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středa | 6. 6. | 21.30 hod. | Městský park | 40 Kč
ZUŠ CHOMUTOV: 
OKLEP, TS DUNDRDANCE – PTÁK OHNIVÁK

čtvrtek | 7. 6. | 20.00 hod. | Sportovní hala | 590 Kč
URIAH HEEP

pátek | 8. 6. | 15.00 hod. | Mušle u Kulisárny
ZŠ A MŠ, 17. LISTOPADU, CHOMUTOV 
– REBELOVÉ

pátek | 8. 6. | 16.00 hod. | Stage
JAN SPÁLENÝ & ASPM

pátek | 8. 6. | 17.00 hod. | Městské divadlo
 dospělí 40 Kč, děti 20 Kč
DIVADLO LÍŠEŇ BRNO – ŽABÁCI

pátek | 8. 6. | 17.00 hod. | Kulisárna | 20 Kč
ROMANIKA

pátek | 8. 6. | 18.00 hod. | Stage
KVĚTY 

pátek | 8. 6. | 20.00 hod. | Stage
KRUCIPÜSK 

pátek | 8. 6. | 20.00 hod. | Strada Caffé | 50 Kč
AKUSTICKÝ VEČER

pátek | 8. 6. | 21.30 hod. | Městský park
DIVADLO LÍŠEŇ BRNO – ANDĚLÉ Z LESA
 
pátek | 8. 6. | 22.00 hod. | Kulisárna | 80 Kč
GOODFELLAS 

sobota | 9. 6. | 13.00 hod. | Mušle u Kulisárny
ZŠ AKADEMIKA HEYROVSKÉHO 
– MALÝ PRINC 

sobota | 9. 6. | 13.45 hod. | Mušle u Kulisárny
ZUŠ CHOMUTOV: JEPTIŠKY

sobota | 9. 6. | 14.00 hod. | Stage
ZUŠ CHOMUTOV: TEQUILA BAND
 
sobota | 9. 6. | 14.00 – 18.00 hod.
Kostel sv. Ignáce
2. CHOMUTOVSKÝ FLER JARMARK 

sobota | 9. 6. | 15.00 hod. | Mušle u Kulisárny
ZUŠ CHOMUTOV: PONTICELLO

sobota | 9. 6. | 16.00 hod. | Kulisárna | 50 Kč
VÁCLAV KOUBEK 

sobota | 9. 6. | 18.00 hod. | Stage
ZRNÍ 

sobota | 9. 6. | 19.30 hod. | Městské divadlo | 60 Kč
DIVADLO DÉCALAGES PRAHA – BEZ ZEMĚ 

sobota | 9. 6. | 19.30 hod. | Kulisárna
ZUŠ CHOMUTOV: OKLEP

sobota | 9. 6. | 21.00 hod. | Stage
TICHÁ DOHODA 

sobota | 9. 6. | 23.30 hod. | Kulisárna
GRAVITY

CHOMUTOVSKÉ
NOVINY
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 téma
BaMBIrIáda pOMOHla 
S VOlBOU KONíčKů
Do areálu Kamencového 
jezera Bambiriáda přilákala 
tisícové davy lidí. Děti i rodiče 
se na ní mohli seznámit 
s volnočasovými aktivitami.

 aktuality
CHOMUTOV a TrNaVa 
Se dOHOdlY 
Na SpOlUpráCI
Mezi Chomutovem a 
slovenskou Trnavou se rodí 
zajímavá spolupráce, na 
jejímž základě začaly vznikat 
první konkrétní projekty.

 aktuality
FrONTY Na dOKladY 
přeS SNaHU radNICe 
zůSTáVají
Chomutovská radnice již od 
začátku roku rozšiřuje služby, 
aby lidem ušetřila čas při 
vyřizování dokladů. Magistrát 
má otevřeno pět dní v týdnu 
a odbavuje občany i po 
ukončení úředních hodin.

 rozhovor
pOdNIKaTelůM 
NaBízíMe MaxIMálNí 
SerVIS
Primátor Jan Mareš 
v rozhovoru představuje 
služby podnikatelského 
centra i budoucnost 
v obsluze klientů magistrátu.

 sport
ŠIlHaNOVá přIVezla 
z pOlSKa dVa BrONzY
Spokojená i nespokojená se 
vrátila čtrnáctiletá plavkyně 
Slávie Chomutov Štěpánka 
Šilhanová z polských Gliwic 
z trojutkání Česko-Polsko-
Slovensko.

 bezpečnost
K NeMOCNICI jezdí 
80 SpOjů
Chomutovanům, kteří 
se obávají komplikací 
s dopravou, poslouží 
jistě městská hromadná 
doprava.

 školy
jedNIčKářI SI UžIjí 
lÉTO Na jezeře
CV Relax všem dětem 
a studentům, kteří předloží 
vysvědčení se samými 
jedničkami, věnuje volný 
vstup na celý následující rok.

KONCerTY 
UMělCů zazNělY 
pOd ŠIrýM NeBeM
více na straně 12
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zapIŠTe SI 
dO dIáře

1.–9. 6. 
multižánrový festival Otevřeno

6. 6.
Zábavné odpoledne s vaším 
strážníkem v 15.30 hodin, 
hřiště ZŠ Písečná

11. 6.
Zábavné odpoledne s vaším 
strážníkem v 15.30 hodin, 
hřiště ZŠ Školní

16. 6.
Severočeské farmářské trhy 
od 8 do 12 na náměstí 1. máje

17. 6.
ROZA: Den otců s Rudou z Ostravy 
ve Březně od 13 do 17 hodin

21. 6.
Den hudeb – zahájení koncertů 
dechových hudeb v parku 
od 17 hodin

CHCeTe Mě?
Sára je desetiměsíční kříženec 
většího vzrůstu, miluje pohyb 
a procházky. Je hodná a milá. 
Hodí se do domku se zahradou, 
kde bude určitě šťastná. 

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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„Tady je provaz a teď dobře 
poslouchej a dělej, co ti říkám. 
Pravý konec přes levý, provléknout. 
Levý konec přes pravý a provlék-
nout. Máš to? Nemáš, tak znovu,“ 
trpělivost Jana Balšána z chomutov-
ského Junáka nezná mezí. Dospělé 
i děti učí vázat uzly. Jen o pár metrů 
dál jakoby datel vyťukával do 
stromu. Ale to se zase jiní školáci 
učí zatloukat hřebíky.

Podívej a Přidej Se
Cílem Bambiriády není nau-

čit děti nové dovednosti. Organi-
zace zabývající se činností pro děti 
se přišly představit. „Koukejte, tohle 
jsme my a tohle všechno umíme. 
Přidejte se,“ jako by volala jed-
notlivá stání, ověnčená fotogra-
fiemi svých členů při nejrůzněj-
ších akcích. „Rodiče si občas ple-
tou Bambiriádu se Dnem dětí. Ale 
tato akce je především o prezentaci 
organizací,“ uvedl vedoucí chomu-
tovské pionýrské skupiny Jiří Perk-
ner. „Zájem veřejnosti o Pionýra byl 
slušný, přibližně stejný jako v minu-

lých letech,“ dodal. „Pro děti jsme 
v rámci Bambiriády připravili pře-
kážkovou dráhu, v hlavním teepee 
pak mohou zhlédnout ukázky práce 
s buzolou, zkusit poznat rostliny 
a zvěř nebo uvázat uzly,“ doplnila 
Jitka Wesselá z Pionýra.

Právě s výběrem koníčků měla 
Bambiriáda dětem i jejich rodi-
čům pomoci. A jistě se to i podařilo. 
„Podívej, můžeš chodit na keramiku, 
modelování tě přeci doma baví. 
Chovají tu také drobná zvířátka. 
A nebo bys mohl navštěvovat mode-
lářský kroužek,“ zamyšleně vypo-
čítává možnosti Martina Kloudová, 
maminka osmiletého Martínka. Ten 
však pošilhává po bubnujících indiá-
nech, chtěl by k pionýrům.

Pro děti také bezPečí
Pozornost maminek se obra-

cela nejvíce k prezentacím pionýrů, 
skautů a chomutovského Domečku. 
Tatínky však více zaujaly služební 
vozy policie či hasičů. Své potomky 
aranžovali před fotoaparátem do 
zátiší s cisternou a nadšeně jim 

U vysokého teepee skupina indiánů vybubnovává rytmické melodie. Zvučné nástroje jakoby k sobě 
vábily návštěvníky. Nedají se přeslechnout, přesto neruší. Nikdo neodolá, každý se přiblíží. Je sice 
sobota, deset hodin dopoledne a do areálu Kamencového jezera začínají proudit tisícové davy lidí. 
Nechaly se strhnout, přilákaly je bubny. Přilákala je Bambiriáda.

Bambiriáda pomohla 
s volbou koníčků
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vyprávěli o mladých letech u dob-
rovolné skupiny. Členové hasič-
ského sboru však měli lepší způsob, 
jak malé zvědavce zaujmout. „Vidíš 
tyhle obrovské nůžky s hadicí? 
Víš, k čemu je používáme?“ ptá se 
jeden z hasičů skupinky rádoby vel-
kých kluků. „Já to vím. Sundáváte 
tím střechu z auta,“ odvážně odpoví 
jeden z nich. Když se pak ale hasič 
rozpovídá o následcích dopravních 
nehod a ze svých zkušeností popi-
suje situace, které prožil, klukům 
spadne hřebínek. Předstíraný nezá-
jem je pryč a dychtivě se vyptávají 
na funkce dalších přístrojů.

Kromě poznání své techniky 
umožnili hasiči dětem, aby si zkusily 
stříkat vodu z hadice do jezera. Často 
se dětem nechtěně podařilo přepnout 
směr proudu z rovného do širokého, 
což odnesl nejeden kolemjdoucí.

Bezpečím se na Bambiriádě 
zabývali také policisté. Nejenže roz-
dávali preventivní rady, ale před-
vedli i služební zbraně a odebrali 
zájemcům otisky prstů.

zábava Pro všechny
Smích, výskání i vítězné pokřiky 

se ozývaly z prostranství, kde orga-
nizátoři rozestavěli nafukovací hrady 
a skluzavky. Kromě salt a pádů do 
měkkého si zde děti mohly i vysoutě-
žit drobné dárky, a to když se míčkem 
trefily do vítězného otvoru nafuko-
vacího hradu. Rodiče mezitím mohli 
zhlédnout program u pódia, kde se 
vystřídaly pěvecké sbory, taneční 
soubory i hudební seskupení z jednot-
livých organizací i uměleckých škol. 
Svůj stánek s propagačními před-
měty a s autogramiádou obsadili také 
chomutovští Piráti. Hladinu Kamen-
cového jezera brázdil policejní člun, 
na kterém se mohli odvážlivci svézt. 
Vojáci zase pro zdatnější děti přichys-
tali lanové centrum.

Na své si přišly i nejmenší děti. 
V koutku Domečku bylo již pro 
batolata připraveno několik stolků 
s hračkami rozvíjejícími jemnou 
i hrubou motoriku, jako je zatlou-
kání hřebů, korálkové bludiště či 

navlékání gumiček na špendlíky. 
Temperament pak děti mohly zkrotit 
na malé klouzačce. 

tiSíce návštěvníků
Teplé slunečné počasí možná při-

spělo k tomu, že letošní třináctý roč-
ník Bambiriády navštívil jeden z nej-
větších počtů návštěvníků. Bezpo-
chyby tomu ale přispěla i výborná 
organizace Domu dětí a mládeže 
Chomutov. „Já jsem velmi spoko-
jený s víkendovou Bambiriádou. Vše 
fungovalo, jak mělo, a návštěvnost 
byla jedna z největších,“ uvedl Milan 
Märc, ředitel Domu dětí a mládeže 
Chomutov, který Bambiriádu pořádal.

Páteční program navštívilo 
zhruba dva tisíce lidí, v sobotu pak 
do areálu Kamencového jezera při-
šlo 12 tisíc návštěvníků. Letošní 
ročník však Milan Märc prohlásil 
za jeden z nejpovedenějších i kvůli 
kladným ohlasům ze stran návštěv-
níků i zúčastněných organizací.

S jistotou již nyní organizátoři 
tvrdí, že Bambiriáda se v Chomutově 
uskuteční i příští rok. Čtrnáctý ročník 

by měl být v mnoha ohledech stejný 
jako letošní, v něčem se však musí 
lišit. Co konkrétně za rok organizátoři 
chystají, je nyní ještě překvapením.

Přehlídka Po rePublice
Bambiriáda je přehlídka čin-

ností sdružení a středisek, která pra-
cují s dětmi a mladistvými. Letos 
se uskutečnila na devatenácti mís-
tech po celé České republice. Cho-

mutovská Bambiriáda začala již 
ve čtvrtek ve sportovní hale florba-
lovým turnajem základních škol. 
Hlavní sobotní program skončil 
ve čtyři hodiny odpoledne.

video 
z bambiriády
na eChomutov.cz



aktuality

6 | aktuality

Mezi Chomutovem a slovenskou 
Trnavou se rodí zajímavá spolu-
práce. Slováci oplatili návštěvu cho-
mutovského primátora Jana Mareše 
a strávili u nás dva dny. „Naše vzá-
jemné vztahy se začínají budo-
vat především přes oblast školství, 
proto také většinu slovenské dele-
gace tvořily ředitelky škol a pracov-
nice odboru školství,“ řekl primá-

tor. Zástupci Trnavy byli Chomu-
tovem nadšení. „Město mě překva-
pilo krásným historickým centrem. 
Je zbytečné hovořit o novém spor-
tovním a kulturním areálu. Ten je 
nádherný. Je až neuvěřitelné, že se 
dá v tak krátké době a v tak velkém 
investičním rozsahu vybudovat,“ 
řekla viceprimátorka Trnavy Kveto-
slava Tibenská.

Druhý den návštěvy se delegace 
sešla s řediteli všech chomutovských 
základních škol. Obě strany okamžitě 
našly společná témata, porovnávaly 
rozsah přímé pedagogické činnosti, 
počty žáků v jednotlivých třídách či 
výši úhrady za školské služby. „Odná-
šíme si nápady na legislativní změny, 
které bychom chtěli na Slovensku 
uvést v život,“ upozornila Tibenská. 

Začaly se také okamžitě rodit 
první konkrétní projekty. „Dohodli 
jsme první aktivity ve školských 
a vzdělávacích projektech. Dále 
jsme pozvali vaše folklorní soubory 
Skejušan a Krušnohor na náš festi-
val Trnavská brána. Toto jsou první 
kroky, na kterých bychom poté chtěli 
spolupráci ještě více rozvíjet,“ uza-
vřela Tibenská.

Čtvrtý ročník soutěže Mladý 
záchranář o putovní pohár ředitele 
Hasičského záchranného sboru Ústec-
kého kraje, územního odboru Cho-
mutov ovládli žáci základní školy z 
Podbořan na Lounsku. Pozvaní pře-
borníci z totožné soutěže v Žatci tak 
vypálili rybník domácím týmům. 
Kromě poháru se navíc mohou poko-
chat pohledem na Chomutov z ptačí 
perspektivy, za vítězství totiž získali 
i vyhlídkovou cestu letadlem.

Druhé místo patří chlapcům 
a děvčatům z jirkovské základní 
školy ve Studentské ulici, bronzo-
vou příčku si zajistili reprezentanti 
základní školy v Údlicích. Také oni 

si odnesli hodnotné ceny.
Do Podkrušnohorského zooparku 

se 23. května sjelo devět smíšených 
družstev žáků 7. a 8. tříd základních 
škol z celého okresu a hosté z Pod-
bořan. Děti soutěžily v poskyto-

vání první pomoci zraněným oso-
bám, sebeochraně a pomoci osobám 
v ohrožení. Klání prověřilo i fyzic-
kou zdatnost žáků, v jedné z disciplín 
na čas museli například správně spojit 
hasičské hadice a poté stříkat na cíl. 

„U školky je malé parkoviště. 
Když je blokové čištění, hned v 
7 hodin se začne čistit a rodiče 
nemají kde zastavit s dětmi. Nešlo by 
to posunout například na 10. hodinu, 
kdy už tam nikdo není?“ zeptala se 
obyvatelka lokality okolí Kadaň-
ské ulice a Nové Spořice, kde probí-

halo zatím poslední setkání občanů 
s vedením města. Pro provoz-
ního náměstka Technických služeb 
města Chomutova Miroslava Šultu 
to byl lehce splnitelný požadavek. 
Ne každý problém obyvatel Cho-
mutova má takto jednoduché řešení, 
každopádně čelní představitelé města 

a vybraných městských organizací se 
vždy snaží vyjít žadateli vstříc. Nej-
více podnětů tentokrát směřovalo 
na městskou policii, a to v souvis-
losti s opilci u večerky, s prostitut-
kami, s cyklisty prohánějícími se po 
chodnících a s nevhodným chováním 
mládeže na zastávkách MHD.

Ministerstvo financí porušilo 
zákon a Chomutov může regulo-
vat hazard na svém území. To je 
ve stručnosti výrok soudu. „Herny 
a veškeré hrací automaty jsou zdro-
jem výtržností, porušování veřejného 
pořádku i životních krachů mnoha 
lidí. Proto je logické, že město do 
jejich provozu musí mít právo mlu-
vit. V tom nám ministerstvo zabrá-
nilo, proto jsme ho zažalovali,“ řekl 
primátor Jan Mareš. 

Soud konstatoval nezpochybni-
telné právo města plně regulovat veš-
kerý hazard na svém území prostřed-
nictvím obecně závazné vyhlášky 
a potvrdil také právo města být účast-
níkem povolovacích řízení na provoz 
automatů vedených Ministerstvem 
financí. Spor se táhne od roku 2009. 

Radnice i nadále bojuje o razantní 
omezení hazardu ve městě. „Máme 
ve městě jeden automat na pade-
sát obyvatel, to je neúnosná situace,“ 
tvrdí primátor. Proto město vydalo 
vyhlášku, ve které plošně zakázalo 
provoz výherních terminálů s výjim-
kou čtyř přísně kontrolovaných míst. 
Ministerstvo financí opět porušuje 
zákon a městskou vyhlášku nerespek-
tuje. „Opět se budeme muset bránit 
právními kroky a vymoct si zrušení 
všech povolení,“ dodává primátor. 
Postup proti ministerstvu, které samo-
správu nebere vůbec vážně, bude ještě 
tvrdší než doposud. „V úvahu napří-
klad přichází komunální ústavní stíž-
nost nebo podání trestního oznámení 
na konkrétní ministerské úředníky,“ 
dodává primátor. 

Chomutov a Trnava se dohodly na spolupráci

po zooparku běhali záchranáři

Vedení města řešilo připomínky občanů

Soud: Chomutov 
může regulovat 

hazard

Interspar bude 
mít střechu 
se zelení

Interspar vybuduje jiný typ mar-
ketu, než se původně plánovalo. 
„Investor chce v Chomutově postavit 
nový typ marketu, který bude členěný 
a lépe tak zapadne do svého okolí. 
Oproti původnímu záměru navrhuje 
snížení rozlohy a výšky stavby,“ uvedl 
náměstek primátora Jan Řehák. Pod-
pořená varianta by měla mít střechu 
pokrytou zelení. Změna v projektu 
také sníží plánovanou dopravní zátěž 
v centru města. Dopravní komise pro-
jedná trasy nákladních aut při stavbě 
a následném zásobování marketu.
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KráTCe
doPravní Podnik 
naSazuje midibuSy
Od června budou na vybraných 
linkách MHD jezdit midibusy 
o kapacitě 37 cestujících. Ten-
to krok je reakcí na snižující se 
počty přepravených. Malé vozy 
představují jeden z klíčových 
nástrojů pro snižování nákladů 
na provoz městských autobusů, 
při zachování stávajícího portfo-
lia linek a spojů.

dlážděné chodníky 
jSou Po oPravách
Téměř 60 m2 dlážděných chod-
níků opravily v minulých dnech 
technické služby ve středu měs-
ta a v ulicích Ctiborova, Akade-
mika Heyrovského, Legionářská, 
Prokopova, Na Moráni, Děvín-
ská, Partyzánská, Scheinerova, 
Palackého.

louka je PoSekaná
Městské lesy zajistily strojové po-
sekání louky v Bezručově údolí, 
a to včetně ručního dosekání.

hybridní autobuS 
vyjede do ulic
Dopravní podnik vyzkou-
ší v červnu v ostrém provozu 
hybridní autobus značky Volvo, 
který jezdí na bázi kombinace 
pohonů diesel a elektřina.

zahradní 
má nové koše
Sedmnáct nových košů instalo-
valy technické služby na sídliš-
ti Zahradní.

Rada města vzala na vědomí infor-
mativní zprávu o přípravě Koncepce 
sociálního začleňování v Chomutově. 
„Chomutovské partnerství pro soci-
ální začleňování pokračuje ve všech 
pracovních skupinách. Pro celkovou 
koncepci již máme detailně zpracova-

nou analýzu rizikových lokalit a sbor-
ník ubytoven na území města,“ řekl 
náměstek primátora Martin Klouda. 
Pracovní skupiny pro sociální oblast, 
zaměstnanost, bezpečnost, bydlení 
a vzdělávání soustřeďují odborníky 
z magistrátu a organizací města, ale 

také z jiných úřadů a institucí a nezis-
kových organizací. Chomutovské part-
nerství pro sociální začleňování chce 
městské radě předložit hotovou kon-
cepci už na podzim. Město v oblasti 
sociálního začleňování úzce spolupra-
cuje se Svazem měst a obcí ČR.

Technické služby města Cho-
mutova postupně vybavují všechny 
rodinné domky hnědými popelni-
cemi. Do konce léta by měly být 
u všech rodinných domků. „Chceme, 
aby všichni domkáři z Chomutova 
mohli odevzdávat bioodpad ze svých 
zahrad už teď, proto jsme připra-

vili novou službu. Trávu, listí nebo 
drobné větve ze zahrad stačí uložit 
do speciálních pytlů, které technické 
služby podle harmonogramu jednou 
týdně svezou,“ vysvětluje náměstek 
primátora Martin Klouda.

Zájemci o tuto službu si mohou 
zdarma vyzvednout pět hnědých 

pytlů na měsíc ve vrátnici technic-
kých služeb v ulici Na Moráni. Napl-
něné je pak uzavřou a ke svozu při-
praví na viditelném a dostupném 
místě před svým domem. „Svá-
žet budeme jednou týdně od zhruba 
dvou tisíc rodinných domků od 
začátku června,“ upřesnil technický 

náměstek Miroslav Šulta. V jiných 
obalech nebudou technické služby 
bioodpad odvážet. Zahrádkáři mají 
i nadále možnost odevzdávat biolo-
gický odpad zdarma ve dvou cho-
mutovských sběrných dvorech, které 
jsou otevřeny i o víkendech, a také 
na skládce na Pražské ulici.

Po zabezpečení a oplocení začala 
plánovaná demolice budovy městské 
tržnice. Z bezpečnostních důvodů 
byla uzavřena ulice U Městských 
mlýnů pro auta i chodce. Z Chelčic-
kého ulice mohou vjíždět pouze sta-
vební auta a zásobování objektů za 
tržnicí. Tržní místa a prodejny z části 
před hlavním vstupem do tržnice 

mají vjezd k zásobování úzkou ulič-
kou z náměstí 1. máje. Chodci mohou 
k tržním místům dvěma uličkami 
z náměstí 1. máje nebo přes parčík 
před knihovnou. Demolice by měla 
být dokončena do konce června, poté 
začne stavba nového objektu s info-
centrem a veřejnými toaletami. Stavba 
by měla být dokončena v závěru roku.

S létem se pojí cestování a k tomu 
do zahraničí jsou zapotřebí doklady. 
Chomutovská radnice již od začátku 
roku rozšiřuje svoje služby, aby lidem 
ušetřila čas. Magistrát má otevřeno pět 
dní v týdnu a odbavuje občany i po 
ukončení úředních hodin. Podařilo 
se získat i další pracoviště z minister-
stva. Přes veškerou snahu úřadu lidé na 
fronty narážejí dále. „Fronty způsobuje 
šedesátiprocentní meziroční nárůst 
žádostí o nové občanky a pasy. Nově 
je totiž pro cesty do zahraničí potřebují 
i malé děti včetně novorozenců,“ sdě-
lil vedoucí odboru dopravních a správ-
ních činností Bedřich Rathouský.

Za první čtyři měsíce roku si na 
magistrát přišlo pro doklady o 60 % 
více lidí než vloni. Výhodou je, že 
nemusí shánět formulář ani fotografie. 
Úředník žadatele vyfotí přímo na pře-
pážce a on-line s ním vyplní formulář. 

Tady ale dochází ke zdržení. „Prů-
měrně se počítá s dobou odbavení jed-
noho klienta 15 minut, ale praktické 
zkušenosti nám ukázaly, že zejména 
u malých dětí, které jsou při focení 
neklidné, trvá odbavení i 40 minut,“ 
vysvětluje zdržení vedoucí správních 

činností Věra Krupičková. Nejlep-
ším způsobem jak předejít frontám je 
objednat se k jednání prostřednictvím 
sms, a to až 14 dní předem. Magistrát 
navíc připravil pro děti hrací koutek, 
aby si mohly čekání na úřadě zpříjem-
nit hraním nebo kreslením. 

Chomutovské partnerství radě 
města předloží svoji koncepci

domkáři mohou bioodpad odevzdat i v pytlích

začala demolice tržnice

Fronty na doklady přes 
snahu radnice zůstávají
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primátor jan Mareš:

podnikatelům nabízíme 
maximální servis

Co bylo prvním impulsem k vytvo-
ření podnikatelského centra?

Především jsme chtěli podni-
katelům nabídnout maximální ser-
vis. Nebylo nic jednoduššího než 
začít rozšířením úřední doby. Maji-
telé firem se mohou do podnikatel-
ského centra objednat od pondělí 
do čtvrtka a po domluvě i v pátek. 
Chceme vytíženým podnikatelům 
vyjít vstříc.
Můžete podnikatelské centrum 
představit?

Zjednodušeně řečeno je vše 
základní pod jednou střechou. 
V budově na Husově náměstí sídlí 
především živnostenský úřad. Mnoho 
podnikatelských záměrů nějak souvisí 
s nemovitostmi, proto tu sídlí také 
stavební úřad a často je nutné také 
povolení od orgánu životního pro-
středí. Proto jsme tyto orgány státní 
správy soustředili do jedné budovy.
Ale jen o tom to není?

To určitě ne. Pojďme si nasimu-

lovat cestu začínajícího živnostníka 
do podnikatelského centra. V prvé 
řadě ho uvítá informační centrum 
s pracovištěm Czech POINTu. Zde 
si může zaplatit všechny správní 
poplatky, dokonce i platební kartou, 
nebo si zažádat o výpisy z nejrůz-
nějších rejstříků. Samozřejmě získá 
informace o službách centra.

Dobře, jsem začínající podnika-
tel, co mě čeká dál a hlavně jak 
dlouho to vše bude trvat?

Smyslem centra je, aby klient byl 
obsloužen co nejrychleji. V rámci 
možností zkracujeme zákonné doby 
vyřízení žádostí na minimum a sna-
žíme se, abychom podnikatelům vše 
vyřídili na počkání. Důležité je, aby 
si žadatel odnesl všechny dokumenty, 

u kterých to právní předpisy umož-
ňují, s sebou. To je především pří-
pad volných živností. Snažili jsme 
se také omezit veškeré další úkony, 
které musel podnikatel dříve absol-
vovat. Například nemusí vyplňovat 
formuláře, ty vyplní úředník rovnou 
do počítače. Poplatky může zapla-
tit přímo na přepážce. Nemusí, jako 

tomu bylo v minulosti, chodit do 
jiné budovy. Nemusí si shánět výpis 
z rejstříku trestů. I to za něj uděláme.
Co se děje pak?

Klient si může počkat přibližně 
dvacet minut, než se vše vyřídí. 
Může si dojednat čas převzetí, nebo 
mu zašleme sms, že jsou dokumenty 
pro něj připravené. Je samozřejmě 
možné mezitím zaskočit vyřídit si 
své záležitosti na stavební úřad nebo 
na úsek životního prostředí.
To je opravdu velká úspora času…

Pro ty, kteří si opravdu cení 
svého času, jsme šli ještě dál. Pokud 
klient nechce čekat frontu, může se 
objednat na určitý čas a dokonce na 
určitý úkon. Postačí k tomu poslat 
sms nebo e-mail.
Co si podnikatel může ještě vyřídit 
v rámci podnikatelského centra?

Na stavebním úřadě samozřejmě 
stavební povolení či ohlášení stavby. 

Většina archivu stavebního úřadu je 
digitalizována, a tak lze získat doku-
mentaci elektronicky a odnést si 
ji třeba na flash disku. To usnadní 
například tvorbu projektů. Na úseku 
životního prostředí lze získat infor-
mace o nakládání s odpady.
Jaké další služby centrum nabízí?

Jednou za čtrnáct dní má v cen-
tru úřední hodiny Česká obchodní 
inspekce. Ta poradí nejen nespoko-
jeným zákazníkům, ale také podni-
katelům, jak se bránit proti neopráv-
něným reklamacím nebo požadav-
kům spotřebitelů.
Bude magistrát ve zkvalitňování 
a zrychlování služeb pokračovat?

Ano, nyní se začínají připravovat 
nové elektronické služby. Chceme, 
aby občan nemusel s sebou nosit 
stohy dokladů. Proto se chystá pro-
pojení základních rejstříků, odkud si 
úředník zjistí informace, aby mohl 
klienta obsloužit. Jdeme ale ještě 
dál. Připravuje se i portál občana, 
který je jakýmsi virtuálním úřadem. 
Lidé budou mít možnost pomocí vir-
tuálních formulářů vyplnit žádosti 
na nejrůznější úkony. Portál bude 
obsahovat videopopisy nejrůzněj-
ších životních situací a jejich řešení. 
Naším cílem je, aby fyzická přítom-
nost občana na úřadu byla minima-
lizována, respektive aby klient vyu-
žil maximální možnosti objednávko-
vého systému a byl řádně obsloužen 
v dohodnutém čase bez zbytečných 
následných úkonů.

Proklientsky zaměřený úřad znamená neustálé rozšiřování služeb občanům. Chomutovský magistrát se ke 
svým občanům chová jako ke klientům a za pomoci moderních technologií a nadstandardních služeb usnad-
ňuje všem nutné jednání na úřadě. Za tento svůj přístup získává nejedno ocenění. Vloni to byla speciální cena 
v anketě Město pro byznys za přínos ve veřejné správě, rok předtím dokonce mezinárodní cena za omeze-
ní byrokracie. Specifickou skupinou klientů jsou právě podnikatelé, kterým magistrát nabízí komplexní služby 
v podnikatelském centru v budově na Husově náměstí. Služby centra představil primátor města Jan Mareš.

Lidé budou mít možnost pomocí 
virtuáLních formuLářů vypLnit žádosti 
na nejrůznější úkony.
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Seriál výstav připomínajících 
významná výročí událostí či osob 
spjatých s Chomutovem se letos 
přestěhoval z muzejních prostor do 
Rytířského sálu radnice. „Výstava 
tentokrát představuje tři velké osob-
nosti našeho města. Jeden byl cho-
mutovským rodákem a další dva 
svůj život s městem spojili,“ shrnul 
expozici Jiří Šlajsna, vedoucí histo-
rického oddělení Oblastního muzea 
v Chomutově. 

Výstava prostřednictvím infor-
mačních panelů připomíná hejtmana 
Jakoubka z Vřesovic, známého voje-

vůdce husitského a pohusitského 
období. „Přestěhování výstavy do 
Rytířského sálu je tak trochu sym-
bolické, neboť Jakoubek z Vřeso-
vic a především jeho syn trávili svůj 
čas v komendě, jež původně stála na 
místě současné radnice,“ připomněl 
při vernisáži Jiří Šlajsna. Dalšími 
dvěma velikány jsou tiskař Arthur 
Butter a hudební skladatel, kapelník 
a učitel z hudební školy Josef Řáha, 
kteří výrazně přispěli ke kulturnímu 
rozvoji města. Výstava Chomutov-
ská výročí zůstane v Rytířském sále 
radnice otevřena až do konce srpna. 

Přehlídka dramatické tvořivosti 
žáků speciálních škol Divadýlko 
dospěla do 14. ročníku. Poprvé 
na přehlídku dorazila i zahraniční 
návštěva zastoupená výpravou 
z města Annaberg-Buchholz. 

Němečtí návštěvníci nepřijeli jen 
jako diváci. Pro chomutovské Diva-
dýlko nacvičili bajku O slepici a 

lasičce. „Všem se přehlídka moc 
líbila, pedagogický doprovod byl nad-
šený z organizace, nápadů i celkové 
atmosféry,“ popsala zájem němec-
kých hostů Marie Grimlová, ředitelka 
MŠ a speciální ZŠ v Palachově ulici 
a duchovní matka Divadýlka. 

Divadýlko není jen obyčejnou 
akcí. „Všichni mají možnost uká-

zat, co umějí, zažít si svůj okamžik 
slávy a atmosféru radosti a pohody,“ 
vypočítává Marie Grimlová. Žáci se 
během nácviku učí překonat ostych, 
zlepšit komunikaci, pohyb, procvičit 
paměť a seberealizovat se. Rodiče 
pak mohou být na své děti pyšní. 
S Divadýlkem přichází uvědomění, 
co jejich děti dokážou.

Začátek festivalu Otevřeno byl 
ve znaku oslav padesátileté histo-
rie bigbítu ve městě. V prostorách 
bývalého klubu Švermák vystou-
pili průkopníci místní rockové 
scény jako We, Petr Tůma nebo 
Delfíni. „To byla vůbec první sku-
pina, která tady začala s bigbítem,“ 
prozradil Štěpán Alexa, jehož bratr 
v kapele působil. Vrchol oslav je 
před námi. Už ve čtvrtek vystoupí 
ve sportovní hale britská rocková 
legenda Uriah Heep. 

Výstava přibližuje 
život osobností města 

divadýlko nadchlo 
hosty z annabergu 

Nabídka bytu do nájmu
veřejným výběrovým řízením

Dne 26.6.2012 v 15.00 hod. se koná v zasedací místnosti č. 101 
v 1. patře budovy Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602 
veřejné výběrové řízení (dále jen VVŘ) volného opraveného bytu:

Informace
www.chomutovska-bytova.cz
tel.: 474 721 233 (p. Elisová)

Platební údaje
číslo účtu: 2103480237/0100
variabilní symbol: 32520
speci cký symbol: rodné číslo

Zájemci o získání bytu formou VVŘ jsou 
povinni, vedle povinností uvedených
v čl. 4 „Pravidel pro pronajímání bytů 
v majetku společnosti“, při registraci
předložit platný občanský průkaz a potvrzení 
peněžního ústavu o zaplacení
jistiny ve výši 7.000 Kč

www.chomutovska-bytova.cz

Adresa Č.p./č.b Velikost Vyvolávací cena

Beethovenova 3896/8 1+2 40.065 Kč

Bližší informace o prohlídkách: domovní správa QARK – ul. Na Bělidle, tel. 474 624 124

Registrace zájemců o byt se koná dne 26.6.2012 v době od 12.30 
do 14.30 hod. v sídle společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., 
Křižíkova 1098/6, Chomutov (za průmyslovou školou).

Konečná částka bude navýšena o 20 % DPH.

Prohlídky nabízeného bytu se uskuteční 6., 13. a 20.6.2012, 
vždy od 16.00 hod. Sraz zájemců v ul. Beethovenova č.p. 3896.

letní kino zahajuje
Chomutovské letní kino zahájí 
ve čtvrtek 14. června svou dal-
ší filmovou sezónu novou ame-
rickou komedií Diktátor. 

nakreSlete Pohádky 
v kině Svět
Společnost Kultura a sport vy-
hlásila dětskou výtvarnou sou-
těž na téma „Pohádky v kině 
Svět“. Zapojte se do soutěže 
a vyhrajte volné vstupenky. 

oPera Se PřeneSe 
do chomutova
V kině Svět se 10. června ode-
hraje přímý přenos prestižního 
britského operního festivalu, 
který si pro své diváky letos při-
pravil novou inscenaci Janáč-
kových Příhod lišky Bystroušky. 
Přenos je v češtině, bez titulků.

Projekt euroPa 
jagellonica
Oblastní muzeum zavedlo v rám-
ci projektu Europa Jagelloni-
ca 1386–1527 rozšířené popisky 
u vybraných exponátů expozice 
gotického a renesančního umě-
ní a přidalo informační panely 
o vztahu chomutovských Veitmilů 
s vládnoucí dynastií Jagellonců. 

KráTCe

po průkopnících 
je na řadě rocková 
legenda 
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Závodnice oddílu moderní gym-
nastiky MIKA Chomutov již dru-
hým rokem úspěšně dominují 
v kombinovaném programu. Jinak 
tomu nebylo ani při víkendovém 
závodě ve sportovní hale na Bře-
zenecké. V sobotu získala zlatou 
medaili Denisa Germeková a stří-
brnou Tereza Štolová. Na neděl-
ním pohárovém závodě se opět 
stala vítězkou Denisa Germe-
ková a Tereza Štolová získala stří-
bro, navíc bronz do sbírky při-
dala Denisa Matějková. Celý závod 
završila děvčata zlatými medailemi 
v celkovém hodnocení Severočeské 
ligy pro rok 2012. Absolutními 
vítězkami se v kategorii III. VTp 
stala Tereza Štolová a ve II. VTp 
Denisa Germeková, zároveň se obě 
závodnice nominovaly na letošní 
mistrovství republiky.

Závěrečným turnajem o medaile 
skončil další ročník Ligy neregis-
trovaných v kuželkách, který oddíl 
VTŽ Chomutov ve své kuželně 
pořádá od roku 2001. Souboj nej-
lepších byl opravdovým vrcholem 
sezony. Finálový duel mezi dvoji-
cemi Zdeněk Hanuš – Jan Vecko a 
Máša Královcová – Tomáš Trávní-
ček ke kvalitě přidal i napětí, když o 

celkovém prvenství vítězů základní 
části Vecka s Hanušem rozhodl 
závěrečný hod. Třetí skončili Stani-
slav Král a Miroslav Sýkora, bram-
borovou medaili brali manželé Fran-
tišek a Jana Svobodovi. Liga nere-
gistrovaných probíhá od podzimu do 
jara a zúčastnit se jí může libovolná 
dvojice hráčů neregistrovaných 
v kuželkářských soutěžích.

Více než 20 let se jednou ročně do 
Chomutova sjíždějí nejmenší judisté 
ze širokého okolí, aby poměřili síly 
na oblíbeném Memoriálu Helmuta 
Tauda. „Je to memoriál na památku 
bývalého sportovního funkcionáře 
v judistickém oddílu,“ řekl předseda 
oddílu Bohumil Stareček. 

Popularitu závodů potvrdila vysoká 
účast. „Memoriálu se zúčastnilo cel-
kem 110 závodníků z 15 oddílů hlavně 
ze severočeského regionu, ale přijely 
i oddíly z Kladna či Karlových Varů,“ 
dodal předseda oddílu juda TJ VTŽ 

Chomutov, jehož svěřenci na memori-
álu získali 14 medailí. „V této katego-
rii nejde o medaile, ale spíše o to, aby 
si děti vyzkoušely atmosféru zápasů. 
Samozřejmě, že děti po medailích 
touží a chtějí je,“ řekl Stareček a při-
pustil, že touhu dětí po drahých kovech 
a diplomech si uvědomují i pořada-
telé: „Většinou je dětí ve váhové kate-
gorii poměrně malý počet, a tak téměř 
všichni na nějaké oceněné místo dosáh-
nou.“ Podle Starečka totiž nemá cenu ty 
nejmenší od sportu odrazovat, naopak 
je nutné je podpořit prvními úspěchy. 

Spokojená i nespokojená se vrá-
tila čtrnáctiletá plavkyně Slávie Cho-
mutov Štěpánka Šilhanová z pol-
ských Gliwic z trojutkání Česko-Pol-
sko-Slovensko. Na vrcholném mezi-
národním podniku příslušné věkové 
kategorie vybojovala pro sebe a pro 
český tým dvě bronzové medaile, o tu 
nejcennější ale přišla.

V loni otevřeném bazénu se Šilha-
nová poprvé představila mimo soutěž 
v závodě na 100 m volný způsob, kde 
byla časem 1:01,46 pátá. Do soutěže 
naskočila na trati 400 m volný způ-
sob, která rozhodně není její nejoblí-
benější. Přesto zabojovala a za 4:47,20 
brala bronzovou medaili. Její parádní 
představení mělo přijít na motýlkářské 
stovce. Jenže do toho zasáhla „vyšší 
moc“ v podobě lehké zdravotní indis-
pozice. Konečný bronz a čas 1:08,48 
proto vnímala jako výhru. „Medaile 

je vlastně trochu zázrak a odměna za 
bojovnost,“ potvrdila Šilhanová, že 
jako lídr českých tabulek myslela výš.

Zklamání přišlo až se závěrečnou 
padesátkou. Přestože je na této trati 
Šilhanová letos nejrychlejší v Česku, 
trenér reprezentace Boris Neuwirth 
udělal tři minuty před startem nepo-
chopitelnou změnu, místo Šilhanové, 
která figurovala v oficiální startovní 
listině, napsal za ČR Terezu Gru-
sovou a Šilhanová nastoupila „jen“ 
mimo soutěž. Chomutovská plavkyně 
se tuto skutečnost dozvěděla minutu 
před startem, přesto se nenechala roz-
hodit. Zaplavala skvělý osobní rekord 
27,61, dohmátla druhá za Slovenkou 
Mišendovou a Terezu Grusovou pora-
zila o desetinu vteřiny. „Jsem strašně 
zklamaná, čas mi sice nikdo nevezme, 
ale medaili nemám,“ řekla po závodě 
žákyně ZŠ Březenecká.

Holky z MIKa 
získaly medaile

Kuželkářskou soutěž 
rozhodl poslední hod

judisté si připomněli Tauda
devítináSobná 
radoSt atletů
Z krajského přeboru starší-
ho žactva v Děčíně přivezli at-
leti VTŽ Chomutov 9 cenných 
kovů. Nejvíce medailí vybojo-
vala bronzová medailistka z ha-
lového MČR Monika Burešová. 

gymnaStky obStály 
na mčr 
Všechny zástupkyně od-
dílu moderní gymnastiky 
SC 80 Chomutov se na MČR 
probojovaly do užšího finále. 
Navíc všechny závodnice buď 
obhájily svá umístění z loňské-
ho roku, nebo je dokonce zlep-
šily. Nejvíce se dařilo benja-
mínkovi výpravy Kateřině Chle-
bečkové. 

Florbalové hvězdy 
v chomutově 
V Chomutově se konal příměst-
ský florbalový kemp Rookie 
City Weekend, na kterém s mla-
dými sportovci z klubu FbC 98 
Chomutov trénovali, besedova-
li a soutěžili špičkoví florbalisté 
z pražského Tatranu a Chodova 
v čele s reprezentačním kapitá-
nem Milanem Fridrichem. 

kanoiSté ovládli 
domácí závody 
Chomutovští rychlostní kano-
isté ovládli domácí pohárové 
závody, když v konkurenci tři-
nácti oddílů z celé České repu-
bliky posbírali na každé z tratí 
řadu cenných kovů. Dohroma-
dy oddíl kanoistiky SC 80 Cho-
mutov bral 38 medailí včetně 
13 zlatých. 

KráTCe

Šilhanová 
přivezla z polska 

dva bronzy
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MěSTSKá pOlICIe

agreSivní holub 
byl Přemožen 
Na balkoně bytu v Jirkovské uli-
ci se usídlil holub a seděl na vajíč-
kách. Když majitelka bytu vyšla na 
balkon, tak na ni agresivně útočil. 
Strážníkům se podařilo po znač-
né době holuba odehnat a vajíč-
ka převézt do zooparku.

PeS Si šel hledat Práci 
Sympatický chlupáč se připojil k 
muži, který šel ráno do práce. Pes 
muže doprovodil od Globusu až 
do sídla firmy v Karlovarské uli-
ci. Během cesty se dotyčný sna-
žil psa odhánět, ale nepodařilo se 
mu to. Strážníci křížence převez-
li do útulku.

rvačkou maSkovaly 
krádež 
Do prodejny zlatnictví na náměstí 
1. máje vtrhly tři ženy a dvě z nich 
se začaly prát. Třetí si myslela, že 
jsou prodavačky dostatečně zau-
jaty fingovanou rvačkou, a poku-
sila se odcizit šperky. To se jí ne-
povedlo a ženy z místa utekly.

I v letošním roce mohou zájemci 
využívat nabídku zlevněné rekre-
ační přepravy cyklobusy do Kruš-
ných hor. Dopravní podnik měst 
Chomutova a Jirkova (DPCHJ) je 
vypravuje o jarních a letních víken-
dech do Rudolic v Horách, Hory 
Svatého Šebestiána a Božího Daru. 

První autobus s vlekem pro 44 kol 
vyjel 19. května, naposledy se turisté 
mohou nechat vyvézt na krušnohor-
ské hřebeny 9. září.

Zlevněnou přepravu pro obyva-
tele dotuje chomutovský magistrát 
a jirkovská radnice. „Cyklobusy se 
staly vyhledávanou a vítanou službou. 

Oblíbili si je pochopitelně především 
cyklisti, hojně je ale využívají i pěší 
turisté. Město hodlá přispívat na rekre-
ační víkendovou dopravu i v dalších 
letech,“ uvedl náměstek chomutov-
ského primátora Jan Řehák.

Za cestu do Rudolic a Hory Sva-
tého Šebestiána zaplatí dospělý cestu-

jící 33 korun, dítě od šesti do patnácti 
let 17 korun. Mladší děti mají pře-
pravu zdarma. Za kolo se nepřiplácí. 
Z Božího Daru se autobus v odpoled-
ních hodinách vrací do Chomutova 
a Jirkova, zpětná jízdenka je proto 
dražší. Dospělého vyjde na 66 korun, 
děti od šesti do 15 let na 38 korun.

Pro rodiče s dětmi připravila 
městská policie zábavná odpoledne 
s vaším strážníkem. Rodiče si budou 
moci neformálně popovídat s vede-
ním městské policie a jejich územ-
ním strážníkem o podnětech z jejich 
lokality a děti si mohou užít mnoho 
zábavy, jak jinak než plné prevence. 
„Setkávání s občany a výměna infor-
mací o životě v jednotlivých lokalitách 
je nejlepší formou, jak zlepšovat práci 
městské policie ke spokojenosti oby-
vatel města,“ řekl náměstek primátora 
a velitel městské policie Jan Řehák. 

První zábavné odpoledne se usku-
teční na hřišti ZŠ Písečná ve středu 
6. června od 15.30 hodin. Pro děti 
bude připravena řada soutěží, pre-
ventivních informací a ukázky vozo-

vého parku městské policie a ukázky 
sebeobrany. Rodiče kromě roz-
hovoru s územním strážníkem si 
mohou vyzkoušet speciální brýle, 
které simulují opilost. Už 11. června 
se zábavné odpoledne přesune 
na hřiště ZŠ Školní, 
kde opět začne 
v 15.30 hodin. 

Od začátku června je okolí nemoc-
nice na žádost občanů, kteří zde bydlí, 
zařazeno do systému parkování. 
„Umožní to snadnější parkování jak 
obyvatelům této lokality, tak i pacien-
tům a návštěvníkům nemocnice a poli-
kliniky,“ sdělil tajemník magistrátu 
Theodor Sojka. Zpoplatněná bude 
však jen doba od 7 do 16 hodin od 
pondělí do pátku. Parkovat lze i v are-
álu nemocnice. Pacientům čekajícím 
na vyšetření v lékařských ambulan-
cích pomůže již zavedená a komfortní 
služba placení parkování prostřed-
nictvím SMS zpráv. „Mohou si tak 
z čekáren prodloužit dobu parkování 
podle aktuální situace,“ dodal.

Chomutovanům, kteří se obávají 
komplikací s dopravou, poslouží jistě 
městská hromadná doprava. Polikli-
niku obsluhuje dopravní podnik třemi 

autobusovými (číslo 4, 6, 14) a třemi 
trolejbusovými linkami (číslo 20, 23, 
33). „Trolejbusové linky č. 20 a 33 
jsou navíc plně bezbariérové, “ říká 
generální ředitel DPCHJ Jiří Melni-
čuk. Denně podnik vypravuje k poli-
klinice 36 autobusových a 44 spojů 
trolejbusových, přičemž shodný počet 
spojů vypravuje i v opačném směru.

autobusy opět vyvezou cyklisty do hor

rodiče a děti, bavte se 
se svým strážníkem

K nemocnici jezdí 80 spojů

Vedení městské policie bylo hos-
tem posledního jednání student-
ského parlamentu. Žáci základních 
a středních škol z Chomutova měli 
na strážníky řadu zvídavých otá-
zek, podnětů, ale i pochval. Zajímal 
je parkovací systém, počty zásahů 
i k čemu slouží nové elektroskútry. 
„Dostali jsme podněty na řešení par-
kování u škol nebo zlepšení bez-
pečnosti v průchodu v Kulturním 

domě na Zahradní,“ říká náměstek 
primátora a velitel městské policie 
Jan Řehák.

Členové parlamentu strážníky 
upozornili na několik nebezpeč-
ných míst. „Uvítala bych, kdyby byly 
kamery v podchodu u naší školy. 
Scházejí se tam nejrůznější partičky 
a není tam bezpečno,“ řekla zástup-
kyně základní školy v ulici Zahradní. 
„Podchod pravidelně kontrolujeme 

a podezřelá individua při sebemen-
ším náznaku jakéhokoliv problému 
vykazujeme pryč,“ vysvětlil ředitel 
městské policie Vít Šulc.

Vedení městské policie se doč-
kalo také několika pochval. „Stráž-
níci jsou vidět, hlavně v parku se 
situace velmi zlepšila,“ řekl žák 
Jiří Richter. Městská policie právě 
do parku nasměrovala strážníky na 
nových skútrech, které jezdí na elek-
třinu a jsou tedy nehlučné. Všíma-
vost strážníků si pochvaloval další 
student. Ten ocenil, že se dětí zeptali, 
zda nejsou za školou, když je při-
stihli u školy, kde čekaly na učitele.

Členové parlamentu budou také 
městské polici pomáhat. Nejenže 
budou v případě nějaké nekalosti 
volat na tísňovou linku 156, ale 
také přislíbili pomoc při vytváření 
mapy pocitu bezpečí, která spočívá 
ve známkování lokalit města podle 
toho, jak bezpečně se v ní cítí. 

Studentský parlament: 
Strážníci jsou vidět

 linka obsluhovaná lokalita
 4  červený Vrch, Kadaňská, 

domovina, Horní Ves
 6  Kadaňská (Globus), Horní Ves, 

centrum města
 14  zadní Vinohrady, jezero, 

centrum mšsta
 20  písečná, horní chomutovská 

sídliště (zahradní), Vodní
 23  písečná, chomutovská sídliště, 

centrum města 
 33  jirkov, chomutovská sídliště, 

silnice I/13, centrum města 



školy

12 | školy

Pozorovatelé viděli 
lovit i hnízdit Ptáky
Pozorovat ptáky i ostatní zvířa-
ta se vydali sedmáci ze základní 
školy v ulici Akademika Heyrov-
ského. Jejich cílem se stalo okolí 
droužkovických rybníků. 

třeťáci Si vyzkoušeli 
rytířSké brnění
S dobou, kdy Chomutov vlastnili 
němečtí rytíři, se v knihovně se-
známili třeťáci ze základní školy 
Školní. Osm žáků vyslechlo be-
sedu a prohlédlo si knihy. 

rodiče Se klouzali
Rodiče si se svými dětmi zaskota-
čili při Dni rodiny v Mateřské škol-
ce Radost. Rodinné týmy zápolily 
při několika disciplínách. 

Poznatky z Přednášek 
uPlatnili v Praxi
Studenti Střední školy energe-
tické a stavební se z několika 
přednášek dozvěděli, jak se vy-
hnout špatné životní cestě. 

KráTCe

S osudem obyvatel Lidic se 
seznamovali studenti Střední prů-
myslové školy v Chomutově. Téměř 
dvě stovky prváků a druháků navští-
vily Památník Lidice, pietní místa 
v bývalé obci a zhlédli také film nato-
čený na toto téma. Vzdělávací pro-
jekt má připomenout blížící se výročí 
vyhlazení Lidic německými nacisty.

Většina studentů navštívila Lidice 
poprvé. „Sami žáci uznali, že pro-
pojení informací s návštěvou his-
torického místa je velmi účinné,“ 
řekla učitelka Dagmar Jonášová. Stu-

denti zhlédli film Lidice, který vychá-
zel z výpovědí svědků, archivních 
záznamů a historických dokumentů.

Informace, které získali žáci 
od průvodkyně, v muzeu i v samém 
areálu místa, poté uplatnili při vypl-
ňování pracovních listů. Otázky v lis-
tech se týkaly protektorátu, atentátu 
na Heydricha i na osudy lidických 
mužů, žen a dětí. 

V rámci výuky s tématem holo-
caustu pořádá škola pro své studenty 
také exkurze do Terezína nebo do 
polské Osvětimi.

Nevyužívanou zahradu přemě-
nila Základní umělecká škola v 
Chomutově v nový prostor s vel-
kým jevištěm pro koncertní, diva-
delní i jiné příležitosti. Upravená 
zahrada byla slavnostně otevřena 
minulý týden.

Slavností otevření zahájil spo-
lečný česko-německo-italský kon-
cert. „Z italského Rovereta přijelo 
dvacet studentů hudebního ansámblu 
Mozart Boys&Girls, kteří spolu se 
třinácti členy společnosti 100Mozart-
kinder z Chemnitz a se čtyřiceti 
žáky ZUŠ T. G. Masaryka Chomu-
tov předvedli jak sólová vystoupení, 
tak i společnou hru ve velkém mezi-

národním orchestru,“ sdělil ředitel 
chomutovské umělecké školy Karel 
Žižka. Hudebníci ze tří zemí spolu-
pracují již dva roky. Společný kon-
cert si zopakují v září v Itálii.

Zahradu čekají ještě další 
úpravy. „V příštím roce ještě před-
pokládáme kompletní zastře-
šení a osvětlení podia, abychom 
mohli nabídnout divákům i tech-
nicky náročnější projekty. Na konci 
každé letní sezony škola koncertní 
zahradu slavnostně uzavře velkým 
koncertem,“ řekl Karel Žižka.

Koncertní zahradu mohou v let-
ních měsících využívat jak žáci 
školy, tak i širší veřejnost. 

Základy mnoha aktivit se mohou 
naučit děti v miniškole sportu. Tu 
po řá dá společnost Kultura a sport 
Chomutov o letních prázdninách pro 
děti od šesti do dvanácti let. Rodiče 
dětí si mohou vybrat hned z devíti 
možných termínů, přihlášky je však 
nutné odevzdat do konce června.

První turnus miniškoly začíná 
hned druhého července. „Na pro-
gramu prázdninové miniškoly sportu 
je například basketbal, házená, 
volejbal, tenis, plavání, skoky do 
vody, běh, jízda na kole, bruslení 
či minigolf,“ vyjmenovala Lucie 
Rychecká ze společnosti. 

Kromě sportování však na děti 
čekají i jiné zajímavé akce. „Sou-
částí programu je také spaní v měst-
ském divadle, výlet do Podkrušno-
horského zooparku či opékání buřtů,“ 
řekla Rychecká. Cena jednoho tur-
nusu je 700 korun. Přihlášky a úhradu 
je možné odevzdat v recepci městské 
sportovní haly.

Děti, hrozí vám nějaká dvojka na 
vysvědčení? Tak ještě zaberte, abyste 
měly samé jedničky. Tuto radu dává 
chomutovským školákům Zdeněk 
Fojtík, předseda představenstva spo-
lečnosti CV Relax, a.s, která spra-
vuje areál Kamencového jezera. Už 

pátý rok si totiž mohou nejpilnější žáci 
užít celé léto na Kamencovém jezeře 
zdarma. CV Relax všem dětem a stu-
dentům, kteří předloží vysvědčení 
se samými jedničkami, věnuje volný 
vstup na celý následující rok. „Jsme 
rádi, že můžeme cílevědomé děti takto 

odměnit za jejich píli,“ říká Fojtík.
A jak kartu získat? Stačí si vzít 

o prázdninách vysvědčení, na kterém 
však musí být samé jedničky, a přijít 
s jedním z rodičů do hotelu U Jezera. 
Kartu Premiant jim vydá recepce.

Již tradiční stoprocentní sleva 

ukázala, že v Chomutově žije řada 
chytrých a pilných žáků. V loňském 
roce získalo volný vstup na Kamen-
cové jezero, a tím pádem i senzační 
prázdniny na vodních atrakcích, 
novém dětském pirátském hřišti či na 
obří trampolíně téměř tři stovky dětí.

V lidicích si studenti 
připomněli vyhlazení

Koncerty umělců zazněly 
pod širým nebem

Miniškola 
opět otevírá

jedničkáři si užijí léto na jezeře
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Zastaví policajt auto a říká: „Pane 
řidiči, už vám popáté říkám, že 
vám teče chladič!” 
,,A já vám už popáté opakuji, že 
jsem kropicí vůz!“

Celník otevře dveře vagonového 
kupé: „Nějaké cigarety, lihoviny, 
zbraně, střelivo, drogy…?” 
Rozespalý cestující zamumlá: 
“Děkuji, nechci, mám toho 
plné kufry.”

Letuška obsluhuje arabského 
cestujícího a ptá se: „Pane, dáte si 
drink?“  
Arab odpoví: „To prosím teď 

nepůjde, protože za chvíli to 
letadlo budu řídit.”

Udýchaný mladý pošťák příjde 
s důchodem k dědovi a řiká:  
„Pane! Už mě nebaví chodit každý 
měsíc za vámi na samotu 18 km 
od vesnice.  
Děda na to: „Moc mě neštvi, nebo 
si objednám denní tisk!”

„Prosím vás, pomozte mi!“ 
volá večer dívka do telefonu. 
 „Jeden mladý muž se pokouší 
vylézt do mojí ložnice!“  
„Spojíme vás s policií.  
My jsme hasiči.“ 
„Ne, ne, nepotřebuji policii, 
potřebuji delší žebřík!“

křížovka Na informačním portálu eChomutov.cz najdete již…

Oslavy ke 140. výročí
založení sboru dobrovolných 
hasičů v Chomutově

16. června od 10 hodin
u Městského divadla v Chomutově

PROGRAM OSLAV:
Přehlídka hasičské techniky ● Ukázky dovednosti dětí – přípravka ● 
Slaňování profesionálních hasičů (bude možnost si vyzkoušet) ● 
Protichemický stan ● Hasičské děti na závodech (ukázka) ● 
Vyprošťovací technika (ukázka) ● Den otevřených dveří 
na hasičské záchranné stanici Chomutov (Beethovenova ulice, 
10.00–14.00 hodin)

Na závěr bude – dle počasí – malé nebo velké překvapení pro děti.

Akce je pořádána pod záštitou primátora statutárního města Chomutova Mgr. Jana Mareše
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 6.6. st 17.00 muži v černém 3
 6.6. st 19.00 crulic – ceSta na onen Svět
 7.6. čt 17.00 nedotknutelní
 7.6. čt 19.00 Sněhurka a lovec
 8.6. pá 17.00 méďa béďa
 8.6. pá 18.00 Příběh z PeriFérie
 8.6. pá 19.00 avengerS
 9.6. so 15.00 méďa béďa
 9.6. so 16.00 vráSky z láSky
 9.6. so 19.00 PrometheuS
 10.6. ne 15.00 krtkova dobrodružStví 3
 10.6. ne 18.00 PrometheuS
 10.6. ne 19.15 leoš janáček: Příhody lišky byStroušky (přímý přenos)
 11.6. po 17.00 avengerS 
 11.6. po 19.00 líbáš jako ďábel
 12.6. út 17.00 avengerS
 12.6. út 19.00 líbáš jako ďábel
 13.6. st 17.00 Streetdance 2
 13.6. st 19.00 věra 68
 14.6. čt 17.00 madagaSkar 3
 14.6. čt 19.00 dont StoP
 15.6. pá 17.00 madagaSkar 3
 15.6. pá 18.00 tady hlídám já
 15.6. pá 19.00 tomorrow will be better – Fmx movie
 16.6. so 15.00 madagaSkar 3
 16.6. so 18.00 nedotknutelní
 16.6. so 19.00 Útěk z mS-1
 17.6. ne 15.00 Pojďte Pane, budeme Si hrát 1
 17.6. ne 18.00 dont StoP
 17.6. ne 19.00 muži v černém 3
 18.6. po 17.00 diktátor
 18.6. po 19.00 PrometheuS
 19.6. út 17.00 líbáš jako ďábel
 19.6. út 19.00 diktátor

 7.6. čt 20.00 uriah heeP – městská sportovní hala
 8.6. pá 17.30 oldieS Party – atrium nebo velký sál
 12.6. út 17.00 guitar game – atrium
 14.6. čt 17.00 big band zdeŇka tÖlga – atrium nebo velký sál

KINO SVěT KONCerTY
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 6. 6.  Kamenná – Kamenný Vrch u č.p. 5282–5266 vč. parkovišť, plochy a chodníky 
u bývalé školy a střediska služeb, komunikace na Březový Vrch k odbočce na 
Kamenný Vrch, stanoviště VOK před č.p. 5266.

 7. 6.  Kamenná – Školní pěšina až k nákupnímu středisku vč. parkovišť a chodníků, 
ul. Kamenná k č.p. 5119 vč. parkovišť a sjízdných chodníků, stanoviště VOK.

 12. 6.  Kamenná – Kamenná od č.p. 5163 k nákupnímu středisku vč. parkovišť 
a sjízdných chodníků, Školní pěšina. 

 13. 6.  Zahradní – komunikace a parkoviště od č.p. 5165 k č.p. 5189, Výletní, od č.p. 5256 
k č.p. 5263 vč. parkovišť a sjízdných chodníků, stanoviště VOK ul. Výletní.

 14. 6.  Zahradní – Borová vč. parkovišť a chodníků a malé parkoviště u vstupu do 
Kulturního domu Zahradní.

 19. 6.  Zahradní – komunikace a parkoviště od č.p. 5190 k ul. Písečná, Skalková 
vč. parkovišť, chodníků a velkého parkoviště u nákupního střediska.

 20. 6. Zahradní – Růžová a pod Břízami vč. parkovišť a chodníků. 

KOMplexNí BlOKOVÉ čIŠTěNí 
V ulicích a místech, která jsou v textu zvýrazněna, bude po dobu 
blokového čištění umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.

Sekce dračích lodí při kanoistic-
kém oddílu SC 80 Chomutov pořádá 
nábor do svých řad. Členství je 
vhodné pro obě pohlaví ve věkovém 
rozpětí od 15 do 50 let, jediným poža-
davkem je zodpovědná docházka na 
tréninky. Ty probíhají od jara do pod-
zimu na Kamencovém jezeře, v zimě 
pak v bazénu, tělocvičně nebo posi-
lovně. Dračí lodě jsou kolektivním 
sportem, a tak se také většina nezá-
vodních aktivit plní kolektivně, třeba 

dobrovolné výjezdy na hory, turistické 
výšlapy a raftování. Další výhodou 
tohoto sportu na čerstvém vzduchu 
je finanční dostupnost, neboť roční 
poplatek, který zahrnuje i půjčování 
lodě a pádla a zimní trénink v bazénu 
a posilovně, činí jen 1 500 korun. 
Parta „draků“ se schází na Kamenco-
vém jezeře v loděnici SC 80 Chomu-
tov vždy v pondělí a ve středu v 17.45 
hodin. Další informace lze nalézt na 
webu oddílu www.sc80kanoistika.cz. 

Staň se drakem nebo dračicí

Lékaři a sestry kožního oddělení 
chomutovské nemocnice zcela zdarma 
vyšetří zájemce na již tradiční akci 
Když se chceš opalovat, musíš se chrá-
nit. Její třetí ročník se uskuteční opět 
v areálu Kamencového jezera u Grill 
baru 18. června od 11 do 17 hodin. 
„Vyšetření je bezplatné. Protože se 
jedná o preventivní akci proti nezdra-
vému opalování, je jedinou podmín-

kou přijít v plavkách,“ říká primářka 
oddělení Radka Neumannová. Sou-
částí vyšetření je poradenství, jak 
si chránit kůži před slunečním záře-
ním, a seznámení veřejnosti s tím, jak 
vypadají kožní nádory. Lidé se také 
dozvědí, jaký typ kůže mají a jaké opa-
lovací krémy jsou pro ně nejvhodnější. 
„Poskytneme také speciální rady, jak 
chránit děti,“ uzavírá Neumannová.

Když se chceš opalovat, 
musíš se chránit

PřiHLáŠKA DO SOUTěŽE
 „za ještě kráSnější chomutov“
Přihlašuji se do soutěže v kategorii (označte křížkem):

  nejhezčí okno nebo balkon domu (květinová výzdoba oken, balkonů, lodžií 
nebo teras domů viditelná z veřejných ploch města)

  nejhezčí výzdoba domu 
(květinová výzdoba min. 3 oken nebo kombinace balkonů a oken)

  nejhezčí předzahrádka domu (zahradnická či květinová výzdoba okolí domu,  
předzahrádek nebo částí zahrad před domy viditelná z veřejných ploch města) 

Jméno,  
příjmení:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Datum nar.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa 
soutěžícího:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adresa, č. patra nebo  
popis místa předmětu soutěže:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přihláška musí být doručena v písemné podobě nejpozději do 30. 9. 2012 prostřednictvím pošty nebo osob-
ně podáním do podatelny vyhlašovatele na adrese magistrát města chomutova – oriamm, zborovská 4602, 
430 28 chomutov. Obálka musí být opatřena názvem soutěže  „za ještě krásnější chomutov“. Podmínky sou-
těže jsou k dispozici na internetových stránkách města Chomutova a v informačních servisech magistrátu.

Podrobný  
kalendář akcí 
najdete na webu:
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Netradiční módní 
přehlídka pomůže 
Café atrium 

Již potřetí pořádala kavárna Atrium 
benefiční Módní přehlídku a charita-
tivní sekáč v atriu SKKS. Každý nad-
šenec do módy se mohl přijít podí-
vat na modely navržené a předvá-
děné žáky ZUŠ Jirkov, které hudebně 
doprovodil orchestr Red Dwarf Band. 
Během přehlídky mohli návštěvníci 
obměnit i vlastní šatník díky second-
handu oděvů, jež dobrovolníci donesli 
před akcí do kavárny. „Výtěžek z pro-
deje šatů půjde na podporu dalších akcí, 
které v kavárně organizujeme,“ řekla 
koordinátorka projektu Café Atrium 
Vladislava Koldinská. Po přehlídce 
vystoupil také Big Band Zdenka Tölga.




