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Statutární město Chomutov zve obyvatele lokality Zadní Vinohrady a okolí 
Kamencového jezera na územně zaměřené setkání s občany, které se bude konat 

ve čtvrtek 10. ledna 2013 
od 16 do 17 hodin v malém sále kina Svět, ul. Mostecká 5786
za přítomnosti zástupců vedení města, městské policie, technických služeb, 
dopravního podniku a příslušných odborů magistrátu

program: Problémy a potřeby lokality Zadní Vinohrady  
a okolí Kamencového jezera
(ulice Zadní Vinohrady, V. Nezvala, Sluneční, Patočkova, Kosmonautů, Mostecká, SNP, Kpt. Jaroše, 
Krokova, Želivského, Tomáše ze Štítného, Politických vězňů, Krátká, Dostojevského, Přemyslova, 
Maroldova, Scheinerova, Přísečnická, Okrajová, Stromovka, U Kamencového jezera)

 

Zápis dětí k povinné školní docházce do základních škol zřizovaných statutárním 
městem Chomutovem pro školní rok 2013/2014 se bude konat ve dnech
 16.–17. ledna 2013 v době od 14 do 17 hodin ve všech základních školách. 

setkání s občany

zápis dětí

www.chomutov-mesto.cz

www.chomutov-mesto.cz
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 téma
 4 ROK Ve zNaMeNí 

VelKýCH STaVeb
Malá připomínka 
nejdůležitějších událostí 
minulého roku. Konaly se 
obří koncerty, festivaly, ale 
dokončil se i areál na Zadních 
Vinohradech.

 aktuality
 6 leTOS lIdÉ zaplaTí 

MÉNě za OdpadY
Poplatek za svoz a likvidaci 
komunálního odpadu letos v 
Chomutově zlevnil. Občané tak 
ušetří 44 korun na osobu.

 aktuality
 7 bezdOMOVCůM 

MěSTO dalO čTYřI STa 
pOlÉVeK
Už 420 polévek rozdaly lidem 
bez domova pracovnice 
odboru sociálních věcí. Pro 
polévku, pečivo a teplý čaj 
si bezdomovci mohou přijít 
každý všední den.

 rozhovor
 8 ROzHOVOR S KOzOU 

RózOU
Dva roky je koza Róza 
kamarádkou chomutovských, 
s nimiž pravidelně vyráží za 
nejrůznějšími dobrodružstvími. 
Jaká budou ta letošní nám 
prozradila v rozhovoru.

 kultura
 9 HappY SMIle Má za 

SebOU úSpěšNý ROK 
Sbor si z Jirkovského Písňovaru 
odnesl zlaté pásmo a pochvalu 
od poroty a přípravný sbor 
Sluníčko dosáhl na bronzové 
pásmo v Chlumci.

 sport
 10 STOlNí TeNISTÉ 

bOjOValI O TITUlY
Mladí stolní tenisté 
z Chomutovska v závěru 
roku poměřili síly na 
okresních přeborech.

 fotostrana
 15 zš březeNeCKá 

Má TaleNT I NadHled
V ZŠ Březenecká se žáci 
mohou už pátým rokem 
těšit na netradiční ukončení 
roku v podobě ohňostroje. 
Počtvrté pro ně pracovníci 
školy připravili také 
zábavnou show.

10. 1.
setkání s občany lokality 
Zadní Vinohrady a okolí 
Kamencového jezera 
od 16 hodin v kině Svět

12. 1.
ROZA: Den pohádek 
v knihovně

15. 1.
poslední termín pro podávání 
žádostí o dotace z rozpočtu 
města na projekty

16.–17. 1.
zápisy dětí do základních škol 
od 14 do 17 hodin

17. 1.
setkání s Vaším strážníkem 
z lokality Kamenná a Kamenný 
Vrch od 16 hodin v jídelně ZŠ 
17. listopadu

zapIšTe SI 
dO dIáře

baUMRTOVá 
Se pOdepSala 
dO paMěTNí 
KNIHY MěSTa
více na straně 7

CHCeTe Mě?
Kim je kříženec špice, je mu 
asi devět let. Má klidnou 
a mazlivou povahu. Rád si vyjde 
na procházku a je vhodný ke 
starším lidem.

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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Stavba Aquasvěta

Rok ve znamení 
velkých staveb

Loňský rok přinesl Chomutovu řadu novinek, jedinečných událostí a byl především ve znamení dokončení 
v historii města největší investiční akce. „Zcela se změnila jedna část města. Na Zadních Vinohradech 
vyrostl moderní sportovně oddychový areál, který Chomutovanům nabízí spoustu zábavy, odpočinku 
i sportovního napětí,“ řekl primátor Jan Mareš. Vloni se také začala výrazně měnit tvář chomutovských 
sídlišť, ve kterých přibyly nové chodníky, zastávky, hřiště i parkoviště. Tisíce Chomutovanů se zúčastnily 
řady kulturních i sportovních akcí. Pojďme si některé okamžiky ve zkratce připomenout. 

ChomutovsKé 
slavnosti a Krušení 

Ve dnech 20. až 22. dubna Cho
mu tov hostil pod názvem Cho mu
tov ské kru šení šedesát delegací 
z hor ni c kých a hut nic kých měst 
z České repu bliky, Slo ven ska, Pol
ska a Německa. V pořadí už 16. se
tkání bylo součástí Cho mutovských 
slavností, jež jsou jednou z nejvý
znamnějších kulturních a společen

ských akcí města. Bohatý víken
dový program zahájil průvod více 
než sedmi set horníků s malými per
moníčky za doprovodu alegorických 
vozů. Světelná show rozzářila histo
rické památky města a nechyběl i vel
kolepý ohňostroj. 

narození trojčat 
Po mnoha letech se narodila cho

mutovská trojčata. Anna, Sandra 
a Bar bora Novákovy spatřily světlo 
světa 17. dubna. Příchod to byl po
někud předčasný, první měsíce 
proto trávily v nemocnici. V domá
cím prostředí je tak primátor Jan 
Mareš přivítal až koncem září. 
Kromě dárků pro každou z dcer pře
dal jejich mamince květiny a šek na 
15 tisíc korun.

otevření sportovníCh 
areálů

Sportovním svátkem se v Cho mu
tově stalo zprovoznění dalších staveb 
v areálu Zadní Vinohrady. Přátelským 
utkáním mezi místním celkem FC 
Chomutov a hvězdným týmem 

Sparta Praha byl 12. července slav
nostně otevřen nový fotbalový sta
dion. Stánek pro 4 500 diváků je od 
roku 1990 teprve třetím fotbalovým 
stadionem v Česku postaveným na 
zelené louce. Začátkem září pokřtila 
sousední atletický stadion olympijská 
vítězka z Londýna, oštěpařka Barbora 
Špotáková. O měsíc později se vytou
ženého otevření nové haly Aquasvět 
se špičkovým relaxačním zázemím 
dočkali i plavci.

Cena jiřího popela 
z lobKoviC 

Už 41 osobností obdrželo Cenu 
Jiřího Popela z Lobkovic, kterou rad
nice uděluje od roku 2005. V červnu 
plaketu, pamětní list a věcný dar pře
vzali z rukou primátora Jana Mareše 
hudebník Josef Kopelent a býva
lí sportovci, manželé Viktor a Jitka 
Legatovi. Ocenění má poukázat na 
osobnosti, které v Chomutově žijí 
nebo se tu narodily, strávily kus ži
vota a významně se zasloužily o ší
ření dobrého jména města doma 
i v cizině. 

nová jídelna 
pro seniory 

Město vytváří podmínky k ži
votu pro všechny věkové kategorie. 
Moderní stravovací provoz, který 
splňuje přísné hygienické normy, 
získali klienti Domova pro seniory 
Písečná. Komplexní rekonstrukce 
dvacet let staré kuchyně a jídelny 
přišla město na sedm milionů korun, 
1,5 milionu korun na pořízení nové 
technologie poskytl Ústecký kraj. 

Úprava veřejnýCh 
prostor v sídlištíCh 

V Chomutově skončila na konci 
loň ského roku první etapa Inte gro va
ného plánu rozvoje města – Sídliště, 
místo pro život. Zahrnovala osm sta
vebních investic v sídlištích Písečná, 
Kamenná, Za hradní a Bře ze necká, 
jejichž cílem bylo zlepšit vzhled do
tčených lokalit, revitalizovat veřejná 
prostranství, zkvalitnit život handi
capovaným občanům a zajistit větší 
bezpečnost obyvatel sídlišť.

Celkové náklady v roce 2012 do
sáhly 50 milionů korun. Město však Přivítání trojčat
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uhradilo z rozpočtu jen necelých 
10 milionů korun, zbytek tvořila do
tace z Evropského fondu pro regio
nální rozvoj.

bigbítové otevřeno 
a uriah heep 

Do Chomutova se v rámci fes
tivalu Otevřeno vydala i hard rock
ová legenda Uriah Heep, která 
předvedla ve sportovní hale velko
lepou show. Činili se však i další 
hosté festivalu. Úvod obstaraly 
cho mu tov ské bigbítové kapely, 
které symbolicky ve Šver máku 
oslavily 50 let této hudby ve městě. 
Na závěr vystoupilo příjemné hu
dební překvapení Zrní a navrátivší 
se Tichá dohoda.

roK zaslíbený 
výtvarnému umění 

Skvělý rok pro fanoušky výtvar
ného umění odstartovala už v lednu 
Marie Svobodová, když darovala ko
stelu sv. Ignáce kopii jednoho z pů
vodních obrazů, který byl zařazen 
do muzejní sbírky. „Protože muzejní 
sbírky není možné jen tak znovu roz
pustit, tak mi nezbylo, než si vyhr
nout rukávy a přesvědčit se, že když 
umím malovat, tak můžu udělat i ko
pii,“ řekla výtvarnice. Pro milovníky 
grafiky pak přišel Ježíšek o měsíc 
dříve, když galerii Špejchar znovu 
navštívil Oldřich Kulhánek, autor 
grafik na českých bankovkách. 

etniCKé festivaly 
Rok 2012 byl rovněž ve znamení 

úspěšných etnických festivalů. Druhý 
ročník Barevné planety přivedl na ná
městí zástupce všech chomutovských 
národnostních menšin, kteří předvedli 
své umění, tradice a nabídli i nějaké 
dobroty. Největší hvězda však přijela 
na 5. ročník Romfestu v letním kině. 
Rytmus pobláznil všechny přítomné. 
„Nikdo známější než on na romském 
festivalu zatím nevystupoval,“ řekl 
organizátor akce Roman Tirpák, který 
dodal, že díky Rytmusovi byl tento 
ročník nejúspěšnější co do počtu ná
vštěvníků. 

letní filharmonie 
Příznivci vážné hudby se tento 

rok dočkali milého letního překva
pení v podobě letní filharmonie. 
„Mezi 110 hudebníky jsou žáci ZUŠ 
v Chomutově, Kadani a Klášterci 
nad Ohří, amatéři i profesionálové 
z Chemnitzu a Annabergu a členové 
Mozartovy společnosti,“ popsal 
složení Karel Žižka, ředitel ZUŠ 
Chomutov, kterého těšilo, že jeho 
svěřenci byli německými profesio
nály za svůj přínos chváleni.

postup do extraligy
Po 38 letech se to konečně po

vedlo. Piráti Chomutov v roce 
2012 prolomili barážové prokletí 
a v sedmém zápase přehráli Mladou 
Boleslav. Od semifinále první ligy 
tak Piráti vždy rozhodli až v po
sledním možném zápase. „Sešlo se 
hodně maličkostí ve správný čas. 
Všichni makali a bylo to parádní,“ 
popsal základy úspěchu kapitán 
Milan Kraft, který hokejisty vede 
i nyní v extraligových bitvách.

první sezona levhartů 
v mattonCe

O rok dříve zamířili do nejvyšší 
soutěže basketbaloví Levharti Cho
mutov. A nervy svých fanoušků no
váčci v Mattoni NBL rozhodně ne
šetřili, především co se týče perso
nálních obměn i zranění kapitána 
Pavla Staňka. Nakonec si však se

stava sedla a povedlo se uhrát sen
zační postup do předkola play off. 
Tam však Levharti skončili na silné 
Ostravě. Další basketbalový svá
tek pak fanoušci tohoto sportu za
žili v létě, když v Cho mutově osla
vila postup na ME basketbalová re
prezentace ČR.

Úspěšný roK simony 
baumrtové

Blonďatá princezna z chomutov
ského bazénu se v létě přidala k více 
než třem desítkám sportovců spja
tých s Chomutovem, kteří okusili at
mosféru olympijských her. V obou 
svých disciplínách posunula hranice 
českého rekordu a dostala se do se
mifinále. Úspěchy sbírala i po konci 
her. Získala pět medailí z mistrovství 
Evropy a jednu z mistrovství světa. 
Za rok překonala plavkyně sedmnáct 
českých rekordů.

beavers zase ve finále
Neuvěřitelné se stalo skutkem. 

Zraněními zdecimovaný tým Bea
vers Cho mutov se dokázal znovu do
stat až do finále a obhájil tak stří
brnou pozici z předešlého roku. 
„Podařilo se nám něco, v co jsme 
skoro nedoufali,“ zhodnotil konečný 
stav trenér Jan Přibyl a připomněl, že 
Bobři za posledních patnáct let ne
znají nic jiného než finálovou účast. 
Trenéra těší i skutečnost, že se poda
řilo zapojit mladé hráče.

vánoční trhy 
Také v loňském roce vyvrcho

lila pestrá přehlídka městských kul
turních a společenských akcí vánoč
ními trhy s doprovodným progra
mem, a to nepřetržitě od 2. prosince 
až do Štědrého dne. Plejádu koncertů, 
divadelních představení, uměleckých 
dílen a spousty dalších akcí pro malé 
i velké odstartovala první adventní 
neděli obří loutka anděla. Anděl spo
lečně s primátorem Janem Marešem 
rozsvítili výzdobu a vánoční strom na 
náměstí 1. máje, které se stalo cen
trem oslav nejkrásnějšího svátku 
v roce. Rozsvěcení svíček na dřevě
ném adventním věnci se ujali laure
áti Ceny Jiřího Popela z Lobkovic, 
manželé Legatovi, Marie Svobodová 
a Jiří Roth. Poslední svíci plamínkem 
oživila plavkyně Simona Baumrtová.

Otevření atletického stadionu Festival Barevná planeta

Koncert Uriah Heep 
ve sportovní hale

Piráti postoupili do extraligy
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půjčovné se změní

Odstavné 
parkoviště jinde

Hernám radnice omezí 
výrazně provoz 

premiéra prezidentských 
voleb je za dveřmi

jak se budou 
scházet 
zastupitelé

letos z peněženek lidé 
vytáhnou méně na odpady

Čtenáři, kteří si půjčují knihy 
v chomutovském Středisku knihov
nických a kulturních služeb, si od 
Nového roku připlatí. A to za stále 
lepší služby. Roční poplatek pro do
spělé podraží o 50 korun na 200 ko
run. Studenti uhradí za průkazku 160 
korun, tedy o 40 korun více. Senioři 
zaplatí za výpůjčku knih 100 korun 
ročně. Bezplatná zůstává služba pro 
děti do šesti let. Zdražení poplatku 
umožní zkvalitnit knižní fond včetně 
nákupu více titulů. 

Nové ceny jsou srovnatelné s re
gionálními knihovnami v Ústeckém 
kraji. „Roční poplatek nedosahuje 
ani výše průměrné pořizovací ceny 

jedné knihy,“ uvedl náměstek primá
tora Jan Řehák. 

Vloni ještě dotoval činnost 
knihovny zčásti i stát, od roku 2013 
bude provoz plně v režii města. 
„Knihovna kromě svého hlavního 
sídla provozuje navíc i pobočku na 
Březenecké v Dřínovské ulici, a to 
v budově, kde sídlí městská poli
cie. Od října funguje i nová pobočka 
v bývalém kině Oko v Lipské ulici,“ 
popsal další službu knihovny Řehák. 

Zájemci mohou využít i službu 
objednání knižního fondu z hlavní 
knihovny, čímž ušetří cestu do cen
tra. Průkazka platí v hlavní budově 
i obou pobočkách knihovny.

Odstavné parkoviště v chomutov
ské Kosmově ulici bude po nutných 
stavebních úpravách sloužit jen ná
vštěvníkům rekreačního areálu, který 
vzniká v místě bývalé ploché dráhy. 
„Z tohoto důvodu se odstavné par
koviště přestěhovalo do areálu tech
nických služeb v ulici U Větrného 
mlýna. Novým provozovatelem bu
dou právě Technické služby města 
Chomutova, které přebírají pomysl
nou štafetu od městské policie, jež 
provozovala dosavadní parkoviště,“ 
uvedl primátor města Jan Mareš. 

Za ponechání osobního auta na 
odstavném parkovišti řidiči zaplatí 
25 korun za den, 175 korun za tý
den, měsíční poplatek je stanoven 
na 500 korun. Kamiony zde parko
vat nemohou. O jejich odstavení by 
se měli postarat autodopravci, kteří 
je provozují.

Nejvyšší správní soud potvr
dil správnost postoje města v regu
laci hazardu. Zamítl totiž stížnost 
Ministerstva financí proti rozhodnutí 
Městského soudu v Praze, který právo 
města na regulaci hazardu potvrdil již 
v květnu tohoto roku. „Znamená to, že 
ministerstvo musí městu přiznat práva 
účastníka řízení a respektovat vy
hlášku města o regulaci hazardu,“ ko
mentoval doručený rozsudek primá
tor Jan Mareš. Zastupitelé na svém po

sledním jednání proto schválili přís
nou časovou regulaci pro provoz hra
cích automatů.

 Město Chomutov již v závěru loň
ského roku zakázalo hazard na území 
celého města s výjimkou čtyř míst, 
avšak ministerstvo vyhlášku města 
nerespektovalo a zavedlo tříleté pře
chodné období, ve kterém ponechalo 
povolené automaty plně v provozu. 
„Poté, co nám daly za pravdu prvoin
stanční a odvolací soudy a jiným ob

cím i Ústavní soud, v boji s hazardem 
přitvrdíme. Plošný zákaz však není ře
šením, protože by hazard vytlačil do 
ilegality,“ sdělil primátor Mareš. Nově 
schválená vyhláška zásadně omezuje 
provoz ministerstvem povolených lo
terií v takzvaném přechodném ob
dobí. Podle ní je možné provozovat 
hazard pouze v době od 8 do 14 hodin. 
„Vyhláška vstoupila v platnost 1. ledna 
a její dodržování budeme důsledně vy
žadovat,“ dodal primátor Mareš.

Doposud volili prezidenta naší re
publiky volení zástupci. „Do letoš
ního roku vstupujeme s novinkou 
a tou bude přímá volba prezidenta 
občany. Tyto volby budou podobné 
jako senátní, kdy si občané vyberou 

ze všech kandidátů pouze jediného,“ 
sdělila vedoucí oddělení správních 
činností Věra Krupičková. Hlasovací 
lístky se distribuovaly do 8. ledna, 
kdo je neobdržel do své schránky, 
může si je vyzvednout přímo ve vo

lební místnosti. Volby se budou konat 
v pátek 11. ledna od 14 do 22 hodin 
a v sobotu 12. ledna od 8 do 14 ho
din. Případné druhé kolo by pak pro
běhlo 25. a 26. ledna.

Lidé si mohli do 9. ledna vyzve
dávat voličské průkazy, protože vo
lit mohou nejen ve svých voleb
ních okrscích, ale s průkazem i v ji
ných částech republiky a dokonce 
i na zastupitelských úřadech v cizině. 
Imobilní nebo hůře se pohybující ob
čany na vyžádání navštíví volební ko
mise s přenosnou schránkou. „Na 
vyžádání budou moci do přenosné 
schránky vhodit svůj hlas i ti lidé, 
kteří se do budov s volebními míst
nostmi dostanou, ale jsou pro ně pro
blémem schody,“ dodala Krupičková. 

Na svém posledním prosinco
vém zasedání si chomutovští zastu
pitelé schválili termíny jednání pro 
rok 2013. Řádná zasedání na rad
nici na náměstí 1. máje se usku
teční v tyto pondělky 18. března, 
17. června, 16. září, 25. listopadu 
a 16. prosince vždy od 9 hodin. 
Jednání zastupitelstva je veřejné, 
právo účasti na jednání má každý 
občan a k jednotlivým bodům mo
hou občané města diskutovat. Radní 
se v novém roce sejdou na pravidel
ných schůzích osmnáctkrát. 

Poplatek za svoz a likvidaci ko
munálního odpadu letos v Cho mu
tově zlevnil. Občané tak ušetří 44 ko
run na osobu. „Město občanům vě
nuje 12,3 milionu korun,“ komen
toval primátor Jan Mareš svůj ná
vrh a následně rozhodnutí zastupitelů. 
Důvodem snížení poplatku je pomoc 
občanům v době zvyšování ostat
ních životních nákladů a také snaha 
o pokles počtu případných neplatičů. 
Poplatek za odpady v roce 2013 je 
v Chomutově stanoven na 456 korun 
za osobu, loni to bylo 500 korun.

Skutečné náklady na provoz sys
tému shromažďování, sběru, pře

pravy, třídění, využívání a odstraňo
vání komunálních odpadů dosáhly v 
roce 2011 celkové výše 22,875 mili
onu korun, na každého z 51 319 oby
vatel města tak vychází 446 korun. 
Z paušální složky 250 korun zaplatí 
každý občan pouze deset korun, zby
lých 240 za každého doplatí město. 
„Meziročně ceny za odpady narůstají, 
tímto vstřícným krokem chceme pře
svědčit občany, aby s námi na snižo
vání ceny spolupracovali. Cenu může 
výrazně snížit separace odpadů, na
opak úklid černých skládek předsta
vuje zase náklady navíc,“ dodal pri
mátor Mareš.
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KRáTCe
volná místa do hor
Rodiče mohou své děti stále při-
hlásit na zájezd Aprica 2013, kte-
rý pořádá chomutovský Dome-
ček. Na programu bude lyžování 
a zimní radovánky.

havárie uzavřela 
galerii
Do odvolání je uzavřena pro veřej-
nost galerie Lurago. Důvodem je 
havarijní stav topení. Výstava skla 
Ateliéru Žampach byla ukončena. 

silvestr seniorů 
s hudbou
Klienti z Domu pro seniory Pí-
sečná strávili silvestrovské oslavy 
spolu s Malou muzikou Chomu-
tov. Kromě hudby bylo připrave-
no i občerstvení. 

po evropě 
s Cestovatelem
Cestovatel Libor Michalec prove-
de návštěvníky besedy v SKKS vý-
chodní Evropou. Akce se bude 
konat 22. ledna od 17 hodin.

tóny harmoniKy 
potěší
Na posezení s harmonikou se 
mohou těšit senioři z Písečné. 
Bude se konat 14. ledna a hudeb-
ního nástroje se ujme pan Vávra. 

do Kina na Carmen
Kino Svět připravilo pro své divá-
ky úžasnou podívanou v podobě 
muzikálu Carmen ve 3D. V hlavní 
roli zazáří slavice Lucie Bílá.

pohotovost zůstane ve stejném rozsahu 

baumrtová se podepsala 
do pamětní knihy města

bezdomovcům město dalo čtyři sta polévek

Hasiči jsou připraveni i na evakuované
Od září předloňského roku vyjíž

děli dobrovolní hasiči celkem k pět
advaceti požárům, zaměstnal je také 
odchyt obtížného hmyzu, vyhle
dávání osob či zajištění úniku pro
vozních kapalin při autonehodách. 
Hasiči mají k dispozici velitelský vůz 
a dobře vybavenou cisternu s prů
myslovým vysavačem, vyprošťo

vací technikou, motorovou a rozbru
šovací pilou, přetlakovým ventiláto
rem a plovoucím čerpadlem. „Díky 
tomuto vybavení naši hasiči zasaho
vali u rozsáhlého bytového požáru v 
Jirkově, protože jsou součástí inte
grovaného záchranné systému,“ řekl 
náměstek primátora Martin Klouda.

Chomutovští dobrovolní hasiči 

mají také ve své výbavě čtyři desítky 
dek, sto izotermických folií proti pro
chladnutí a dvě termosky s pumpou. 
„Tyto prostředky jsou připraveny pro 
mimořádné krizové události, jako byl 
například požár v experimentu, při 
kterých je zapotřebí se najednou po
starat o větší počet evakuovaných,“ 
vysvětluje Klouda.

Město přispěje i letos na zajiš
tění lékařské pohotovostní služby 
pro děti a dorost a pro dospělé, kte
rou v chomutovské nemocnici pro
vozuje Ústecký kraj prostřednic
tvím společnosti Krajská zdravotní. 
„Doporučili jsme zastupitelstvu, aby 
se k zajištění celoroční lékařské po

hotovosti připojilo i samotné město. 
Chceme zachovat provoz pohoto
vosti ve stejném rozsahu jako v mi
nulém roce,“ uvedl primátor města 
Jan Mareš.

Obyvatelé se mohou obrátit 
v nutných případech na lékaře slou
žící pohotovostní službu ve všední 

dny od 18 do 20 hodin, o víken
dech a ve svátečních dnech od 10 
do 19 hodin.

„Zároveň stále jednáme o zajiš
tění stomatologické pohotovosti, za 
kterou nyní musejí Chomutované do
jíždět,“ doplnil náměstek primátora 
Martin Klouda.

Nadmíru úspěšný rok v podání 
Simony Baumrtové stvrdil její pod
pis v pamětní knize města. „Byla jsem 
mile překvapena. Je to hezké ukončení 
povedené sezony,“ radovala se plav
kyně, jež od města dostala i 50 tisíc 
korun a zásobu své oblíbené sladkosti 
Nutelly. „Finanční podporu určitě vy
užiji na další přípravu, protože už jen 
závodní plavky jsou hodně drahé,“ do
dala. Na oplátku věnovala primátorovi 
knihu o londýnské olympiádě.

Pro chomutovskou plavkyni byl 
rok 2012 zatím nejlepším rokem kari
éry. „Získala jsem pět medailí z mis
trovství Evropy a jednu z mistrovství 
světa. Celkem jsem za rok překonala 
sedmnáct českých rekordů,“ vyčíslila 
úspěšná sportovkyně, která k cenným 
kovům přidala i semifinálovou účast 
na olympijských hrách v Londýně. 
Právě londýnskou účast staví ve svém 

soukromém žebříčku hodně vysoko. 
„Nejvíce si vážím asi 10. místa z OH 
a 3. místa z MS na 100 metrů znak,“ 
potvrdila Baumrtová, která v minulém 
roce prakticky nepoznala zklamání. 

Úspěchy jsou samozřejmě vy
koupeny velkým tréninkovým úsi

lím, a tak se Simona na konci roku 
těšila především na klid a vánoční 
oslavy. Letos totiž bude znovu bo
jovat o medaile. V létě na ni čeká 
MS v Barceloně v dlouhém bazénu 
a v zimě ME v krátkém bazénu 
v Dánsku. 

Už 420 polévek rozdaly lidem bez 
domova pracovnice odboru sociál
ních věcí. Pro polévku, pečivo a teplý 
čaj si bezdomovci mohou přijít každý 
všední den do zadního traktu ma
gistrátu. „Služba se velmi osvědčila. 
Pro teplé jídlo si chodí denně v prů
měru 12 lidí,“ říká náměstek primátora 
Martin Klouda.

Kromě polévky se pracovnice ma

gistrátu snaží lidem nabídnout i soci
ální pomoc. Díky tomu, že lidé bez 
domova chodí na polévku, mohou 
s nimi pracovnice častěji mluvit a vy
řizování nejrůznějších dávek je o to 
rychlejší. „Jednoho muže jsme po pěti 
letech přiměly, aby se ubytoval v uby
tovně, pomohly jsme mu získat nové 
platné doklady a sociální dávky. I na
dále s ním spolupracujeme, aby se 

mohl vrátit do normálního života,“ po
psala jeden z konkrétních případů ve
doucí odboru sociálních věcí Kamila 
Faiglová. Klienti také mohou získat 
lékařské ošetření či zimní ošacení.

Informaci o polévce mezi bezdo
movce rozšířily samy sociální pra
covnice a strážníci. „Během několika
denní doslova pátrací akce jsme na
vštívili všechna místa, kde se bezdo

movci zdržují, a nabídli jim tuto po
moc,“ dodal Klouda.

V Chomutově žije zhruba pět desí
tek lidí bez domova. Většina z nich ale 
nemá zájem svoji situaci měnit, tedy 
být někde ubytovaní a dodržovat pra
vidla, a tak zůstávají z osobního pře
svědčení dál na ulici. Přesto s nimi so
ciální pracovnice dále pracují a snaží 
se jim pomoci.
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Rozbíhá se další ročník Rodinného 
zápolení. Prozradíš nám, na co se 
mohou děti i dospělí tentokrát těšit? 

Jako každý rok je připravena 
sousta legrace a zábavy. Na děti 
a jejich rodiče čeká zatím šestnáct 
úkolů, ale v záloze máme ještě ně
jaké ty bonusovky, jak je již tra
dicí. Opět se společně podíváme na 
řadu zajímavých míst. Nebudou chy
bět ty nejoblíbenější akce minulých 
let, a tak se zase všichni sejdeme 
v bazénu, abychom si zaplavali při 
Chomutovské ploutvi. Poprvé v no
vém Aquasvětě. Znovu budeme spo
lečně bruslit a po roce dostane zase 
prostor i cyklistika. Ale tentokrát 
se bude jednat o cyklistické závody 
přímo na náměstí 1. máje. 
To jsou hlavně sportovní disciplíny, 
ale Rodinné zápolení není jen 
o sportu. Je také o hrách a zábavě. 
Co se chystá na tomto poli? 

I tady je toho hodně. Začínáme 
hned 12. ledna, kdy se s rodinami 
sejdeme v krásných historických 
pro sto rách Stře diska knihovnic
kých a kulturních služeb. Tam nás 
čeká dobrodružství s pohádko
vými knížkami, abychom pobavili 
i malé čtenáře. Na konci března se 
zase dozvíme více o Hodině Země 
a v dubnu nás na střední zdravot
nické škole naučí budoucí sestřičky 

něco z péče o zdraví. Nebudou chy
bět ani akce, při kterých se podí
váme na zoubek staročeským tradi
cím nebo dokonce na vlastní rodo
kmen. Sama se moc těším, na co s 
Rozmarýnkem přijdeme při sestavo
vání rodokmenu našeho kozího rodu.

A na co se těšíš nejvíce ty 
s Rozmarýnkem? 

Oba se nejvíc těšíme na začátek 
června. Do Chomutova v rámci 
fes ti valu Otevřeno přijede skupina 
Kašpárek v rohlíku, která pro nás 
a naše malé kamarády připraví den 
plný zábavy a hudby. Všichni „bej
bypunkáčové“ mezi námi tak dosta
nou prostor pořádně se vyřádit. A ur
čitě to bude bavit i rodiče. A pro
tože mám ráda malování, tak se tě
ším i na ilustrátorskou akci. Jsem 
zvědavá, jaké příběhy si o mně 
a Rozmarýnkovi malí tvůrci vy
myslí. To bude legrace. V létě na
víc máme akci Vezmi kozu na výlet, 
a tak se díky našim malým kamará
dům s bráškou podíváme po celé re
publice a kdo ví, možná ještě dál. 
S dětmi v Chomutově trávíš svůj 

čas už dva roky. Vzpomeneš si, 
jak to všechno začalo? 

Jak by ne! Chtěla jsem se s dětmi 
podělit o všechna hezká místa, která 
v Chomutově a jeho okolí znám. 
A také o hry, které mě naučili rodiče. 
Proto jsem se rozhodla sezvat všechny 

malé kamarády alespoň jednou za mě
síc někam, kde si společně můžeme 
užít spoustu legrace a třeba se i ně
čemu naučit. Za ty tři roky se naše ro
dina pořádně rozrostla, protože se roz
neslo i do okolních měst, kolik zá
bavy si užíváme. Proto za mnou jezdí 
spousta dětí z jiných měst. 
A tobě samotné přibyl bratříček 
Rozmarýnek… 

Ano. Ve dvou se to lépe táhne, 
a tak jsem po čase přizvala k na
šemu zápolení i svého malého brat
říčka. Vyprávěla jsem mu doma 
o všech dobrodružstvích, která jsem 
na Rodinném zápolení zažila. Není 
divu, že se chtěl také zapojit. Jen 
musel počkat, až trochu doroste. 
Mezi tvé známé patří každý rok 
asi čtyři sta rodin. To je spousta 
kamarádů. 

To je. Těší mě, že se nás každý 
rok sejde takový velký počet. Je to 
jen důkazem toho, že děti i dospělí 
z Chomutova a okolí mají chuť si 
hrát a nechtějí jen sedět doma. Kos
týmy si nepřipravují jen děti, dospělí 
vůbec nezůstávají pozadu. Když vi
dím, jak spolu rodiny tancují, hrají 
si nebo závodí, tak mám pocit, že se 
mi můj záměr podařil. Rodiny spolu 
takhle tráví společný čas a mohou 
si kromě mě najít i další kamarády, 
s nimiž se mohou setkávat nejen na 
Rodinném zápolení. Největší ra
dost mám z toho, že se k nám rodiny 
každý rok vracejí. 
Především malé děti si tě oblíbily. 
Nechodíš z akcí Rodinného zápolení 
domů celá „umazlená“? 

Naopak. Přátelství malých dětí 
a jejich důvěra mě těší. Děti není 
snadné pobavit a získat. Jejich náklon
nost je potvrzením toho, že Rodinné 
zápolení mají rády. Díky jejich ná
klonnosti má taková koza hned novou 
energii vymýšlet další dobrodružství. 
Jak náročné je připravovat pravi-
delné akce Rodinného zápolení? 

Pro mě je to především radost. 
Navíc mi pomáhá hodně nadšených 
lidí, kteří neváhají kvůli dětem trávit 
víkendy přípravou akcí. Když máte 
takové spolupracovníky, tak to pak 
jde samo. Méé…

Za ty tři roKy Se naše rodina Pořádně 
roZroStla, Protože Se roZneSlo i do 
oKolních MěSt, KoliK ZábaVy Si užíVáMe.

Startuje další ročník 
Rodinného zápolení.  
Co na to Róza? 

Dva roky je koza Róza kamarádkou nejen chomutovských dětí, s nimiž pravidelně vyráží za nejrůznějšími 
dobrodružstvími. Minulý rok do nich dokonce zapojila i svého mladšího brášku Rozmarýnka. Dvojice 
oblíbených maskotů Rodinného zápolení nebude dětem chybět ani v roce 2013, a tak jsme se rozhodli zeptat 
se kozy Rózy, co pro nejmenší Chomutovany chystá tentokrát. 
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Muzeum chystá velkou mezinárodní konferenci 

SKKS v roce 2013 nabízí 
osvědčenou hudební mozaiku 

Happy Smile má za sebou 
úspěšný rok a doufá v Cd 

Letošní rok je významný pro 
Oblastní muzeum v Chomutově. Na 
podzim totiž chystá velkou meziná
rodní konferenci Josef Opitz a umění 
na Chomutovsku a Kadaňsku 1350 až 
1580. „Je to velice významná akce. 
Předpokládáme účast odborníků z celé 
České republiky i části Německa. Dá 

se říci, že tak velká konference bude 
naší premiérou,“ řekla koordinátorka 
konference Renáta Gubíková s tím, 
že muzeu s přípravou radí i odborníci 
z Národní galerie v Praze. 

Konference si totiž klade za cíl ne
jen představit zajímavé osudy histo
rika umění Josefa Opitze, jenž je do

sud laické veřejnosti spíše neznámý, 
ale také znovu probudit zájem o sbírku 
gotického a renesančního umění re
gionu. „Je to prakticky nejcennější 
sbírka, kterou muzeum disponuje, 
proto bychom ji rádi prezentovali ši
roké veřejnosti,“ vysvětlila Gubíková.

S konferencí je podle ní svázáno 

i připravované otevření nově rein
stalované expozice gotického umění 
a také výstava věnovaná přímo 
Josefu Opitzovi, který ve 20. a 30. 
letech 20. století výrazně přispěl 
k výzkumu středověkého a raně re
nesančního umění v severozápad
ních Čechách. 

Středisko knihovnických a kul
turních služeb bude v roce 2013 jed
ním z hlavních hybatelů kulturního 
života v Chomutově. Návštěvníci 
střediska se v započatém roce do
čkají osvědčených koncertů a vy
stoupení. A možná se objeví i nějaké 
překvapení. „Mám ještě nějaké ná
pady, ale prozatím není jasné, zda 
pro ně bude prostor, proto si je ne
chám pro sebe,“ odmítla prozradit 
více Helena Čermáková, vedoucí 
oddělení kultury SKKS. 

Už teď je kulturní kalendář SKKS 
pořádně zaplněný. V únoru prohřeje 
zmrzlé kosti taneční show Dotek 
Orientu. V rámci Chomutovských 
slavnostní pak v atriu dostane pro

stor nejen folklorní hudba, ale také 
rock, folk a metal na festivalu April 
open air. Chybět nebudou ani pravi
delná swingová čtvrteční odpoledne 
či Oldies party se skupinou Fontána. 
„Jsem patriot, a tak se nejvíce těším 
na soutěž Mladá píseň, kde se po
každé objeví netušený talent,“ dodala 
Helena Čermáková, která si určitě 
nenechá utéci ani tradiční Asession 
či dvoudenní Viktoriánské slav
nosti. Na konci léta se dostane i na 
fanoušky country hudby a své příz
nivce potěší regionální rockové sku
piny, které malým festivalem od
startují indiánské léto v Chomutově. 
Konec roku opět zpříjemní adventní 
koncerty v kostele sv. Ignáce.

Na minulý rok budou členové 
občanského sdružení Happy Smile 
vzpomínat. Přípravný sbor Sluníčko 
dosáhl na bronzové pásmo v Chlum ci 
a Smíšený sbor Happy Smile si 
z Jir kov ského Písňovaru odnesl 
zlaté pásmo a pochvalu od poroty. 

„Nebudu zastírat, že jsem v koutku 
duše na zlato myslela, i když konku
rence byla opravdu velká. O to větší 
pak byla radost,“ řekla Alena Grée, 
pod jejímž vedením sbor na konci 
roku vystoupil i s populárním triem 
La Gioia. 

Nový rok je pro Happy Smile 
rovněž plný příslibů. „Čeká nás vý
roční koncert, neboť slavíme deset 
let od založení. Plánujeme účast na 
několika soutěžích, na krajské pře
hlídce dětských sborů v Chlumci, 
na Mezinárodním festivalu písní v 
Jihlavě a samozřejmě na Jirkovském 
Písňovaru,“ vyjmenovává Alena 
Grée plány na rok 2013, kdy se 
sbor zapojí i do projektu s Hudbou 
Pražského hradu a dalšími sbory. 
„Projekt vyvrcholí Svatováclavským 
koncertem v katedrále svatého Víta 
na Pražském hradě,“ doplnila Grée, 
která doufá, že se sboru při příleži
tosti výročí podaří natočit i druhé 
album. 

Se zármutkem oznamujeme všem 
přátelům a známým, že z našeho 

světa nečekaně odešla paní

Ing. Květoslava Krotilová
Zemřela náhle 

v sobotu 29. 12. 2012  
ve věku 66 let.

Pohřeb proběhne  
v úzkém kruhu rodiny

Pro všechny, kteří se budou 
chtít s Květou rozloučit, bude 

v blízké budoucnosti uspořádán 
vzpomínkový rockový koncert 

na její památku.

Jménem pozůstalých

maminka Věra manžel Pavel

syn Luboš dcery Pavla, Iva a Jana

vnoučata Bára, Kuba, Kačka, 
Ondra, Lucka, Honzík a Martin 

a ostatní příbuzní
poKračování článKu 
o happy smile
na eChomutov.cz
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další odChod 
z bárKy pirátů 
Kádr Pirátů se od Vánoc zase 
o něco zúžil. Hokejový klub 
krátce po prohře s kladenskými 
hvězdami opustil urostlý slo-
venský obránce Milan Jurčina. 

souboj titánů 
v Chlmf 
Zajímavý náboj má nejvyšší 
zimní futsalová soutěž. Na prv-
ním místě zůstává Sparta No-
nac Chomutov, která by chtě-
la 20 let od založení oslavit ti-
tulem, ale shodný počet bodů 
má i obhájce titulu LoKo. 

házenKářKám 
startuje pohár 
V sobotu 12. ledna nastoupí 
chomutovské národní házen-
kářky v hale Avie Čakovice ke 
čtvrtfinále Českého poháru. Je-
jich soupeři budou Žatec, Mod-
řany a Spoje Praha. 

KRáTCe

Mladí stolní tenisté z Cho mu tov
ska v závěru roku poměřili síly na 
okresních přeborech. Zatímco mezi 

chlapci se u zelených stolů sešla 
slušná konkurence, u děvčat se o sou
těži dá mluvit jen v nejmladší věkové 
kategorii, kam se přihlásilo pět hráček.

Baníku Březenecká, který je 
v sou časnosti jediným klubem ve 
městě pracujícím s mládeží, se vedlo 
výborně v kategoriích mladších a star
ších žáků. Především to bylo zásluhou 
Tomáše Morávka a Martina Kubíka, 
kteří v obou kategoriích stáli na stup
ních vítězů mezi jednotlivci i ve čtyř
hrách. Mezi staršími žáky se zase sto

procentní úspěšností může chlubit 
Michal Malý, jenž navíc přidal bronz 
mezi dorostenci. „Tomáš Morávek 
a Martin Kubík v tuto chvíli nemají 
mezi mladšími žáky na Chomutovsku 
konkurenci. Totéž se ještě stále dá říct 
o Michalu Malém mezi staršími žáky, 
i když v krajském hodnocení už tolik 
úspěšný jako loni není,“ zhodnotil vý
konnost opor Baníku předseda regio
nálního svazu stolního tenisu Ladislav 
Starý. Kategorie dorostenců zase po
tvrdila jednoznačnou dominanci zá

stupců KST Jirkov, zejména dvojčat 
Vojtěcha a Václava Průšových.

Z výsledků Baníku Březenecká – 
mladší žáci – dvouhra chlapců: 
1. M. Kubík, 2. T. Mo rávek (oba 
Baník Březenecká); dvouhra děv-
čat: 3. M. Dosedělová; čtyřhra: 
1. T. Morávek a M. Kubík; starší 
žáci – dvouhra chlapců: 1. M. Malý, 
2. T. Morávek, 3. M. Kubík;  
čtyřhra: 1. M. Malý a T. Morávek; 
dvouhra dorostenců: 3. D. Drahota, 
4. M. Malý.

Mladí stolní tenisté bojovali o okresní tituly

levharti skotačí, aby 
rozhýbali malé žáčky 

Gymnastky 
sbírají body 
i medaile

přebudovaný tým překročil plán

Na začátku školního roku vybrané 
základní školy zahájily spolupráci s 
BK Levharti Chomutov, jejímž vý
sledkem je nová sportovní aktivita po 
vyučování nazvaná Basketbalové sko
tačení. Společně se šéftrenérem mlá
deže Levhartů Chomutov Jindřichem 
Svojanovským dohlížejí na zájemce 
z řad školáků také někteří z hráčů 
A mužstva. 

Basketbalové skotačení si klade 
za cíl rozvíjet pohybové a koordina
ční schopnosti dětí s využitím prvků 
basketbalu. „Chceme podpořit vše
stranný rozvoj dětí, přitáhnout je 
k pravidelnému pohybu, aniž bychom 
jim kladli nějaké nesmyslné výkon
nostní cíle. Chceme s nimi skota
čit v tělocvičně, tedy dovádět, cvičit, 
soutěžit a hrát si,“ představil projekt 
jeho autor a jeden z trenérů Jindřich 
Svojanovský. A jak se zdá, tento pří
stup funguje. Děti totiž zábavnými 
hrami ventilují dostatek energie a zá
roveň se vrací ke sportovním aktivi

tám, u nejmladší generace mnohdy 
opomíjeným. 

Svojanovskému pomáhají naplnit 
stanovené cíle mladí basketbalisté 
Pecka, Honomichl, Bašta či Halada, 
kteří pravidelně navštěvují jim při
dělené školy. „V současnosti po
kračují v Basketbalovém skotačení 
tři základní školy, což představuje 
asi 70 dětí. To je krásné,“ chválí zá
jem o basketbal mezi malými žáčky 

Svojanovský. Přiznal zároveň, že 
díky tomu objevuje i nové trénin
kové metody. 

Své umění pak děti ze skotačení 
předvedly i v rámci Dne basketbalu, 
kdy za nimi přišel také Showron Glo
ver. Americký basketbalista navští
vil Basketbalové skotačení už jednou, 
když svou přítomností ozvláštnil po
slední trénink roku 2012 v jirkovské 
základní škole. 

Moderní gymnastky MIKA 
Chomutov sbírají medaile i body. 
Pódiová skladba v sestavě Š. Při
kry lová, D. Matějková, T. Štolová, 
V. Cho mu tov ská a D. Germeková 
získala zlatou medaili v oblast
ním pře boru, přičemž děvčata ve 
sbír ce mají i cenné kovy z Česko
mo rav ského poháru. Úspěšná je 
i skladba s pěti obručemi ve slo
žení T. Přikrylová, K. No vá ková, 
D. Pechou šová, N. Koderová 
a K. Kašparová, která v oblastním 
přeboru obsadila 2. mí sto a vybojo
vala si tak účast na mistrovství re
publiky, kde skončila desátá. Oddíl 
MIKA se tak řadí ke špičce v ČR.

Klub AFK LoKo Chomutov před 
sezonou přivedl na post hlavního tre
néra znovu Josefa Šrouba, který měl 
před sebou nelehký úkol přebudo
vat kádr. „Z různých důvodů postupně 
v našem klubu skončilo hned něko
lik velice zkušených hráčů, z nichž ně
kteří byli po mnoho let tahouny muž
stva. Nové tváře, jako Bašek, Mirga 
a z Německa se vrátivší Vávra, si zase 
hledaly svou pozici,“ popsal těž kosti 
sportovní manažer klubu Čestmír 
Řehák a dodal, že všichni tušili, že 

soutěž pro ně tentokrát bude náročná. 
A to se potvrdilo. Lokotka proží

vala hororový start do soutěže. „Tým 
neproměňoval šance a velmi lehce in
kasoval. Museli jsme reagovat. Ne vý
měnou trenéra, ale doplněním hráč
ského kádru,“ vysvětlil Řehák pří
chod Christova a Vaita. „Tým si sedl 
a začali se prosazovat i další hráči. 
Výsledkem je třetí místo a 27 bodů,“ 
doplnil Řehák s připomínkou, že muž
stvo doufalo původně alespoň ve 
24 bodů. Navíc zlepšená atmosféra 

v klubu se přenesla i na výkon rezervy, 
kde úřadovali zkušení hráči z A týmu. 

LoKo si po zbytek sezony klade za 
cíl především potěšit diváky. „Chceme 
dokončit konsolidaci mužstva a při
tom hrát fotbal, na který diváci budou 
chodit,“ potvrdil Řehák a prozradil, 
že trenéru Šroubovi bude v této snaze 
již chybět Vait, který se vrací do FC 
Chomutov, a Tomáš Vávra, jenž znovu 
míří za hranice. Formu Lokotka bude 
testovat na zimním turnaji Apollo Cup 
na umělé trávě mostecké Souše. 
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mladíCi rozKopali 
zastávKu
Dva muži v kapucích procházeli 
kolem autobusové zastávky v Bla-
tenské ulici a náhle jeden z nich 
kopl do skleněné výplně zastáv-
ky. Druhý muž neváhal a rych-
le se přidal, až se mu podařilo vý-
plň vysklít. Strážníci je zadrželi na 
místě a předali policistům.

pobudové Chtěli 
přespat v mateřinCe
Dva pobudové se v podvečer-
ních hodinách vloupali do budo-
vy mateřské školky rozbitým ok-
nem a hodlali tam přespat. Pohy-
bem však rozezněli signál upo-
zorňující na narušení objektu. 
Strážníci tak dvojici přistihli, ještě 
než se stačila uložit ke spánku. 

strážníCi Chytili 
zloděje Kovů
Mladík z řad nepřizpůsobivých si 
zřejmě toužil přivydělat zloději-
nou. Zamířil do zahrádkářské ko-
lonie V Olšinách a bral vše, co jen 
trochu připomínalo kov. Strážní-
ci na si něj počkali před sběrnou 
a předali ho policii. 

spoře oděná 
stařenKa v uliCíCh
Všímavý obyvatel města přivolal 
strážníky do Heydukovy ulice, kde 
pobíhala stařenka jen v zástěře 
a pantoflích. Z obavy o prochlad-
nutí ženy strážníci okamžitě vyjeli. 
Důchodkyně hlídce oznámila, že 
se jen prochází a už jde domů. 

pes se vrátil domů
Zatoulaného pejska vrátili cho-
mutovští strážníci jeho majiteli. 
Yorkšírek pobíhal sám v Kamen-
né ulici. Zanedlouho se na stráž-
níky obrátil muž s tím, že pejs-
ka ztratil. Po chvíli se oba šťast-
ně shledali.

MěSTSKá pOlICIedpCHj obhájil vítězství 
v prestižní soutěži kraje 

Strážníci: Odtahujeme auta 
z míst, kudy neprojedou hasiči

Chomutovský dopravní podnik má další milionáře

Dopravní podnik měst Chomutova 
a Jirkova (DPCHJ) vybrali cestující 
jako nejlepšího dopravce Ústeckého 
kraje loňského roku. V prestižní sou
těži tak podnik obhájil prvenství 
z roku 2011. 

K vítězství chomutovského do
pravce nejspíš přispěly dlouholeté 
zkušenosti podniku na trhu veřejné 
dopravy a v komunikaci se zákazníky. 
„Získané ocenění podruhé v řadě za 
sebou je závazkem pro vedení firmy 
i všechny její zaměstnance. Naši řidiči 

se proto budou snažit o ještě lepší pří
stup k cestujícím, maximální dochvil
nost a bezpečnost pasažérů,“ uvedl ře
ditel divize linkové dopravy DPCHJ 
Milan Toms. 

Podnik ovládl i jednu z vedlejších 
kategorií soutěže, v níž cestující hlaso
vali o nejspolehlivější firmě. Z vítěz
ství v této kategorii se DPCHJ radoval 
už v roce 2010.

„Těší nás, pochopitelně, i toto 
ocenění. Snažíme se v maximální 
možné míře dodržovat jízdní řády. 

Všechny naše autobusy jsou opat
řeny systémem GPS. Víme tak, kde 
přesně jsou. V případě poruchy mů
žeme vyslat náhradní, vozů máme 
dostatek. Díky GPS systému také 
okamžitě víme, proč se konkrétní 
spoj zpozdil, a přijímáme taková 
opatření, aby se situace už příště ne
opakovala. Zjištěné problémy prů
běžně vyhodnocujeme a snažíme se 
jim předcházet,“ doplnil Toms. 

V pátém ročníku krajské ankety 
Dopravce roku hlasovalo na 2 200 lidí.

Strážníci z chomutovských ulic 
začali odtahovat vozidla, která brání 
průjezdu hasičů a záchranné služby. 
Řidiči odtažených aut byli minimálně 
dvakrát upozorněni lístkem za stěra
čem, že kvůli nim neprojedou záchra
nářské vozy. „V některých případech 
byli řidiči upozorněni až čtyřikrát, pře
sto nereagovali a auto opět postavili 
tak, že tvořilo překážku,“řekl ředitel 
městské policie Vít Šulc.

Strážníci společně s hasiči mini
málně dvakrát do roka projedou síd
liště a zjišťují neprůjezdná místa. 
Naposledy se akce uskutečnila v lis
topadu, přes upozornění řidičů se si
tuace nezlepšila, proto městská po
licie celých 14 dní na přelomu roku 
znovu řidiče nabádala k tomu, aby 
svá auta parkovali tak, aby nepřeká
žela průjezdu hasičů. „Byli jsme ne
úspěšní, upozornění nezabrala, proto 
jsme přistoupili k odtahům a poku

tám,“ vysvětlil Šulc. 
„Městská policie prioritně dopra vu 

neřeší, ale v tomto případě jsou v sá
z ce lid ské životy, tady musíme být ne
kompromisní,“ řekl na adresu řidičů, 
kteří jsou schopni zablokovat jedinou 
příjezdovou cestu k paneláku s ně
kolika desítkami rodin, velitel měst
ské policie a náměstek primátora Jan 
Řehák. Odtahy městská policie chrání 

nejen zdraví a majetek obyvatel před 
nečekanými událostmi, ale také sa
motné hříšníky, protože hasičská vo
zidla by při zásahu mohla poškodit je
jich vozidla tvořící překážky. A škody 
by pojišťovna zřejmě neplatila, pro
tože řidič porušoval zákon. „Městská 
policie v dopravě řeší především pře
stupky, kde je potenciálně ohroženo 
zdraví a život obyvatel města,“ dodal.

O čtyři čerstvé „milionáře“ se 
rozšířil tým Dopravního podniku 
měst Chomutova a Jirkova (DPCHJ). 
Do elitní skupiny patří řidiči tro
lejbusů a autobusů MHD, příměst

ských i meziměstských linek, kteří 
ujeli milion a více kilometrů bez je
diné zaviněné nehody. Milionovou 
metu pokořili na konci loňského 
roku Jaromír Havlíček, Jiří Stejskal, 
Martin Míchal a Petr Andres. Ještě 
o 250 tisíc kilometrů více si připsal 
na své konto Zdeněk Cipl.

Všech pět „milionářů“ získalo 
v tradiční soutěži Jízda bez nehody za 
kvalitní práci na vysoké profesionální 
úrovni odměnu od vedení DPCHJ 
a také věcné dary od města Chomutova 
jako hlavního akcionáře podniku. 
V soutěži jsou každoročně oceňováni 

i řidiči, kteří ujeli minimálně 250 tisíc 
kilometrů či pět let bez nehod, 500 tisíc 
kilometrů či deset let bez nehod nebo 
750 tisíc kilometrů, případně 15 let bez 
nehody. Loni se to podařilo 14 mužům.

Šestapadesátiletý Zdeněk Cipl pře
konal hranici 1,25 milionu ujetých ki
lometrů bez zaviněné nehody po 25 le
tech práce u jednoho podniku (ČSAD, 
poté ČAD, nyní DPCHJ). 

„Dříve lidé například při silves
trovské službě donesli řidiči cigarety. 
Dnes už je ale jiná doba, s ničím po
dobným se nesetkávám. Pravdou ale 
je, že nemám s cestujícími konflikty. 

Možná i proto, že jezdím dlouho
době na jedné lince a většinu z nich už 
dobře znám,“ přiblížil řidič svět za vo
lantem autobusu.

Upozornil, že práce profesionál
ního řidiče je díky výrazně hustějšímu 
provozu a přibývajícímu počtu agresiv
ních lidí za volantem stále náročnější.

Od roku 2002 dosáhlo hranice jed
noho milionu kilometrů bez nehody 
celkem 15 řidičů, dalších 11 překonalo 
metu 1,5 milionu kilometrů. Podnik se 
může pochlubit i dvěma šoféry, kteří 
už ujeli více než dva miliony kilome
trů bez jediné zaviněné nehody. 
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oběd jedli 
po sKandinávsKu
Kuchařky základní školy Kadaň-
ská připravily pro své strávníky 
další z cizokrajných obědů. Ten-
tokrát z oblasti Skandinávie, 
tedy tresku či masové kuličky. 

pohádKy pro 
nejmenší
Žáci z hudebně-dramatického 
semináře základní školy Hornic-
ká sehráli celkem osm pohádko-
vých představení pro celý 1. stu-
peň i pro mateřské školy.

poslouChali tluKot 
psího srdCe
Děti z Rodinné a mateřské ško-
ly Montessori přišli potěšit pej-
skové cvičení pro canisterapii. 
Děti jim mohly například spočí-
tat drápky nebo si poslechnout 
jejich srdíčko. 

seznamovali 
se se šKolou
Předškoláci z mateřinky v Ka-
menné ulici navštívili starší ka-
marády, kteří již usedli do lavic 
základní školy Písečná. Cílem 
exkurze bylo seznámit se ško-
lou a s vyučováním.

ovoCe zpestřilo 
vyučování
Hodinu přírodopisu si páťáci ze 
základní školy Kadaňská zpří-
jemnili zkoumáním a ochutná-
váním exotického ovoce pita-
haya červená.

dostali se na třetí 
místo
Sportovci ze základní školy Za-
hradní se zúčastnili okresního 
kola ve florbalu chlapců. Od-
měnou za bojovnost a snahu 
o co nejlepší umístění bylo ko-
nečné třetí místo. 

KRáTCe

Správnému chování ve společ
nosti, galantnosti a slušnosti se učí 
v mateřské školce Duhový svět v 
Prokopově ulici. Právě citová a spo
lečenská výchova s estetickým vní
máním provází děti z mateřinky kaž
dým dnem a tvoří tak nadstandardní 
činnost této školky.

Děti se v brzkém věku nové věci 
učí velmi snadno a když si slušnost 
již v mateřince osvojí, bude součástí 
celého jejich života. „Vše začíná již 
ráno při pozdravu. Děti si s učitel
kami podají ruce, při tom je důle
žitý oční kontakt. Stejně tak se i lou
číme,“ uvedla zástupkyně ředitelky 
Blanka Tilcerová.

Všech pětasedmdesát dětí z pěti 

tříd se při běžné hře či procházce ne
násilně učí, kdo první vstupuje do 
dveří, jak by se měl chovat chla
pec k dívce nebo pravidla cestování 
v dopravních prostředcích. „Chceme 
docílit toho, aby se děti naší školy 
odlišovaly od ostatních dětí svými 
znalostmi a dovednostmi v kultur
ním vystupování a etiketě,” zdůraz
nila zástupkyně.

Právě nadstandardní činnosti jed
notlivých chomutovských školek by 
mohly být tím pravým kritériem při 
výběru zařízení. Organizace se to
tiž věnuje každému odvětví a rodiče 
tak mohou volit mezi uměleckým, 
sportovním a mnoha dalšími zamě
řeními. 

etiketu 
si osvojují již 
v mateřince

Obchodní škola oslavila 
dvacáté výročí založení

Svátky přinesly dobrou 
vůli do palachovky 

Již dvacet let mohou studenti 
navštěvovat Obchodní akademii 
v Chomutově. Kulaté výročí škola 
oslavila v prosinci. Slavnostně vy
zdobenou budovu mohli navštívit 
i bývalí studenti a kantoři. Všichni 
společně pak zavzpomínali u letitých 
fotografií a porovnávali podmínky 
ke studiu dříve a nyní.

Dopoledne zpestřil také kulturní 
program, na kterém se podíleli jak 
bývalí, tak i současní žáci. Slavit při
šlo i několik významných hostů, 
mezi nimi primátor města či bývalý 
ředitel školy. „Obchodní akademie 
doznala za dvacet let od svého za
ložení mnoha změn, od vzniku ob
chodní školy s dvouletými studij
ními obory až k maturitním oborům. 
V současné době nabízí naše škola 
dva obory vzdělání, tedy obchodní 
akademie a nově atraktivní obor 
sportovní management,“ řekla Alena 

Szilvásiová z obchodní akademie.
Zájemci o studium, jejich rodiče 

i veřejnost získají všechny potřebné 
informace ve dnech otevřených 
dveří, jež škola organizuje 16. ledna 
a 13. února.

Obchodní škola fungovala v Cho

mu tově již v šedesátých letech. Tehdy 
pod názvem Eko nomi cká škola při 
všeobecně vzdělávací škole pro pracu
jící Chomutov nabízela obor hospodář
ská administrativa. V roce 1964 však 
byla zrušena a zájemci o ekonomické 
studium museli dojíždět do Žatce.

Bohaté Vánoce zažily děti ze spe
ciální školy v Palachově ulici. První 
velký dárek už přinesl Mikuláš díky 
Kontu BARIÉRY a o další se posta
rali tři dny před Štědrým dnem Piráti 
Chomutov. „Je to báječné. Každá fi
nanční pomoc, která míří do školství, 
nás těší,“ ocenila příspěvky ředitelka 
školy Marie Grimlová. 

Ta se na začátku prosince radovala 
ze speciálního kočárku pro jednoho z 

žáků od Konta BARIÉRY. „Teď už se 
ale musíme porozhlédnout po jiných 
zdrojích,“ řekla po mikulášském dárku 
Grimlová, která si uvědomuje, kolik 
dalších lidí je na Kontu BARIÉRY zá
vislých. Naštěstí pomoc z jiné strany 
přišla rychle. Finanční podporu totiž 
nabídli Piráti Chomutov se svým pro
jektem Na jedné lodi, který je zaměřen 
na pomoc dětem z regionu. 

„Palachovka“ se stala prvním pří

jemcem finančního daru, který zajis
til speciální kočárek pro dalšího z žáků 
školy a také manipulační pyramidu, 
která vede k rozvoji pohybových do
vedností žáků a podporuje rozvoj 
smyslů. Navíc byly děti pozvány na 
zápas s kladenskými hvězdami. „To 
byl pro děti velký zážitek, hrozně moc 
jsme se na to všichni těšili,“ dodala 
ředitelka, která na hokej dorazila se 
svými žáky. 
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KřížovKa Pojďte se s kozou Rózou a kozlíkem Rozmarýnkem přenést… (tajenka) …při první akci roku 2013. 

vtipy

Zimní plískanice a manželka za 
volantem povídá manželovi: „To 
je dneska smog, že není vidět 
na krok.” 
„Když si sundáš ten igelit 
z předního okna, třeba se vyčasí.”

Zima. Chlapec se ptá muže, který 
zimomřivě drží ruce v kapsách: 
„Strejdo, kolik je hodin?” 
Ten odpovídá: „Prosím tě, přijď se 
zeptat v létě.”

Majitel vleku si stěžuje 
lyžařskému instruktorovi: 
„Sjezdovka je teď tak přeplněná, 
že se skoro nedá sjet.” 
Instruktor se pousměje: „Tak to 
bych ti mohl na hodinku půjčit 

své žáčky. Jestli je dostaneš 
nahoru, tak se ti to tady zaručeně 
vylidní!”

Jdou dva čeští turisté přes 
Vysoké Tatry a jeden z nich 
povídá: „Hele, to je sněhu, to 
může bejt pěkná lavina!” 
Druhý odvětí: „Neřvi tak, a hlavně 
ne česky, hlupáku.”

Přijde v zimě pán domu z venku 
a ptá se sám sebe: „Co jsem to 
chtěl? Aha, najíst se.” 
Nají se a říká: „Ne, to není ono. 
Napít se.” 
Napije se a říká: „Ne, to také 
není ono. Už to mám, chci se 
vykoupat.”  
Vykoupe se a říká: „Ne! Už to 
mám, chci si sundat lyže!”

osmisměrKa ÁRIETA, ASPEKT, AURA, DRES, ESEJ, FENKA, 
GEORGIE, GROŠ, IONY, KONĚ, LENOCH, NIOB, NORY, ODPICH, PANTY, 
PIKA, PŘESYPY, PUPEK, RELIKVIE, RODY, SPRAŠ, ŠEPT, TARIF, TOUŠ, 
ÚCHOP, URNY, VERŠ, VINIT, ŽIDÉ

jed
n

o
d

u
C

h
á

stř
ed

n
ě těžK

á

tě
žK

á



servis

14 | servis

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 SAMAB BRNO GROUP, a. s. • 
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:
alona hlavová 
725 124 616 
alona.hlavova@ceskydomov.cz

podrobný  
Kalendář aKCí 
najdete na webu:

 9.1. st  17.00 franKenweenie: domáCí mazlíčeK (3d) 
19.00 ladíme!

 10.1. čt 17.00 Kozí příběh se sýrem 18.00 holy motors
   19.00 hon 19.30 Carmen (3d)
 11.1. pá 17.00 franKenweenie: domáCí mazlíčeK (3d)
   18.00 hobit: neočeKávaná Cesta 19.30 Carmen
 12.1. so  15.00 sammyho dobrodružství 2 

18.00 hon 19.00 Carmen (3d)
 13.1. ne 15.00 franKenweenie: domáCí mazlíčeK
   18.00 bídníCi 19.00 atlas mraKů
 14.1. po 17.00 sKyfall 18.00 pí a jeho život
 15.1. út 17.00 twilight sága: rozbřesK - 2. část
   18.00 jaCK reaCher: poslední výstřel
 16.1. st 17.00 anna Karenina 19.00 hon
 17.1. čt  17.00 hobit: neočeKávaná Cesta 

19.00 návrat do silent hill (3d)
 18.1. pá 17.00 franKenweenie: domáCí mazlíčeK
   20.00 hobit: neočeKávaná Cesta
 19.1. so 15.00 snížeK bílý KožíšeK 16.00 7 dní hříChů 19.00 Carmen (3d)
 20.1. ne 15.00 hon 15.00 o myšCe a medvědovi
   18.00 twilight sága: rozbřesK – 2. část
 21.1. po 17.00 hobit: neočeKávaná Cesta (3d) 18.00 anna Karenina
 22.1. út 17.00 bídníCi 18.00 jaCK reaCher: poslední výstřel
 23.1. st 17.00 atlas mraKů 19.00 twilight sága: rozbřesK – 2. část  9.1. st 09.30  význam astrologie pro osobnostní vývoj 

člověKa v Každém věKu i. – velký sál SKKS
   17.30  astrologie – záKlady a teorie výKladu 

horosKopu zrození – učebna č. 66 SKKS
 10.1. čt 17.00  art zastavení – prezentace ZUŠ T. G. Masaryka – Café Atrium 
 12.1. so 13.00 den pohádeK – v rámci projektu Rodinné zápolení – SKKS
 15.1. út 17.00 reiKi – přednášKa petry dinušové – Café Atrium 
   18.00  homeopatie – vývojové etapy v životě člověKa 

a jejiCh vliv na vzniK nemoCi – učebna č. 66 SKKS
 17.1. čt 13.00  novoroční posezení – určeno pro nevidomé a slabozraké – 

učebna č. 66 SKKS
   17.00  putování asií – přednáška Davida Rohusche – Café Atrium
   17.00  anglií a sKotsKem – cestopisná přednáška – učebna č. 66 SKKS
 22.1. út 17.00  výChodní evropa – beseda s cestovatelem Liborem Michalcem – 

velký sál SKKS
 23.1. st 14.00  šŤastná hvězda jaroslava ježKa – komponovaný pořad 

slova a hudby, věnovaný hudebnímu skladateli – učebna č. 14 SKKS

 
KINO SVěT

předNášKY, beSedY, aKCe

 Do 31.1.  fotografie – ondřej KoCholatý, ivana antošová – 
výstavní síň knihovny

  grafiKa – oldřiCh KulháneK – galerie Špejchar
  pedagogiCKo-psyChologiCKá poradna – vestibul knihovny
 Od 7.1. Kresby – heidy šottová – galerie Na schodech

 16.1. st 17.00  večerníčeK pro seniory – tradiční taneční podvečer s Malou 
českou muzikou – Kulturní dům Zahradní 

 21.1. po 19.00  vše o ženáCh – Komedie o mužích, kteří se domnívají, že všechno 
ví, a to nejen o ženách. Herecký koncert tří hereček, z nichž každá se 
představí v pěti rolích v rytmu songů 60. let 20. století.

 Do 26.1. KrajKa a dřevo – výstava – Dům Jiřího Popela

    svět KrušnýCh hor – v expozici je k vidění přes 400 předmětů 
z celkového počtu 1 500 kusů Ströherské sbírky – Dům Jiřího Popela

    poKlady gotiKy a renesanCe severozápadníCh čeCh – 
nejcennější soubor plastik a oltářní malby v Krušnohoří – budova radnice

    historiCKá léKárna – 
nábytek a vybavení lékárny z kláštera alžbětinek v Kadani – levý malý sál

    fialův pohyblivý betlém – 
velký betlém s chomutovskými reáliemi – oratoř

 10.1. čt 17.30 Chomutov–třineC – hoKej junioři – zimní stadion
 12.1. so 08.00 1. zimní futsalová liga – městská sportovní hala
 12.1. so 17.00  bK levharti Chomutov–bK prostějov – basketbal – 

městská sportovní hala
 17.1. čt 17.30 Chomutov–mladá boleslav – hokej junioři – zimní stadion
 18.1. pá 17.30  piráti Chomutov–hC čsob pojišŤovna pardubiCe – 

hokej – zimní stadion
 19.1. so 08.00 2. zimní futsalová liga – městská sportovní hala
 19.1. so 17.00  bK levharti Chomutov–tuři svitavy – basketbal – 

městská sportovní hala
 20.1. ne 08.00 3. zimní futsalová liga – městská sportovní hala
 20.1. ne 14.30 4. zimní futsalová liga – městská sportovní hala

VýSTaVY

KONCeRTY

MěSTSKÉ dIVadlO

OblaSTNí MUzeUM
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 9.1. st 13.00 den otevřenýCh dveří v KeramiCe
 16.1. st. 17.15 šperKování – seznámení s hmotou Cernit
 18.1. pá 08.30 soutěž v němeCKém jazyCe – okresní kolo pro SŠ
 23.1. st 08.00 matematiCKá olympiáda – okresní kolo soutěže

důM děTí a Mládeže

Statutární město Chomutov vyhlašuje

Výzvu č. 5 k podávání žádostí o poskytnutí finanční podpory 
v rámci integrovaného plánu rozvoje města chomutova 
„Sídliště, místo pro život“ 

Žadatelé, vlastníci bytových domů, z vybrané oblasti chomutovských sídlišť 
(Březenecká, Kamenná, Zahradní, Písečná) mohou podávat žádosti na 
regeneraci bytových domů do 28. 2. 2013, 12.00 hod. na podatelnu 
Magistrátu města chomutova. 

Alokace výzvy v celkovém finančním objemu dotace činí 5 880 000 Kč. 
Podrobné informace a přílohy výzvy si můžete stáhnout na  www.chomutov-projekty.eu. 

www.chomutov-projekty.eu

výzva č. 5
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zš březenecká 
má talent i nadhled 

V ZŠ Březenecká v Chomutově 
se žáci mohou už pátým rokem tě
šit na netradiční zakončení roku v po
době ohňostroje. Počtvrté pro ně pra
covníci školy připravili také zábav
nou show, tentokrát imitaci populár
ních pěveckých soutěží. „Chtěli jsme 
připravit delší program než jen ohňo
stroj. Minulý rok jsme měli Silvestr 
v Madagaskaru, jindy zas hvězdné 
nebe,“ vysvětlil jeden z organizátorů 
akce Ladja Dlouhý. 

Kantoři, vychovatelky, ale ani ku
chařky nelenili a nacvičili „pěvecká“ 
vystoupení včetně důmyslných kos
týmů. Na střeše školy se tak žá
kům předvedly pěvecké hvězdy čes
koslovenského prostoru, například 
Helena Vondráčková, Karel Gott, 
Tomáš Klus či Lucie Bílá. „Je fajn, 
že všichni ze školy dokázali, že si 
ze sebe také umí udělat legraci a ne
jsou jen suchaři za katedrou,“ dodal 
Ladja Dlouhý. Za tuto odvahu od dětí 
sklidili nadšený potlesk. 




