEK 
 rozjížďky – semifinále – finále
16.00–18.00 MAKOVEC – vystoupení hudební skupiny
18.00–19.00 VYHODNOCENÍ POSÁDEK DRAČÍCH LODÍ
19.30–21.30 DRAČÍ COUNTRY HUDEBNÍ SKUPINY MAKOVEC

Vstupné 30 Kč

ROGRAM:
00 12 00 KOVÉ JÍZDYREGISTRACE A TRÉNINKOVÉ

do Chomutova 
míří rocková 

legenda 
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Po fotbalu vstoupila do jarní 
části sezony i národní házená, 
letní sport, v němž Chomutov 
stále pomýšlí na příčky nejvyšší. 
„Chceme se dostat mezi první čtyři 
týmy, abychom do vyřazovací části 
vstupovali v co možná nejlepším 
postavení,“ shrnul cíle pro jaro tre-
nér Vojtěch Čihař, jehož tým přezi-
moval na páté pozici s tříbodovým 
odstupem na první Tymákov.

V tabulce se za sebe seřadilo pět 
silných týmů s minimálními bodo-

vými odstupy. Jenže Chomutov má na 
cestě za ziskem titulu asi nejtěžší los. 
„Dostali jsme se do defenzivní situ-
ace, odehrajeme sedm utkání venku 
a jen tři doma,“ litoval Čihař rozloso-
vání, které jeho klubu nepřeje. I tak 
chce v boji o příčky nejvyšší uspět. 

Sestava se během přestávky příliš 
nezměnila. Znovu se k týmu připojila 
Myslíková, kterou však vzápětí vyřa-
dila nemoc, a tak se útok nadále bude 
opírat o zkušené útočnice Čihařovou 
a Benešovou, doplněné o Kostkovou 

a Rodákovou, jež ale nyní absentuje 
ze zdravotních důvodů. „Obrana hraje 
ve složení Lizáková, Vecková, Bera-
nová a Bláhová, které doplní Koša-
tová. Hlubiňákovou prozatím limituje 
zranění kolena,“ řekl Čihař. Dodal, 
že v brance se nic nemění, chomu-
tovskou svatyni i nadále stráží Zava-
dilová a Poláková. Hned první ostrá 
zkouška sestavy byla úspěšná, na 
hřišti nebezpečných Přeštic Chomu-
tovanky zvítězily a potvrdily dobrou 
formu pro medailové boje. 

Zatímco fanoušci FC Chomutov 
měli na podzim jen málo důvodů 
k radosti, stoupenci druhého klubu 
AFK LoKo Chomutov prožívali 
podzim jako z pohádky. Jejich klub 
přezimoval na prvním místě tabulky 
krajského přeboru a po úvodním 
jarním zaváhání znovu sbírá body. 
„Chceme skončit do třetího místa,“ 
řekl k jarním plánům a cílům spor-
tovní manažer klubu Čestmír Řehák. 

Zimní půlmistr před jarem příliš 
neposiloval. „Přivedli jsme jedinou 
výraznou posilu Davida Čonku,“ řekl 
Řehák a vzápětí připomněl, že se do 
týmu vrátili hráči, které z části pod-
zimních zápasů vyřadilo zranění: „Je 
to například Rajnyš, Kadlec či Hakl 
a všichni doufáme, že jejich zápal a 
umění nám na jaře pomohou.“ Klub 

se totiž rozhodl vydat cestou konso-
lidace a postupného omlazení kádru 
bez velkých experimentů. 

„Chceme hrát atraktivní a po- 
hledný fotbal, kterým by se bavili 
fanoušci i fotbalisté,“ shrnul hlavní 
úkol Řehák a znovu odmítl, že by 
Lokotka oficiálně vyhlašovala útok 

na postup. „Každý zápas v této sou-
těži je velmi těžký a v boji o postup 
rozhodují různé faktory, především 
ty ekonomické,“ vysvětlil opatrnost 
klubu Řehák a slíbil, že hráči Lokotky 
postup ambiciózním klubům pořádně 
znepříjemní. „Určitě nás čeká zají-
mavé a vyrovnané jaro,“ dodal. 

Pod pořadatelskou taktovkou 
Střední školy energetické a stavební 
Chomutov se uskutečnil již 41. roč-
ník volejbalového turnaje ke Dni 
učitelů. Letos se do něj zapojilo 36 
družstev v 9 výkonnostních skupi-
nách, které se hrály v tělocvičnách 
chomutovských základních a střed-
ních škol.

Tradičního sportovního klání se 
zúčastňují převážně týmy ze škol 
z Chomutovska, ale v každém roč-
níku se představují také mimo-
školní a přespolní družstva (Histo-
rické družstvo Chomutov, Magis-
trát města Chomutova, VSV Anna-
berg, Plavecká škola Chomutov atd.). 
Vítězem elitní první skupiny se letos 
poprvé v historii turnaje stalo druž-
stvo Gymnázia Chomutov.

Závěrečné vyhodnocení turnaje 
proběhlo v pizzerii Bravo. Statutární 
město Chomutov poskytlo na pořá-
dání akce finanční příspěvek.

Nepovedená závěrečná minuta 
duelu proti NH Ostrava a následná 
porážka 84:89 udělala tak trochu 
smutnou tečku za velmi povede-
nou sezonou basketbalových Lev-
hartů Chomutov. Tým trenéra Pavla 
Eisnera vstoupil do Mattoni NBL 
nejen jako nováček, ale i jako out-
sider a hlavní adept na boje ve sku-
pině o udržení. Místo toho Cho-
mutov předváděl pohledný, útočně 
laděný basketbal, kterým si získal 
přízeň fanoušků. I přes omezený 
rozpočet se vedení klubu poda-
řilo dát dohromady mužstvo, ve 
kterém osu z ligových matadorů 
vhodně doplňovali mladíci, jejichž 
čas teprve přijde. Levharti v sou-

ladu se jménem bojovali a soupeře 
s podobnou výkonností i ambicemi 
většinou poráželi, když několikrát 
dokázali ve svůj prospěch zvrá-
tit i nepříznivě se vyvíjející utkání. 
Díky tomu výhry na jejich kontě 
přibývaly rychleji, než si basketba-
loví odborníci a možná i oni sami 
dokázali představit. Po základní 
části obsadili výborné 10. místo 
a v nadstavbě ho s přehledem udr-
želi. Dostali se tak do předkola 
play off, kde, jak již bylo nazna-
čeno, v sérii na dvě vítězství nesta-
čili na NH Ostrava. Na snímku 
z posledního utkání v bílých dre-
sech zleva Sucharda, Krakovič, 
Balík a Hemmy.

čihař: Chceme do první čtyřky

loKo chce hrát pro fanoušky Volejbal 
ke dni 
učitelů

Sezona levhartů Chomutov 
byla nad očekávání úspěšná
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MěSTSKá pOlICIe
odKryTý eLeKTrIcKý 
roZVAdĚČ MohL 
uBLížIT
U domu v ulici Pionýrů byl 
zcela odkrytý elektrický 
rozvaděč a v případě kontaktu 
s ním hrozilo nebezpečí. 
Železná dvířka patrně skončila 
ve sběrně surovin. Na místo 
vyslaní strážníci přivolali 
správce. Během několika hodin 
tak byla závada odstraněna.

MATKA SI ZABouchLA, 
doMA ZůSTALo díTĚ
Žena z ulice Na Příkopech si 
zabouchla klíče ve dveřích 
bytu, kde zůstalo její rok a půl 
staré dítě. Přivolaná hlídka 
městské policie zavolala hasiče. 
Byt se podařilo otevřít během 
pár vteřin a 34letá matka tak 
mohla obejmout svoji ratolest, 
které se nic nestalo.

oPILý Muž BýVAL 
AgreSIVní
Na chodníku ve Školní ulici ležel 
osmačtyřicetiletý muž, spal a dr-
žel vypitou lahev od vína. Stráž-
níci přivolali zdravotníky, kteří v 
něm poznali muže z Litoměřicka. 
Býval agresivní a nosil s sebou ži-
letky a nožíky. Strážníci záchra-
nářům asistovali při převozu.

Už téměř rok městská policie pra-
cuje v rámci projektu Váš strážník. 
Za tu dobu strážníci, kteří mají na sta-
rosti jednotlivé lokality, řešili přes 
150 podnětů občanů z celého města. 
„Chomutované si již zvykají, že mají 
svého strážníka, na kterého se mohou 
obrátit s jakýmkoliv problémem, 
který se týká bezpečnosti,“ říká ředi-
tel městské policie Vít Šulc.

Lubomír Váně z Gerstnerovy ulice 
hodnotí projekt Váš strážník jako 
velmi užitečný: „Naše ulice patří do 

rajonu pana Jiřího Vaníčka. Protože se 
u nás zejména o víkendových nocích 
opakovaně objevují vandalové, kteří 
krom nadměrného hluku poškozují 
zaparkovaná auta, obrátil jsem se na 
svého strážníka s žádostí o pomoc. 
Upřímně se přiznám, že jsem tak tro-
chu očekával výmluvy typu ‚je nás 
málo‘ a ‚nejsou peníze‘. Ale už za 
několik dní jsem poznal, jak moc se 
mýlím. Strážník Vaníček mne kontak-
toval nejprve e-mailem, následně jsme 
si domluvili osobní setkání v místě 

mého bydliště. Prodiskutovali jsme 
nejen možnosti zadržení a usvědčení 
vandalů, ale také zoufalý nedostatek 
parkovacích míst v této lokalitě. Byl 
jsem velice příjemně překvapen, když 
se za necelý měsíc podařilo zadržet tři 
chuligány přímo při poškozování aut. 
Po několika dalších dnech mne pan 
Vaníček informoval, že navrhl vytvo-
ření dalších parkovacích míst poblíž 
Jitřenky a oficiální cestou tento návrh 
doručil na magistrát. Projekt Váš 
strážník tak nezůstal jen na papíře.“

Šroťáci způsobují čím dál větší 
škody. Technickým službám města 
Chomutova nedávno ukradli téměř 
čtyři stovky metrů pletiva kolem 
skládky na Pražské ulici. „Škoda 
se vyšplhala na více než 130 tisíc 
korun,“ říká náměstek primátora Mar-
tin Klouda.

Nájezdy na skládku nejsou ničím 
neobvyklým. Do areálu vniknou 

nepřizpůsobiví i několikrát do měsíce. 
Zrovna nedávno strážníci zasahovali 
proti partě nepřizpůsobivých, kteří si 
chtěli odnést dřevo.

„Zloději navštěvují skládku pra-
videlně, ale zatím plot nechali,“ říká 
vedoucí odpadového hospodářství 
Marek Pohl. Pracovníci technických 
služeb museli doplnit 130 odcizených 
sloupů, na kterých je umístěné ple-

tivo, které bylo pravděpodobně odve-
zeno do sběrny za mizivou částku.

Poberty, kteří popíjejí alkohol 
a znečišťují veřejné prostranství za 
večerkou na křižovatce ulic Kadaň-
ská a Palachova, mají již dlouhou 
dobu v hledáčku strážníci měst-
ské policie. U večerky zasahují na 
základě podnětů místních občanů, 
kterým vadí nepořádek, močení 
a často i rámus. „Tato individua 

ohrožují mravní výchovu děti a učňů, 
kteří oběma ulicemi chodí do školy,“ 
říká územní strážník Jan Novotný. 

Pobertové porušují vyhlášky 
města často i opakovaně. Proto stráž-
níci kontrolují místo pravidelně. Jak-
mile někoho přistihnou při nerespek-
tování městské vyhlášky, tedy při 
požívání alkoholu či rušení veřejného 

pořádku, okamžitě zasáhnou. V řešení 
této situace jsou nekompromisní. 
„Dostávají pokuty, musí si nepořá-
dek po sobě uklidit a vykazujeme je 
z místa,” dodává Novotný. 

Za nedlouho městská policie získá 
podstatně lepší nástroj proti notoric-
kým přestupcům.

„Netrpělivě čekáme na zákon 

o dočasném zákazu pobytu osob, 
které se opakovaně dopustí vyjme-
novaných přestupků,“ říká velitel 
městské policie a náměstek primá-
tora Jan Řehák. Až novela zákona 
vstoupí v platnost, bude ji město 
tvrdě uplatňovat vůči podobným 
pobertům, kteří nehodlají respekto-
vat vyhlášky města.

Občané: 

projekt Váš strážník 
není jen na papíře

zloději ukradli 400 metrů pletiva

Strážníci řeší poberty 
z palachovy ulice
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deVáťácI VyuČoVALI 
nA PrVníM STuPnI
Žáci devátých tříd ZŠ Školní 
si vyzkoušeli, jaké je to být 
učitelem. Tři dívky naplánovaly 
vyučovací hodinu pro žáky 
třetí třídy. 

družInA ProžILA noc 
S AnderSeneM
Školní družina při základní škole 
v ulici Akademika Heyrovského 
se zúčastnila celostátní akce 
Noc s Andersenem. Děti 
přespaly ve škole. 

VýSTAVA PředSTAVILA 
LIdSKé TĚLo
V rámci nauky biologie 
člověka navštívili žáci ZŠ 
Zahradní světoznámou výstavu 
The Human Body v Praze-
Holešovicích. 

PřI KoncerTu uČITeLů 
ZAZnĚLo BAroKo 
I ModernA
Učitelé ze Základní umělecké 
školy T. G. Masaryka 
v Chomutově předvedli 
žákům své umění. Uspořádali 
koncert učitelů. 

PáťácI Se ZAjíMALI 
o TĚžBu I KrAjInu
Páťáci ze základní školy ve 
Školní ulici navštívili informační 
centrum Severočeských dolů. 
Zhlédli zde film o těžbě uhlí 
a rekultivaci krajiny. 

KráTCe

podrobnější článek

 videoreportáž k článku

Více ČTĚTe nA weBu:

Akademií oslavili studenti Gym-
názia Chomutov výročí 80 let od pře-
stěhování školy do tehdy nově posta-
vené budovy na vinohradském kopci. 
Představení přišlo do městského diva-
dla zhlédnout více než tři sta návštěv-
níků. Výtěžek z akce použije škola 
na znovuvztyčení sochy bohyně 
moudrosti Pallas Athény, která byla 
původně umístěna na hlavním por-
tálu budovy. Socha byla za 2. světové 
války stržena a roztavena za účelem 
výroby munice pro Wehrmacht.

Program školní akademie byl 
velmi bohatý. „Představil se školní 
pěvecký sbor VIS, moderní gym-
nasté, street dance i roztleskávačky,“ 

sdělila Petra Kotyzová, učitelka 
z chomutovského gymnázia.

Zájem o školní akademii byl 
velký. Ze strany veřejnosti se při-
šlo podívat zhruba 250 lidí, neúčin-
kujících studentů pak zasedlo v hle-
dišti asi 85. 

Na obnovu sochy se během 
večera vybralo 15 tisíc korun. Deset 
tisíc dal soukromý sponzor, dva tisíce 
poskytli zaměstnanci školy a tři tisíce 
se nashromáždily ve veřejné zapeče-
těné pokladničce. Celkem je ve sbírce 
již zhruba 80 tisíc korun. Zapotřebí 
je vybrat nejméně sto padesát tisíc. 
Veřejnost může do sbírky přispívat 
ještě do konce příštího roku.

V průběhu školního roku děti 
z chomutovských mateřinek pravi-
delně vyrážely na led s bruslemi na 
nohou. Pilně trénovaly a nyní jako by 
jim brusle přirostly k nohám. Brus-
lení zvládají na jedničku. Na závěr 
jejich snažení pro ně připravily uči-
telky akci s názvem Lední hrátky 
aneb skotačení s Picaroonem.

Na ledě se sešlo 110 dětí. Sou-
těžilo se na jedenácti stanovištích, 
která měla netradiční názvy Pica-

rooni, Piráti, Permoníci, Šmou-
lové, Stonožky, Čarodějnice, Králíci 
z klobouku, Faraoni, Babušky, Kvě-
tinky nebo Vločky. 

U každého stanoviště děti uká-
zaly své dovednosti, například střelbu 
na bránu, hod míčkem do branky, slo-
žení pyramidy, slalom mezi překáž-
kami nebo jízdu na koštěti.

„Po celou dobu zápolení nás na 
ledě provázel maskot chomutovských 
hokejistů Picaroon, který na závěr 

odměnil děti medailemi a diplomem. 
Už nyní se těšíme na příští rok, na 
sedmý ročník ledních hrátek,“ uvedla 
Jitka Nezbedová z MŠ Chomutov.

V Základní škole Kadaňská se 
konaly volby. O hlasy voličů zde sou-
peřily dvě strany, Strana Rozumu 
a Strana Štěstí. Obě strany si vytvořily 
volební program, plakáty zaplavily 
školu a pro své voliče připravovaly 
i různé akce. Žáci Kadaňské nakonec 
upřednostnili rozum před štěstím.

Zatímco Strana Rozumu byla čistě 
realistická, Strana Štěstí ve svém pro-
gramu slibovala ředitelské volno 
nebo jídlo z McDonald´s ve škol-

ním automatu. Myšlenka školních 
voleb vznikla v rámci hodin volitel-
ného předmětu seminář z českého 
jazyka. Žáci sedmých tříd si v těchto 
hodinách připravili celou svou před-
volební kampaň včetně názvu strany. 
„Volby neproběhly zcela v klidu, pro-
vázely je emoce, časté kritiky, cel-
kově vzrušená atmosféra. Což je při-
rozené a znamená to, že těm, kteří při-
šli volit a kterým tímto děkuji za to, 
že práci dětí ze semináře podpořili, 

nebyla volba mezi štěstím a rozumem 
lhostejná,“ sdělila zástupkyně ředitele 
Sabina D. Fiedlerová.

Výsledek voleb nakonec dopadl 
lépe pro Stranu Rozumu. Bylo to jistě 
i proto, že její členové byli v předvo-
lební kampani velmi aktivní, připra-
vili pro žáky prvních a druhých tříd 
hru, pekli perníčky i další dobroty 
a pravidelně se hlásili ze školního roz-
hlasu. Toto úsilí jim přineslo 245 hlasů, 
zatímco Strana Štěstí dostala 155 hlasů. 

gymnazisté ukázali své 
dovednosti při akademii

děti z mateřinek se bruslení nebojí

Ve volbách zvítězil rozum nad štěstím
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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!

20.800,-

INTERIÉROVÉ DVEŘE
A ZÁRUBNĚ

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE BT3

ACURA s.r.o.  |  Autorizovaný dealer vozů KIA  |  Autorizovaný dealer vozů, moto a strojů HONDA
Vinohradská 5647, 430 01  Chomutov  |  tel.: +420 777 140 320, 474 629 321  |  e-mail: honda@acura.cz

Veškeré služby pro motoristy

Navštivte náš autosalon, 

poznejte novou Hondu Civic

a další novinky pro letošní rok.

Zakázková výroba kuchyňských linek 
na míru. Vyrábíme kuchyňské linky 
moderní, rustikální i klasické.
Dodáváme také ostatní nábytek, 
vestavné skříně, dětské pokoje 
a kancelářský nábytek. Kromě vlastní 
výroby nabízíme exkluzivní řadu 
italského nábytku Lube.
Přijďte a my Vám vytvoříme 3D grafický 
návrh Vaší nové kuchyňské sestavy.

KUCHYŇSKÉ STUDIO KÁROVÁ JITKA
Moravská 2388/1, 430 03 Chomutov 3
tel.: 603 295 895, 474 721 069
e-mail: kuchynske.studio@seznam.czwww.kuchynekarova.cz

Mycí program Premium obsahuje:   ruční mytí karoserie šampón, vosk   ruční vysušení karoserie 
včetně prahů a vnitřních hran dveří   vyčištění alu disků + ošetření pneu   suché čištění a vysátí interiéru  

 kompletní ošetření vnitřních plastů   umytí a vyleštění oken a zrcátek   ošetření exteriérových plastů  
 vytepování textilních koberečků   provonění interiéru   konzervace a ochrana laku voskem s UV filtrem

Orientační doba trvání programu: 2 hod.
Rezervace na tel.: 732 186 702, 776 565 780

Autocentrum RAISOVKA, Raisova 5456 (Ctiborova), Chomutov

AC RAISOVKA vítá jaro Získejte kompletní ruční 
mytí za cenu 599 Kč! 
Původní cena 1 100 Kč
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MoTorISTIcKé VTIPy
 
„Moje máma jezdí autem 
jako blesk.“
„Tak rychle?“
„Ne, ale každou chvíli s ním 
práskne někam do stromu.“

Nápis na dálnici:
Pokud se domníváte, že 
bezpečnostní pás je nepohodlný –  
je přemostění trepanované lebky 
příjemnější?

Řidiči, kteří jsou za snižování 
spotřeby pohonných hmot, ať 
zvednou pravou nohu!

„Narazil jsem do stromu“, 
přiznává se řidič auta 
v autoopravně.
Automechanik přejde okolo auta 
a ptá se: „Kolikrát?“
 
„Madam, vy nevíte, co tento 
signál znamená?“
„Jistěže vím, ale tak se přece už 
dávno nezdraví!“
 
Policejní hlídka zastaví auto. 
Příslušník příjde k autu a povídá:
„Pane řidiči, budeme muset 
provést alkoholový test.“
„Výborně a v které hospodě 
začneme?
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Bohuslav Vojtěch, tel.: 775 951 737
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OMEZENÍ HLUČNOSTI A PRAŠNOSTI
OCHRANA PROTI VNIKNUTÍ
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KOMPLETNÍ SERVIS
ORIGINÁLNÍ SUŠÁK 
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INTERIÉROVÉ DVEŘE
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BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE BT3

ACURA s.r.o.  |  Autorizovaný dealer vozů KIA  |  Autorizovaný dealer vozů, moto a strojů HONDA
Vinohradská 5647, 430 01  Chomutov  |  tel.: +420 777 140 320, 474 629 321  |  e-mail: honda@acura.cz

Veškeré služby pro motoristy

Navštivte náš autosalon, 

poznejte novou Hondu Civic

a další novinky pro letošní rok.

Zakázková výroba kuchyňských linek 
na míru. Vyrábíme kuchyňské linky 
moderní, rustikální i klasické.
Dodáváme také ostatní nábytek, 
vestavné skříně, dětské pokoje 
a kancelářský nábytek. Kromě vlastní 
výroby nabízíme exkluzivní řadu 
italského nábytku Lube.
Přijďte a my Vám vytvoříme 3D grafický 
návrh Vaší nové kuchyňské sestavy.

KUCHYŇSKÉ STUDIO KÁROVÁ JITKA
Moravská 2388/1, 430 03 Chomutov 3
tel.: 603 295 895, 474 721 069
e-mail: kuchynske.studio@seznam.czwww.kuchynekarova.cz

Mycí program Premium obsahuje:   ruční mytí karoserie šampón, vosk   ruční vysušení karoserie 
včetně prahů a vnitřních hran dveří   vyčištění alu disků + ošetření pneu   suché čištění a vysátí interiéru  

 kompletní ošetření vnitřních plastů   umytí a vyleštění oken a zrcátek   ošetření exteriérových plastů  
 vytepování textilních koberečků   provonění interiéru   konzervace a ochrana laku voskem s UV filtrem

Orientační doba trvání programu: 2 hod.
Rezervace na tel.: 732 186 702, 776 565 780

Autocentrum RAISOVKA, Raisova 5456 (Ctiborova), Chomutov

AC RAISOVKA vítá jaro Získejte kompletní ruční 
mytí za cenu 599 Kč! 
Původní cena 1 100 Kč

Inzerce
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 18.4. st 17.00 TITAnIc
 18.4. st 19.00 PouPATA 
 19.4. čt 17.00 BITeVní LoĎ 
 19.4. čt 19.00 TALISMAn
 20.4. pá 17.00 hAPPy FeeT 
 20.4. pá 18.00 BITeVní LoĎ
 20.4. pá 19.30 VrTĚTI ženou 
 21.4. so 15.00 ŠMouLoVé 
 21.4. so 18.00 VrTĚTI ženou
 21.4. so 19.00 joe SATrIAnI – SATchurATed 
 22.4. ne 15.00 VeLKá SýroVá LouPež 
 22.4. ne 18.00 TALISMAn
 22.4. ne 19.00 BITeVní LoĎ
 23.4. po 17.00 TITAnIc 
 23.4. po 19.00 BájeČný hoTeL MArIgoLd 
 24.4. út 17.00 BájeČný hoTeL MArIgoLd 
 24.4. út 19.00 S LedoVýM KLIdeM
 25.4. st 17.00 BITeVní LoĎ 
 25.4. st 19.00 ZKrAT 
 26.4. čt 17.00 PIráTI
 26.4. čt 19.00 Můj VySVLeČenej deníK
 27.4. pá 17.00 PIráTI
 27.4. pá 18.00 Můj VySVLeČenej deníK 
 27.4. pá 19.30 hAVrAn
 28.4. so 17.00 MouLoVé 
 28.4. so 19.00 hAVrAn
 28.4. so 19.00 SAXánA A LeXIKon KouZeL 
 29.4. ne 15.00 PIráTI 
 29.4. ne 15.00 VodníKůV Sen
 29.4. ne 18.00 hAVrAn 
 29.4. ne 19.00 ZKrAT
 30.4. po 17.00 Můj VySVLeČenej deníK
 30.4. po 19.00 ProBudíM Se VČerA
 1.5. út 19.00 FILMjuKeBoX

 23.4. po 19.00  VŠe o Mužích 
Hrají: Maroš Kramár, Filip Blažek, Michal Slaný
Aneb jak muži sami sebe vidí, za co se nestydí i stydí. Aneb jak to 
dopadá, když se testosteron smíchá s city a striptýzem. Tragikomedie 
o mužích pro ženy, aby je opět nepochopily. 
Vstupné: 270 Kč

 do 25.5. LouTKy – Galerie Lurago
 do 30.6. oBrAZy – Kostel sv. Ignáce
 do 30.4. KreSBy – Výstavní síň knihovny
 do 30.6. AKVAreLy – Galerie Na schodech
 od 23.4. cV Ve VýTVArné reFLeXI – Galerie Špejchar

 do 25.5. LouTKy – Galerie Lurago
 do 30.6. oBrAZy – Kostel sv. Ignáce
 do 30.4. KreSBy – Výstavní síň knihovny
 do 30.6. AKVAreLy – Galerie Na schodech
 od 23.4. cV Ve VýTVArné reFLeXI – Galerie Špejchar

 18.4. st 9.00 Můj PoByT V ProTIALKohoLní LéČeBnĚ – velký sál
 18.4. st 18.00 eXorcIe – velký sál
 19.4. čt 13.00 PoZnáVáMe SeVeroČeSKý regIon – učebna č. 66
 20.4. pá 18.00 SeTKání hornIcKých MĚST – Kostel sv. Ignáce
 26.4. čt  9.30 ZA BrAnKou je drAK – velký sál
 27.4. pá 18.00 APríLoVé ZPíVání – Kostel sv. Ignáce
 28.4. so 15.00 APrIL oPen AIr – Atrium

 28.4. so 9.00 MČr TAneČních ForMAcí 2012 – Městská sportovní hala

 18.4. st 9.00 doPoLedne Pro MŠ
 20.4. pá 16.00 PLeTení Z PAPíru 
 24.4. út 9.00 doPoLední KerAMIKA 
 24.4. út 15.00 den ZeMĚ
 25.4. st 18.00 counTry TAneČní KLuB LASo
 25.4. st 17.00 KerAMIKA Pro doSPĚLé A MLádež
 26.4. čt 9.00 KrAjSKá PřehLídKA SoČ

 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.

 19. 4.  Čelakovského od Politických vězňů po Stromovku, Stromovka, 
Okrajová, Přemyslova od Tomáše ze Štítného po Přísečnickou, 
Přísečnická, Scheinerova, Maroldova, Krátká, cyklistická stezka. 

 24. 4.  Blatenská od Zborovské po Škroupovu – chodníky a parkovací 
zálivy, Škroupova, Jungmannova, Kollárova, Macharova, 
Štefánikovo nám., Vaníčkova, Vilová, Gutenbergova, Mozartova, 
Zborovská od Čelakovského po Blatenskou.

 25. 4.  Cihlářská vč. chodníků, M. pujmanové vč. chodníků a 
parkovišť, Koperníkova, Vrchlického, Londýnská, Jezerní, 
Moravská, Jeseniova, Blatenská od Cihlářské po Moravskou – 
chodníky a parkovací zálivy.

 26. 4.  Rooseveltova, Lidická, Šafaříkova, Bezručova od Škroupovy po 
Husovu - chodníky a parkoviště, Husova, Hornická od Šafaříkovy 
po Husovu, jiráskova od Šafaříkovy po Husovu, parkoviště 
a chodníky v okolí Luny, chodník u MŠ Šafaříkova.

 2. 5.  Hornická od Husovy po Akad. Heyrovského vč. parkovišť, 
Bezručova od Husovy po Lužického – chodníky a parkoviště, 
Jiráskova od Husovy po Kostnickou, akademika Heyrovského 
vč. parkoviště za č.p. 4238 a 4239, Erbenova u pošty 3, 
Havlíčkova od Husovy po Kostnickou, Kostnická, Zengerova vč. 
parkovišť, Gerstnerova vč. parkovišť.

 3. 5.  Jiráskova od Kostnické po Lužickou, Seifertova vč. parkovišť, 
Havlíčkova od Kostnické po Lužickou, Roháčova, Václavská vč. 
parkovišť a chodníků, Erbenova u Václavské ulice, Svahová vč. 
parkovišť a chodníků, Lužická, Děvínská, komunikace souběžná 
s ul. Bezručova (rodinné domy u Chomutovky).

KINO SVěT MěSTSKÉ dIVadlO

VýSTaVY

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.

choMuToVSKé noVIny 
Čtrnáctideník pro občany 
statutárního města chomutova • 
Povoleno Okresním úřadem 
v Chomutově, referátem 
kultury pod č.j. 4/1995 • vydává 
statutární město Chomutov • 
adresa vydavatele, redakce 
a distribuce: Magistrát města 
Chomutova, Zborovská 4602, 
43028 Chomutov • Tiskne Astron 
Studio CZ Praha • náklad 22 600 
výtisků • distribuce výtisků zdarma 
prostřednictvím České pošty

redAKce:
Tomáš Branda, šéfredaktor
608 964 165 
t.branda@chomutov-mesto.cz
Stanislav Král, redaktor
474 637 444 
s.kral@chomutov-mesto.cz
Šárka Schönová, tisková mluvčí
474 637 433 
s.schonova@chomutov-mesto.cz

InZerce:
Stanislav Král, 474 637 444, 
s.kral@chomutov-mesto.cz
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přijďte si užít

Chomutovské slavnosti

V loňském roce si slavnosti 
nenechalo ujít na 17 tisíc diváků. 
Letos se i díky krušení očekává 
mnohem větší účast, jen oficiální 
delegace z jiných měst a hornických 
spolků čítají na 700 lidí. V souvis-
losti s tím se chystá mnoho změn 
v dopravě a parkování, vypraveny 
budou posilové spoje MHD. 

ProgrAM
Pořadatelé připravili zajímavý 

a atraktivní program pro občany Cho-
mutova, návštěvníky a hosty z celé 
republiky a zahraničí. Chybět nebu-
dou hornické tradice, pět dechových 
orchestrů, slavnostní průvod i s alego-
rickými vozy. Zábavu zde najdou celé 
rodiny na různých soutěžích, v pro-
gramu se představí zpěváci, hudeb-
níci, tanečníci i baviči z regionu, ale 
i z jiných hornických měst ze Slo-
venska a partnerského německého 
Annabergu-Buchholze. „Vše zahájí 
v pátek 20. dubna večer světelná 
show Památky září, která na náměstí 
1. máje netradičním způsobem před-
staví historické památky, v sobotu 
večer nahradí světla hornické lucer-
ničky, lampiony, vystoupení s ohni 
a na závěr ohňostroj,“ zve návštěv-

níky na výjimečný program primátor 
Mareš. Na všech dějištích na náměstí 
1. máje, v parku, na Husově náměstí, 
v atriu knihovny bude množství 
stánků s různým občerstvením, a to 
v sobotu i neděli. 

PrůVod
Chomutovské krušení přivítá 

kolem sedmi set hostů z hornic-
kých měst z Česka, Slovenska, Pol-
ska a Německa. Ti všichni i s decho-
vými kapelami a 150 malými per-
moníky s lucerničkami z chomutov-
ských mateřských škol se představí 
ve velkém průvodu, který bude pro-
cházet v sobotu 21. dubna od 11 do 
12 hodin a večer od 20 do 21 hodin. 
„Průvod asi tisícovky účastníků 
půjde z parkoviště za Severočeskými 
doly, kde je seřadiště, ulicemi Bla-
tenskou, Zborovskou, přes část kru-
hového objezdu do ulice Palackého 
a Chelčického až na náměstí 1. máje. 
Velkolepou podívanou dotvoří i ale-
gorické vozy, které budou prů-
vod uzavírat,“ přiblížil trasu prů-
vodu náměstek primátora Martin 
Klouda. Po dobu průvodu bude ome-
zena doprava v centru města. Bude 
uzavřena v obou směrech Palackého 

ulice a průjezd kruhovým objezdem 
u Lidlu bude možný pouze z Lipské 
do Školní ulice.  

doPrAVA, PArKoVání 
A ZáZeMí

Dopravní omezení budou nejen 
v hlavních dnech konání slavností od 
20. do 22. dubna. „Řidiči by měli sle-
dovat dopravní značení, které upo-
zorní na zákaz vjezdu, zákaz parko-
vání. Protože chceme občanům z cen-
tra města usnadnit parkování v těchto 
dnech, budou mít možnost přechodně 
parkovat na travnaté ploše v ulici Na 
Příkopech za parkovištěm v ulici Hál-
kova,“ říká náměstek Klouda. Již od 
16. dubna bude uzavřená odstavná 
plocha v ulici Buchenwaldská, kde 
budou na 12 dní kolotoče. Na náměstí 
1. máje se od středy 18. dubna bude 
připravovat světelná show a budou 
zde i velkoplošné stany, stánky 
s občerstvením a pódium. Od pátku 
20. dubna na tři dny budou uzavřena 
parkoviště před a za sportovní halou, 
v ulicích Riegrova, Chelčického, 
Táboritská, B. Němcové a za měst-
skou tržnicí, a to buď z důvodu posta-
vení atrakcí, stanů nebo parkování pro 
autobusy a auta účastníků a alego-

rické vozy. Příprava ohňostroje uza-
vře od sobotního odpoledne do večera 
parkoviště a ulice Táboritská, Puch-
mayerova, Jakoubka ze Stříbra a Žiž-
kovo náměstí. Za tržnicí, za radnicí 
a v parku bude umístěné množství 
mobilních toalet.

nechTe AuTA doMA, 
Mhd PoSíLí SPoje

Aby Chomutované nemuseli 
v tyto slavnostní dny přemýšlet o par-
kování, cestu do centra a zpět na 
sídliště jim usnadní posilové spoje 
MHD. „Dopravu posílíme vždy třemi 
spoji z Jirkova, Písečné a Březenecké 
do centra v pátek před světelnou 
show od 20 do 20.30, sobotu před 
průvodem od 9.30 do 10, od 19 do 
19.30 a od 20 do 20.30,“ sdělil ředi-
tel divize MHD dopravního podniku 
Martin Lédl. Po skončení světelné 
show a sobotního průvodu budou 
posílené i linky z centra Chomutova 
přes sídliště do Jirkova, a to od 22.05 
do 22.35 hodin.

www.chomutovske-kruseni.cz

VíCe INfOrMaCí Na

Letošní Chomutovské slavnosti budou mít celorepublikový význam, protože se zároveň uskuteční 
i Chomutovské krušení. „Krušení je název 16. ročníku Setkání hornických a hutnických měst České 
republiky, jehož je naše město hostitelem. Chomutované si užijí slavnosti jako každý rok, letos navíc 
s hornickými tradicemi a bohatším programem,“ sdělil primátor Chomutova Jan Mareš.

CHOMUTOVSKÉ
KRUŠENÍ 2012



Pátek 20. 4.
náměstí 1. máje
18.00 Slavnostní zahájení Setkání v kostele sv. Ignáce
od 21.30  PAMÁTKY ZÁŘÍ – světelná show  

→

→

Sobota 21. 4.
náměstí 1. máje
Programem vás budou provázet:  Vladimír HRON (bavič 
a moderátor) a Radek JIRGL (moderátor)
11.00–12.30 Slavnostní hornický průvod
12.30–13.00 Slavnostní zahájení – uvítání měst a spolků
13.30–14.30 Krušnohorská dudácká muzika (Most)
14.30–15.00 Vystoupení Vladimíra Hrona
15.30–16.30 Ukázky hornických tradic
16.30–17.00 Pěvecký sbor Spiš (Slovensko)
17.00–17.30 Pěvecký sbor Haliar (Slovensko)
17.30–18.00 Vystoupení Vladimíra Hrona
18.15–19.00 Hudební skupina Úlet (Chomutov)
20.00–20.45 Večerní lampionový průvod
20.45–21.15 Slavnostní ukončení setkání
21.15–21.30 Vystoupení s ohni
21.30–21.45 Ohňostroj
atrium SKKS
Programem bude provázet: Pepa ŠTROSS
14.00–14.30 Pěvecký sbor Haliar (Slovensko)
15.00–16.00  FS Krušnohor, Skejušan,

Pěvecký sbor ZUŠ T.G.M. Chomutov,
taneční soubor Radost (Krásno), 
T.J. Sokol Chomutov

16.15–16.30 Beethoven DC EXE, TŠ Stardance (Chomutov)
16.45–17.00 ZUŠ T.G.M. Chomutov – taneční obor
17.15–17.45  Hornická kapela Barbora (Karlovarsko)
Husovo náměstí
14.00–14.30  Hornická kapela Barbora (Karlovarsko)
15.30–16.00 Pěvecký sbor Spiš (Slovensko)
16.15–16.45 Pěvecký sbor Mateřské školy Chomutov
17.00–17.30 Kapela Milana Baranijaka (Kadaň)
kostel sv. Kateřiny
14.30–15.30 Udělení cen Český Permon
městský park
Programem bude provázet: Tomáš BARTÁK
10.00–18.00  ZÁBAVA PRO CELOU RODINU – soutěže, 

bohatý stánkový prodej, doprovodný program 
pro malé i velké

13.30–14.00  DĚTSKÝ KABARET aneb zmilované princátko 
– Hudební divadlo HNEDLE VEDLE a spousta 
legrace s písničkami

14.10–14.30  vystoupení hudebníků a zpěváků z Domečku 
Chomutov

14.40–15.15  vystoupení pěveckého sboru KLÍČEK, pohádka 
TAK SE OŽEŇ PRINCI a PAN TAU – Základní 
škola speciální a mateřská škola, Chomutov, 
Palachova 4881

15.20–15.45  DĚTSKÝ KABARET aneb počítadlo s pís-
ničkou – Hudební divadlo HNEDLE VEDLE 
a spousta legrace s písničkami

15.45–16.30  prezentace CHOMUTOVSKÉ OSTROSTŘE-
LECKÉ SPOLEČNOSTI

16.45–17.20  DĚTSKÝ KABARET aneb ve zdravém těle 
zdravý vzduch – Hudební divadlo HNEDLE 
VEDLE a spousta legrace s písničkami

•  SPORTOVNÍ DISCIPLÍNY 
 Česká asociace Sport pro všechny
 KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s.r.o.

•  UMĚLECKÉ DISCIPLÍNY
 Výtvarný obor ZUŠ T.G.M. Chomutov)

–  výroba luceren – vlastní zavařovací (či jinou) sklenici s sebou
– malování na kameny
– kresba uhlem
–  hledání chomutovské Barborky – každá nositelka tohoto 

jména bude odměněna!

altán – městský park
14.15–14.45  Mostečanka (Most)
15.00–16.00  Hornický dechový orchestr SD a.s. Chomutov

Hornický dechový orchestr Annaberg-Buch holz
vystoupení mažoretek TŠ Stardance (Chomutov)

Neděle 22. 4.
náměstí 1. máje
Programem vás budou provázet:  Vladimír HRON (bavič 
a moderátor) a Radek JIRGL (moderátor)
9.00–10.00 Staročeská dechovka (Jirkov)
10.00–10.30  Vystoupení Vladimíra Hrona
10.45–11.30 Kapela Milana Baranijaka (Kadaň)
11.45–12.45 Big Band Zdeňka Tölga
13.00–13.45 Tequila band – ZUŠ T.G.M. Chomutov
14.00–14.30  Vystoupení Vladimíra Hrona
14.45–15.15 Vystoupení harmonikáře Pavla Vlka
15.15–16.00 Hornický dechový orchestr SD a.s. Chomutov
16.00–17.00 Krušnohorská dudácká muzika (Most)

atrium SKKS
Programem bude provázet: Pepa ŠTROSS
11.00–12.00 TŠ Stardance (Chomutov), Beethoven DC 
EXE
14.00–15.00 Mostečanka (Most)
15.00–16.00 Ponticello – ZUŠ T.G.M. Chomutov

Husovo náměstí
10.00–11.00 Makovec – hudební skupina (Chomutov)
13.00–14.00  FS Skejušan, Krušnohor (Chomutov), 

Pěvecký sbor ZUŠ T.G.M. Chomutov
14.45–15.30  Oklep, Tamburo – bubenické soubory ZUŠ 

T.G.M. Chomutov
16.00–17.00 Album – hudební skupina (Chomutov)

městský park
Programem bude provázet: Tomáš BARTÁK
10.00–18.00  ZÁBAVA PRO CELOU RODINU – soutěže, 

bohatý stánkový prodej, doprovodný  program 
pro malé i velké, SOUTĚŽ  RODINNÉ 
 ZÁPOLENÍ, projížďky povozem, 
jízdy na  ponících a vystoupení voltiže 
(PZOO)

10.00–10.30  Z POHÁDKY DO POHÁDKY – Hudební 
divadlo HNEDLE VEDLE a pohádkový svět 
s písničkami

10.30–11.00  vystoupení hudebníků, zpěváků a taneč-
níků historických tanců z DOMEČKU 
 CHOMUTOV

11.00–11.30  DĚTSKÝ KABARET aneb Haló, kdo volá – 
Hudební divadlo HNEDLE VEDLE a spousta 
legrace s písničkami

11.30–12.00 MUSICA CANORA
13.00–13.30  DĚTSKÝ KABARET aneb Kdo je starší, ten si 

sedne – Hudební divadlo HNEDLE VEDLE 
a spousta legrace s písničkami

13.45–14.25  MUSICA CANORA
14.45–15.30  Z POHÁDKY DO POHÁDKY – Hudební 

divadlo HNEDLE VEDLE a pohádkový svět 
s písničkami

15.30   T. J. SOKOL CHOMUTOV – CVIČÍ CELÁ 
RODINA skladba rodičů s dětmi – AŤ ŽIJÍ 
DUCHOVÉ

16.00–17.00  DĚTSKÝ KABARET aneb zpívánky s pohád-
kou - Hudební divadlo HNEDLE VEDLE 
a spousta legrace s písničkami

•  SPORTOVNÍ DISCIPLÍNY 
 Česká asociace Sport pro všechny
 KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s.r.o.

•  UMĚLECKÉ DISCIPLÍNY
 Výtvarný obor ZUŠ T.G.M. Chomutov)

–  výroba luceren – vlastní zavařovací (či jinou) sklenici s sebou
– malování na kameny
– kresba uhlem
–  hledání chomutovské Barborky – každá nositelka tohoto 

jména bude odměněna!

→

SPOLEČNOSTI SKUPINY

Program
20.–22. dubna 2012

. 17
aneb Chomutovské krušení
16. ročník Setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR

Chomutovské 
slavnosti

PO CELOU DOBU TRVÁNÍ AKCE PESTRÁ NABÍDKA 
OBČERSTVENÍ, UKÁZKY ŘEMESEL A POUŤOVÉ ATRAKCE.

www.chomutovske-kruseni.cz Změna programu vyhrazena.


