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Navštivte naši prodejnu 
v OC Chomutovka

JARNÍ KOLEKCE 

JIŽ V PRODEJI!
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www.rozvoz-jidel.eu 800 130 111

Výroba a rozvoz jídel
Hlavní jídlo + polévka 
     + dovoz =  56 Kč

Krabičková 
dieta

od 210 Kč / den
Připravovaná výživovým  

specialistou !

Firma JorArt-CZ s.r.o.

nabízí zajímavou, tvůrčí domácí práci.

Vhodné jako přivýdělek.
Práce s barvou a ředidlem
- malování cínových figurek.
Jsme solidní firma a působíme 
na trhu 20 let. Požadujeme spolehlivost,
zručnost v jemné dekorační práci,
umění a cit pro barvu a detail.
Práce je časově náročná.

V případě zájmu prosím kontaktujte Hanu Přívarovou
tel.: 731 890 473, pevná linka: 351 151 339 
e-mail: hanka.p@mybox.cz

 
Statutární město Chomutov zveřejňuje záměr pronajmout

oplocený areál tvořený 
komplexem budov 
(pavilonů a–d)
 
v ul. Cihlářská 4132, Chomutov 
rozkládající na pozemcích viz nákres. 
Areál byl dříve užíván jako základní 
škola, v současné době je areál využíván 
jako technologický park pro převážně 
administrativní činnosti, zčásti učebny 
a dílny. 

Soutěžní podmínky, které lze vyzvednout 
na www.chomutov-mesto.cz, dále na 
podkladě písemné, telefonické nebo 
elektronické žádosti u pracovnice 
odboru rozvoje investic a majetku města 
p. Šárové, k.sarova@chomutov-mesto.cz, 
tel. 474 637 485, Chomutov, Chelčického 99, 
je nutné odevzdat nejpozději do 18. 7. 2013.

 
Statutární město Chomutov vyhlašuje

výbĚrovÉ řÍZenÍ na 
poSkYtnutÍ půJČek 
Z Fondu roZvoJe mĚSta 
cHomutova
 
Půjčky se budou poskytovat dle statutu fondu rozvoje města Chomutova 
jednotlivým majitelům nemovitostí na území města Chomutova na opravu 
a rekonstrukci domů.

Termín odevzdání žádostí je stanoven do 15. 6. 2013.

Tiskopis žádosti a informace jsou k dispozici na Magistrátu města Chomutova – 
budova radnice, nám. 1. máje, odbor rozvoje, investic a majetku města, I. patro 
kancelář č. 38A – R. Zemanová – tel. 474 637 441, nebo na stránkách města 
Chomutova www.chomutov-mesto.cz, odkaz: Město a samospráva/Rada města/
Dokumenty/č.027-01-09 Statut fondu rozvoje města Chomutova (Příloha č. 1 
„Zásady pro poskytování finančních prostředků…“). 

www.chomutov-mesto.cz www.chomutov-mesto.cz

pronájem areálu výběrové řízení
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 téma
 4 CHOMUTOV Se VráTIl 

O STaleTí zpěT 
Chomutovské slavnosti vrátily 
město o sto a dvě stě let do 
minulosti, když navodily 
atmosféru dvou významných 
historických událostí. 

 aktuality
 6 BUdOVU lázNí čeKá 

deMOlICe, UMOžNí 
rOzšířeNí parKU
Budova chomutovských lázní 
loni na podzim dosloužila, 
čeká ji proto demolice. Stržení 
objektu umožní rozšíření 
centrálního parku.

 aktuality
 7 pSI Mají další dVa 

pISOárY
Další dva psí pisoáry přibyly 
v chomutovských ulicích. 
Technické služby je vybudovaly 
v sídlišti Březenecká.

 rozhovor
 8 zeMSKá VýSTaVa 

zMěNIla MěSTO, 
SeTKáNí paNOVNíKů 
eVrOpU
Historik Jiří Šlajsna zhodnotil 
význam obou historických 
událostí pro město, jeho 
obyvatele i evropské dějiny. 

 kultura
 9 OTeVřeNO OdHalIlO 

prVNí HOSTY 
Hudební a divadelní festival 
Otevřeno zahájí 6. června balet 
Piráti z Karibiku v nastudování 
žáků ZUŠ T. G. Masaryka.

 sport
 10 GYMNaSTKY zažíVají 

MedaIlOVý VSTUp 
dO SezONY
Závodnice navázaly na 
výborné výsledky loňské 
sezony. Po dvou kolech 
v první výkonnostní třídě 
opanovaly v průběžném 
hodnocení první tři příčky.

 fotostrana
 15 deN zeMě Ve 

zNaMeNí NOVINeK
Ke Dni Země dostali největ-
ší dárek opeření obyvatelé 
Podkrušnohorského zoopar-
ku. Párek konipasů horských 
si užívá novou voliéru.

1. 5.
Závod dračích lodí 
o pohár primátora města 
na Kamencovém jezeře

8. 5.
68. výročí osvobození 
Československa – vzpomínková 
akce v 9 hodin na hlavním 
hřbitově a v 10 hodin 
v městském parku

11. 5.
Severočeské farmářské trhy 
od 8 do 12 hodin 
na náměstí 1. máje

16. 5. 
Setkání s občany celého města 
na radnici od 16 hodin

zapIšTe SI 
dO dIáře

CHCeTe Mě?
endy je dvouletý kříženec malého 
vzrůstu. Ze začátku bude nedů-
věřivý, ale jakmile si zvykne, bude 
skvělým kamarádem. Má rád i 
druhé pejsky a je vhodný do bytu. 
Nehodí se však k malým dětem.

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.

zaSTáVKa Na 
palaCKÉHO UlICI 
Má NOVý KaBáT
více na straně 6
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Chomutov se vrátil 
o staletí zpět
Obyvatelé Chomutova i návštěvníci města se o uplynulém víkendu vrátili o sto a dvě stě let do minulosti. 
Zprostředkovaně zakusili atmosféru dvou lokálně, ale i celostátně a evropsky významných historických 
událostí. Zatímco sobota patřila připomínce česko-německé zemské výstavy, kterou město hostilo v roce 1913, 
v neděli si vyslanci tří panovníků protinapoleonské koalice zopakovali setkání v Chomutově z roku 1813. 

Exkurz do doby předků umož-
nily tradiční Chomutovské slav-
nosti. Jak už je dobrým zvykem vr-
cholné společenské události, pořada-
telé i tentokrát nabídli řadu atrakcí, 
zábavních pořadů a vystoupení 
umělců. Samozřejmostí byl bohatý 
výběr chutného jídla a pití. „Kromě 
krásných dobových kostýmů dam 
a pánů, slušivých historických uni-
forem vojáků, vkusného kultur-
ní ho programu i zajímavých uká-
zek tradičních řemesel mě překva-
pil také opravdu pestrý výběr zboží 
u stánkařů. Drobnými dárky a pa-
mlsky jsem udělala radost manželovi 
i vnoučatům,“ svěřila se se svými 
dojmy paní Věra.

V obležení návštěvníků slav-
ností se po oba dny ocitla většina 
stánků, výjimkou nebyly ani pro-
dukty zabijačkových hodů řezníka 
Krkovičky. „Největší zájem byl be-
zesporu o domácí tlačenku. Z pultu 
ale rychle zmizely i jitrnice, na odbyt 
šly také oblíbené špekáčky. Výrobu 
těchto zabijačkových pochutin pod 

rukama šikovných řezníků mohli di-
váci sledovat na vlastní oči,“ potvr-
dila prodejkyně tradiční vkus čes-
kých strávníků. 

Secesní dobu zemské výstavy 
evokovalo oblečení Spolku elegant-
ních dam i představitelů města, kteří 
přivítali rakousko-uherského arci-
vévodu Karla I. Dostavil se v per-
fektně padnoucím vojenském stejno-
kroji. Nechyběli ani ostrostřelci v do-
bových kostýmech. „Mně by se lí-
bilo, kdyby se lidé při společenských 
příležitostech oblékali takto pěkně 
i dnes. Myslím si, že důstojné vze-
zření zabraňuje agresi, respektive na-
vozuje atmosféru vzájemného po-
chopení a tolerance. I dnes je spousta 
příležitostí k volbě vkusného a při-
měřeného oblečení. Zejména mladí 
lidé ale často neumějí vyhodnotit, jak 
oblečeni se na konkrétní akci mají 
dostavit,“ uvedl chomutovský primá-
tor Jan Mareš.

Překvapení však čekalo i mimo 
prostory městského parku. Dvěma 
párům novomanželů, jejichž svateb-
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ním dnem byla sobota, požehnal ve 
starobylé budově radnice náměstek 
primátora Jan Řehák. Běžný oblek 
však v duchu slavností vyměnil za 
slušivý černý frak a kalhoty, jimž vé-
vodil cylindr stejné barvy. „Do časů 
našich předků jsem se i dobovým 
kostýmem vrátil velmi rád. Byla to 
éra slušného a distingovaného cho-
vání a jednání pánů i dam a také mo-
rálních hodnot, jež nebyly devalvo-
vány, jak jsme toho často svědky v 
současném světě. Už jsem oddával 
v termínu slavností i v minulých le-
tech, byl jsem přitom v rytířském či 
s buřinkou na hlavě. Nyní tedy přibyl 
i frak a cylindr,“ doplnil  Řehák. 

Výstavě před 100 lety domino-
vala socha německého rytíře. Sou-
čas níci si mohli prohlédnout alespoň 
její repliku, kterou z depozitáře za-
půjčilo oblastní muzeum. Na své si 
přišli i obdivovatelé historických vo-
zidel. Jejich majitelé vystavili své 
skvosty na parkovišti Seve ročeských 
dolů nedaleko městského divadla. 
Nejmenší návštěvníci zase v expo-
zici kočárků a bicyklů mohli porov-
nat rozdíly v designu dětských do-
pravních prostředků v časovém roz-
mezí jednoho století.

Neděli organizátoři věnovali vo-
jenské historii. Část centrálního 
parku obsadilo vojenské ležení pro-
tinapoleonské koalice složené z pří-
slušníků ruské, rakouské a pruské 

armády. Mobilní výstava z muzea 
pak představila podobu vojenských 
uniforem počátku 19. století. Do 
Chomutova také zavítali vyslanci ra-
kouského císaře Františka I., ruského 
cara Alexandra I. a pruského krále 
Bedřicha Viléma III., aby součas-

níkům co nejvěrněji přiblížili cho-
mutovské setkání těchto tří státníků 
v srpnu 1813 a následný pochod, 
při němž prošlo městem na 120 ti-
síc vojáků.

Víkendový program slavností 
v městském parku obohatily i ukázky 
řemesel. Lidé mohli zblízka sledo-
vat umění kováře, řezbáře, brašnáře, 
písaře, hrnčíře či přadleny. „Kromě 
běžného občerstvení byl mezi ná-
vštěvníky velký zájem i o stylové 
pokrmy. Úspěch slavila císařsko-krá-
lovská polní zabijačka s ukázkami 
výroby tradičních vepřových po-
chou tek. Na své si přišli i milov-
ní ci zlatavého moku. Mohli vybírat 
z bohaté nabídky místní pivotéky,“ 
upřesnila organizátorka slavností 
Silvie Škubová.

Z pódia diváky bavili kejklíři, fla-

šinetář, herci, tanečníci a komedi-
anti. Z hudebního altánu se o dob-
rou náladu starali místní muzikanti 
z Big bandu Zdeňka Tölga a Tequila 
bandu ZUŠ T. G. Masaryka. Děti 
si nenechaly ujít svezení na poní-
cích ze zooparku či v doprovodu ro-

dičů jízdu v kočáře taženém koňmi 
po městském parku. Soutěže pro 
malé i velké po celý víkend organi-
zovali pracovníci společnosti Kultura 
a sport Chomutov a členové organi-
zace Junák. Až do 5. května na od-
stavné ploše vedle divadla se malí 

i velcí mohou oddávat pouťovým 
atrakcím. 

Slavnosti jsou každoročně tema-
ticky svázané s konkrétním historic-
kým obdobím. Loňský ročník na-
příklad připomněl tradici hornictví. 
Chomutov totiž v termínu slavností 
hostil i setkání hornických a hutnic-
kých měst. „Chomutovské slavnosti 
jsou nejen dobrou příležitostí k při-
blížení historie, ale také k uspořádání 
rodinného výletu a přátelským setká-
ním zpestřeným zajímavým progra-
mem, hudbou, pouťovými atrakcemi 
a hlavně jídlem a pitím, jež k podob-
ným oslavám neodmyslitelně patří. 
Hojná návštěva letošního ročníku, 
i když počasí nám ne zcela přálo, 
je toho důkazem,“ zhodnotil jednu 
z nejvýznamnějších společenských 
akcí organizovaných městem primá-
tor Mareš.

Úspěch slavila císařsko-královská polní 
zabijačka s ukázkami výroby tradičních 
vepřových pochoutek. na své si přišli 
i milovníci zlatavého moku. mohli vybírat 
z bohaté nabídky místní pivotéky
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Budovu lázní čeká demolice, 
umožní rozšíření parku

Budova chomutovských lázní 
vloni na podzim dosloužila. Tříletá 
snaha sehnat zájemce o lázně, který by 
objekt přebudoval a nadále provozo-
val v souladu s podmínkami pro danou 
lokalitu, nevyústila v žádnou smyslu-
plnou nabídku. Magistrát proto požá-
dal stavební úřad o vydání demolič-
ního výměru. „V souvislosti s demolicí 
jsme zahájili diskusi, jakým způsobem 
vhodně využít uvolněný prostor v cen-
trálním parku včetně přilehlého fotba-
lového stadionu. Převažují návrhy na 
vybudování zóny pro volnočasové ak-
tivity a venkovní sportoviště,“ uvedl 
primátor Jan Mareš.

Před stržením lázeňské budovy je 
třeba dořešit přeložku tepelného výmě-
níku a trafostanice. Zařízení jsou umís-
těna v objektu lázní a zásobují teplem 
a elektřinou i okolní domy. „S maji-
teli výměníku a trafostanice jednáme. 
Věřím, že vhodné řešení najdeme v 
dohledné době, předpokládám do léta. 
Následně vypíšeme výběrové řízení na 

firmu, která objekt lázní zbourá,“ na-
stínil další postup Mareš.

Ideový návrh budoucí podoby cen-
trálního parku v souladu s územním 
plánem města bude dílem pracovníků 
příslušných odborů magistrátu, kteří 
své názory konzultují se členy inves-
tiční komise a předsedy klubů zastu-
pitelů. „Počítáme také s anketou mezi 
obyvateli. Průzkum veřejného mínění 
se nám osvědčil už v případě záměru 
úprav okolí kulturního střediska v síd-
lišti Zahradní a jeho budoucího vyu-
žití. Až budeme mít vizi podoby parku 
pohromadě, zadáme zpracování studie 
odborné firmě,“ doplnil primátor.

Časový harmonogram dobudo-
vání celého areálu parku nelze podle 
něj odhadnout, závisí také na peně-
zích. „Pokud bude možné čerpat pe-
níze z regionálního operačního pro-
gramu, uvítali bychom výzvu zamě-
řenou na parkové úpravy a výsadbu 
zeleně. Určitě bychom podali žádost 
o dotaci,“ dodal.

Nemocnice nabízí bezplatnou 
prohlídku kožních znamének

radnice jednala s občany 
o podobě nového hřiště

zastávka na 
palackého ulici 
má nový kabát

Kožní oddělení chomutovské 
nemocnice nabízí zájemcům i letos 
preventivní bezplatnou prohlíd ku 
kožních znamének a pigmen tů. Vy-
še tření může včas odhalit případný 
maligní melanom, který je jedním 
z nejčastějších zhoubných nádorů 
u mladých lidí.

Akce je součástí Evropského dne 
melanomu, lékaři kožní ambulance 
chomutovské nemocnice budou 

veřejnosti k dispozici 13. května 
od 8 do 14 hodin. „Opět bezplatně 
vyšetříme pacienty, kteří mají po-
dezření, že se na jejich kůži nachází 
zhoubný nádor nebo mají nepravi-
delné pigmentové projevy po těle. 
Poradíme také, jak se chránit a ne-
pálit si kůži,“ uvedla primářka kož-
ního oddělení Radka Neumannová. 
V Česku na maligní melanom ročně 
zemře kolem 300 osob. 

V loňském roce chomutovská 
ambulance vyšetřila nejvíce zá-
jem ců z celé Čes ké re pub liky, při-
šlo jich 270. Další možnost budou 
mít Chomutované a obyvatelé okol-
ních měst a obcí 28. června mezi 
11 až 16 hodinou. Lékaři jim ten-
tokrát prohlédnou kůži v areálu 
Kamencového jezera, a to při tra-
diční akci Když se chceš opalovat, 
musíš se chránit.

Obyvatelé Kamenné přišli s peticí 
proti stavbě nového hřiště pro malé 
i velké děti. To by mělo ještě letos vy-
růst na travnaté ploše nad krytem. 
Občané se obávali toho, že zde ubude 
zeleň, budou se shlukovat nepřizpůso-
biví a zvýší se hlučnost. „Sešli jsme se 
společně na jednání, abychom si nad 
plány ujasnili problematická místa a 
možnosti jejich úprav,“ uvedla projek-
tová manažerka Hana Nováková. Po 

projednání obyvatelé souhlasí s vý-
stavbou víceúčelového hřiště, které 
bude zčásti asfaltové, ale herní prvky 
pro menší děti budou v zeleni a ná-
hradní výsadba přibude i v okolí. Ne-
bu de zde oplocení, aby nelákalo ke 
shlukování různých existencí, ale pře-
létávání míčů na blízké parkoviště za-
mezí zábrany. „V příštím roce plánu-
jeme rozšíření kamerového systému 
ve městě a prostor hřiště bychom 

chtěli monitorovat stacionární kame-
rou. Navíc se na tuto lokalitu zaměří 
strážníci,“ doplnil primátor Jan Mareš. 

Kamenná se letos dočká velké in-
vestice, protože kromě tohoto víceúče-
lového hřiště zde město postaví další 
dvě hřiště, parkoviště včetně rozšíření 
příjezdové komunikace a sociální cen-
trum Kamínek. To vše zlepší život na 
sídlišti a nabídne dětem a mládeži pro-
stor pro trávení volného času.

Zastávka městské hromadné do-
pravy v chomutovské Palackého 
ulici u obchodního centra se dočkala 
komplexní rekonstrukce. Práce za 
provozu provedlo město. „Je to nej-
frekventovanější zastávka a tím, že 
jsme ji zrekonstruovali, chceme ve-
řejnosti zpříjemnit cestu autobusy 
a trolejbusy,“ řekl náměstek primá-
tora Jan Řehák. 

Dělníci odstranili původní ná-
těry a dřevěné obložení, které na-
hradili novým. Vyměnili také střešní 
krytinu. „Vyčistili jsme i skla, jež 
byla polepena starými plakáty a růz-
nými nápisy a kresbami sprayerů. 
Rekonstrukce neminula ani sedačky 
a elektroinstalaci. Místo jednoho sla-
bého světla byla namontována tři 
výkonnější. Konstrukci zastávky 
jsme opatřili novým nátěrem, stejně 
jako zábradlí u řeky Chomutovky,“ 
vyjmenoval jednotlivé kroky rekon-
strukce vedoucí pracovní skupiny 
magistrátu Petr Bláha.

Náklady na komplexní opravu 
autobusové a trolejbusové zastávky 
dosáhly zhruba 100 tisíc korun.
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KráTCe
bruSlenÍ má 
v kvĚtnu pauZu
Do 12. května nebude v trénin-
kové hale led kvůli pravidelné 
letní údržbě. Proto veřejné 
brus lení nebude. Obnoví se od 
13. května v obvyklých dnech – 
úterý, sobota, neděle. V úterý 
bude od 19 do 20 hodin.

deJte HlaS manulce 
a vYHraJte 
Podpořte samičku manula Vlas-
tu, vítězku chomutovského 
kola Babyzoomu na facebooko-
vém profilu Unie Českých a slo-
venských zoologických zahrad. 
Ve hře jsou hodnotné ceny. 
Více na www.zoo.cz.

narodilo Se 
velbloudÍ mládĚ 
Ve středu 17. dubna porodila 
samice velblouda dvouhrbého 
Regina zdravé mládě. Velbloudí 
slečna se má čile k světu a ná-
vštěvníci Podkrušnohorského 
zooparku si ji mohou prohléd-
nout v expozici.

SportovnÍ areálY 
otvÍraJÍ bránY
Prvního května se otevřely pro 
veřejnost skatepark na Kamen-
ném vrchu a víceúčelový spor-
tovní areál v ulici Tomáše ze 
Štítného. Otevírací doby najde-
te na www.kultura-sport.cz.

Obyvatelé Chomutova mohou 
prospět rostlinám na své zahrádce 
kvalitním kompostem. Technické 
služby totiž nabízejí počínaje květ-
nem opět službu, o kterou byl loni 
velký zájem. „Je to vlastně odměna 
za to, že lidé třídí bioodpad. Z něj 
získáváme kvalitní kompost, který si 
zahrádkáři mohou zdarma odvézt,“ 
uvedl náměstek primátora Martin 
Klouda.

Pokud si lidé kompost sami 
naloží, za kompost nic nehradí. 
Výjimkou je jen poplatek 36 ko-

run za zvážení vozidla. Kompost si 
loni odvezlo 404 zahrádkářů. Za se-
zonu si každý mohl přijet pro pří-
rodní hnojivo až šestkrát, této mož-
nosti využilo 42 lidí. „Před odveze-
ním kompostu je zapotřebí předem 
vyzvednout odběrovou kartu. Bude 
k dispozici ve vážním domku v are-
álu skládky v Pražské ulici,“ infor-
moval ředitel Technických služeb 
města Chomutova Zbyněk Koblížek. 
Zda je kompost připravený k vy-
zvednutí, si zájemci mohou ověřit na 
telefonním čísle 731 411 779. 

záhony opět 
obohatí kompost 

z technických služeb

Setkání s občany přineslo 
směs dalších podnětů 

Opravili jste zářivky na zastávce 
MHD. V noci nás jejich světlo ruší. 
Stejné to je se světelnými reklamami. 
Tuto a podobné stížnosti slyšeli před-
stavitelé města a městských organi-
zací na dalším setkání s občany. „Lidé 
nám opět sdělili řadu podnětů od par-
kování až po neodvodněnou strouhu 
u Bandy,“ přiblížil primátor Jan 
Mareš různorodost problémů, které 
Chomutovany trápí.

Lidé ze sídlišť poděkovali za nové 
chodníky na Kamenné a Zahradní. 
Obyvatelé Březenecké by ještě uví-
tali opravy chodníku od železniční za-
stávky a jeho lepší osvětlení podél 
plotu zooparku v úseku okolo benzí-
nové čerpací stanice. Zde rychlému 
řešení ovšem brání fakt, že lampy 
i chodník nejsou v majetku města.

V oblasti parkování občané upo-
zor nili na prázdné parkoviště na Ka-

men né a zároveň na auta parkující 
v okolí na nepřehledných úsecích. 
Situace se bude řešit přísnější kontro-
lou městské policie a doplněním do-
pravních značek. Zástupci města také 
museli vyvrátit fámu o stavbě parko-
viště u Severky. „Známe názory ob-
čanů, proto jsme od plánování par-
koviště upustili,“ uzavřel primátor. 
Další setkání s občany se uskuteční 
16. května.

psi mají další dva pisoáry
Další dva psí pisoáry přibyly 

v cho mu tov ských ulicích. Tech nic-
 ké služby je vystavěly na Bře ze nec-
 ké. Celkem tak jsou ve městě tři, 
jeden z nich již delší dobu funguje 
v Bezručově ulici. „Nové pisoáry 
vypadají trošku jinak než ten v Bez-
ručově ulici. Jejich vybudování vy-
šlo zhruba na dvacet tisíc korun,“ in-
formoval náměstek primátora Martin 
Klouda.

Princip psích záchodků využívá 
přirozeného chování psů, pro něž 
je denní nutností označovat svůj re-
vír močí. Vznikne tak pachová stopa, 
která je neodolatelným lákadlem pro 

další psy. V Chomutově je hlášeno 
5,5 tisíce psů. Město motivuje jejich 
majitele i tím, že dostali praktické zá-

sobníky s igelitovými sáčky, jež jim 
zjednoduší úklid po jejich domácích 
mazlíčcích v ulicích. 

V Chomutově se chystá vznik seniorské rady
Předkládání návrhů, připomínek, 

názorů, ale také cenné podněty z na-
střádaných životních zkušeností. To 
si slibuje od seniorské rady při Magi-
strátu města Chomutova obecně pro-
spěšná společnost Společně proti 
času, která vznik poradního sboru se-
niorů iniciovala.

„Naším cílem je zapojit aktivně do 
správy věcí veřejných seniory. Mohou 

přispět nápady, které pramení ať už 
z jejich profesní praxe či postřehů 
dlouholetých obyvatel města. Myslím, 
že pro samosprávu budou tyto pod-
něty velmi užitečné,“ uvedla zaklada-
telka společnosti Zdislava Binterová.

Vznik vítá i primátor města Jan 
Mareš: „Je to krok jak získat pod-
něty a názory od další skupiny ob-
čanů. Již máme studentský parlament 

a brífinky s občany. Senioři jsou sku-
pinou, která má specifické starosti 
a potřeby.“ 

Radu by měli tvořit muži a ženy  
důchodového věku, kteří mají 
v Cho  mu to vě trvalé bydliště, nej sou 
však klien ty domovů či penzionů 
pro seniory. Zá jem ci o členství se 
mo hou hlásit na te le fon ním čísle 
734 827 199, e-mailové adre se 

spolecneproticasu@seznam.cz nebo 
osobně ve druhém patře chomutov-
ské polikliniky. Rada by se s vedením 
města měla scházet jednou za dva až 
tři měsíce. Setkání budou zaměřena 
na konkrétní problém, který senioři 
projednají předem s koordinátorem. 
Jednání rady pak bude přítomen i ve-
doucí kompetentního odboru magis-
trátu či městské organizace.
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Chomutovské slavnosti připomí-
nají dvě významná výročí v ději-
nách města. Které bylo podle Vás 
významnější? 

Z pohledu obyvatel města byla 
asi důležitější zemská výstava, 
jež v nich za nechala velký dojem. 
Ovšem z pohledu evropských dějin 
bylo samozřejmě významnější se-
tkání panovníků. 
Co chomutovské setkání panovníků 
pro evropské dějiny zname nalo? 

V Chomutově byla započata jed-
nání, která směřovala k podepsání 
teplických ujednání o několik dní 
později a stvrzení spolupráce mezi 
Ruskem, Rakouskem a Pruskem. 
Pa nov níci zde připravili první zá-
sady vojenského tažení v Sasku 
a můžeme spekulovat o tom, že při 
říjnových jednáních mezi císařem 
Františkem a carem Alexandrem za 
přítomnosti knížete Metternicha se 
začaly rodit počátky Svaté aliance, 
jež byla ustavena po Vídeň ském 
kongresu. Chomutov byl v tu chvíli 
středem světa, neboť veškerá poli-
tická elita se shromáždila zde, ne-
šlo jen o panovníky samotné, ale 
například i o ministry zahraničí ze 
Švédska či Anglie. 
V současnosti každou návštěvu 
vrcholného politika provázejí 
bezpečnostní manévry. Jak tomu 
bylo na začátku 19. století? 

Už v té době víme o několika 

atentátech, především na Na po le ona. 
Naopak například rakouský císař byl 
poddanými milován. Ovšem svou 
osobní stráž, neboť nešlo jen o bez-
pečí, ale také o prestiž, každý z pa-
novníků měl. 

Bylo vůbec v možnostech teh-
dejšího města tak velkou akci 
zvládnout? 

Nebylo, ale to by zvládla jen 
Vídeň, Praha a z regionu Teplice, jež 
byly jako lázeňské město uzpůsobené 
na ubytování členů královských ro-
din. V Chomutově chyběly ubytovací 
kapacity. Víme, že plukovník car-
ské gardy musel vzít zavděk pastouš-
kou v Horní Vsi, co bylo jediné volné 
místo, na němž nespal nikdo ve vyšší 
funkci než on. Navíc městem během 
tří dnů prošlo přes sto tisíc vojáků. 
Jaké dopady mělo setkání tří pa-
novníků na město? 

Průchod vojska městu nepo-
mohl. Bylo vyjedeno, vojáci při-
nesli choroby, při vaření ztopili 
ploty i ovocné stromy, a tak to pro 
město byla velká finanční ztráta. 
Ovšem pro prestiž města to bylo 
velice významné, dokonce purk-
mistrovi byl za zásluhy ve válce 

proti Napoleonovi udělen šlech-
tický titul. 
O sto let později město získalo 
velkou prestiž díky zemské vý-
stavě. O co během výstavy šlo?

Přesně to byla zemská průmys-

lová výstava, jež by se dala označit 
jako prezentace průmyslové činnosti 
v německé části Čech. Měla dokázat 
a dokázala, že tato oblast byla rozvo-
jem průmyslu srovnatelná s českou. 
Rovněž naznačila, že sever a západ 
Čech jsou svébytnou kulturní oblastí 
a že čeští Němci mají zájem o eman-
cipaci. Výstava prezentovala jednot-
nost obyvatelstva v Podkrušnohoří. 
Zároveň ji můžeme označit jako ko-
nec doby secese označované jako 
Belle epoque a nádherný úvod do 
moderního 20. století. Podávaly si 
zde ruku tradiční výroba Krušných 
hor spolu s tovární průmyslovou vý-
robou. 
Jak se město Chomutov s akcí ta-
kových rozměrů vypořádalo? 
A jak dlouho trvaly přípravy na 
výstavu? 

Výstava trvala tři měsíce, ale 
přípravy začaly více než rok před 
ní a samotné fyzické úpravy déle 

než šest měsíců před otevřením. 
Přípravný výbor v čele s doktorem 
práv Ernstem Storchem odvedl per-
fektní práci. Celé výstaviště včetně 
výstavních pavilonů bylo koncipo-
váno tak, aby se tento prostor dal 
znovu využít na jiné účely. Proto 
byla výstavě podřízena i koncepce 
nové urbanizace města, a tak lze 
říci, že změnila tvář Chomutova. 
Setkání panovníků nechalo vy-
jedené město, jak Chomutov do-
padl po výstavě?

Výborně. Výstava, kterou město 
finančně zaštítilo, měla vysokou ná-
vštěvnost. Za tři měsíce ji vidělo 
více než půl milionu lidí a vystavo-
valo zde 1 500 průmyslníků a vý-
robců. Byly tu rozebírány ekono-
mické a hospodářské teorie, setkala 
se tady celá řada zájmových klubů. 
Byl to zkrátka přelom staré a mo-
derní Evropy. 
Město nyní oba slavné okamžiky 
připomnělo pomocí městských 
slavností. Je to správný krok? 

Lidé by měli vědět, že Cho mu tov 
byl na začátku 20. století kulturně-prů-
myslovým centrem Podkrušnohoří. Je 
chybou odmítat část historie a tvářit 
se, že od středověku se v Cho mu to vě 
nic nedělo až do roku 1945. Zemská 
výstava byla obrovskou výstavou 
toho, co místní obyvatelstvo dokázalo 
a dokáže, což by se mělo připomenout 
i současníkům. 

chomutov byl v tu chvíli středem 
světa, neboť veškerá politická elita 
se shromáždila zde.

Během letošních slavností si město Chomutov připomnělo dvě významná jubilea. Starším z nich je 200. výročí 
setkání tří panovníků protinapoleonské koalice, druhým je 100 let od zemské výstavy v roce 1913. S historikem 
Jiřím Šlajsnou jsme hovořili o významu obou událostí pro město, jeho obyvatele i velké dějiny. 

jiří šlajsna:

zemská výstava  
změnila město,  

 setkání panovníků 
evropu 
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Žalman loHonka 
v cHomutovĚ
Folkaři, pozor. Už v pátek 3. květ-
na vystoupí v Hřebíkárně Pavel 
Žal man Lohonka, jehož písně 
Jdem zpátky do lesů nebo Divo-
ký horský tymián provázejí u tá-
boráků i mimo něj už několiká-
tou generaci snílků.

malbY a kreSbY v SkkS
Výstavní síň knihovny nově zdobí 
malby a kresby, jejichž autorkou 
je litoměřická rodačka Květa No-
váková. Členka výtvarné skupiny 
SPOLU se orientuje především na 
malbu pastelem, která odpovídá 
jejím snovým lesním zátiším.

na mĚlČinĚ v divadle
Konverzační komedie o životě 
dvou sester, jejich matce a otcově 
popelu pobaví 16. května všech-
ny divadelní příznivce a do Cho-
mutova přivede Ivu Janžurovou 
či Miroslava Vladyku.

KráTCe

Otevřeno odhalilo první hosty 

Výstava v muzeu otevírá diskuzi

Hudební a divadelní svátek 
Chomutova se blíží. Už 6. června 
zazní první tóny hudby k baletu 
Piráti z Karibiku, kterým děti ze 
ZUŠ T. G. Masaryka Chomutov za-
hájí jubilejní ročník festivalu, a tak 
organizátoři prozradili první hosty. 

Hlavním tahákem festivalu je ur-
čitě indie rockové zjevení posled-

ních let Charlie Straight, které se 
prezentuje rockovou muzikou s ko-
řeny v britském kytarovém popu 
60. let. Po roce do Cho mu to va 
znovu zavítá i kladenská kapela 
Zrní, jež si z letošních Andělů od-
nesla cenu Objev roku. „Rovněž by 
měl vystoupit klubový objev roku 
a držitel žánrové ceny Anděl v ob-

lasti ska & reggae MikkiM s albem 
Offbeat Rhapsody,“ prozradila Věra 
Flašková ze společnosti Kultura 
a sport Chomutov a dodala, že v ne-
děli se návštěvníci mohou těšit na-
příklad na zasněný Blue Effect. 

Divadelní část naplní ná-
vštěva divadla Dno, Černých švi-
háků a Činoherního studia Ústí nad 

Labem. Akustický večer již tradičně 
připravuje Café Strada a přehlídku 
umělecké tvorby osob se zdravot-
ním postižením Café Atrium. Děti 
se mohou těšit na další akci kozy 
Rózy, v jejímž rámci do Chomutova 
přijede projekt Pískomil se vrací, 
který navázal na předchozí projekt 
Kašpárek v rohlíku.

Nová výstava v muzejních pro-
sto rách na radnici je věno vá na rodu 
Hohenlohe-Langenburg z Čer ve né ho 
hrádku. Kvůli stykům posled ního ro-
dového vlastníka zámku Ma xe Egona 
se zástupci SDP a uspořádání schůzky 
Henleina s lordem Run cima nem byla 
rodina označena jako kola bo ranti a 
zrádci českého národa. Vý sta va se 
nyní snaží o revizi tohoto historického 
zjednodušení, jež ovlivnilo život všech 
členů skupiny. 

„Výstava jistě vzbudí reakce a my 
je s napětím očekáváme,“ řekl při ver-
nisáži ředitel oblastního muzea Sta-
ni slav Děd a dodal, že výstava chce 
představit rod Hohenlohe-Langen-
burg jako běžnou rodinu se svými sta-
rostmi, těžkostmi a vším, co k rodin-
nému životu patří, a bránit tak tomu, 
aby byl někdo na základě politických 
historických událostí zbaven tváře 
a redukován na prosté kolečko v dě-
jinách. Celkem k tomu výstava vyu-

žívá 31 panelů s portréty členů rodiny 
a výraznými momenty rodové histo-
rie, které vznikly především na zá-
kladě studia dokumentů, a několik 
dalších kulturních artefaktů.

Duchovní otec výstavy Michal 
Beč vář při vernisáži přiznal, že se 
histo rii rodu věnuje intenzivně už 9 
let. Na počátku jeho zájmu byl zá-
žitek z dětství. „Patřím ke gene-
raci, jež musela pravidelně navště-
vovat pa mát ník obětem nacismu, 
který vznikl na za bra ném Čer ve-
ném hrádku. Jenže můj otec byl dě-
jepisec a už jako dítě jsem věděl, že 
nám tam vyprávějí jen ideologické 
lži, to bych chtěl změnit,“ řekl 
Bečvář, podle kterého z rodinné ko-
munikace například vyplývá, že 
údajný zrádce českého národa měl 
blízké vztahy s Janem Masa rykem. 
Ver nisáže se zúčastnila i členka 
ro diny Hohenlohe Alexandra von 
Trotha s dcerou. 

retroFUTUrOspektiva aneb Když se 
tři z Chomutova ohlédnou dopředu 

Zajímavou výstavu, jež potěší pře-
devším milovníky science fiction a fu-
turistické snílky, připravila v gale-
rii Špejchar trojice umělců původem 
z Chomutova. Vojtěch Návrat, Martin 
Zhouf a Milan Pecák spolu vystavují a 
pracují více než čtvrt století, a tak vý-
stava nabízí konzistentní dojem bu-
doucnosti vyjádřené prostřednictvím 
obrazů a plastik. „Nápad na výstavu 
vznikl spontánně, ale je určitou osla-
vou a připomínkou životního jubilea 
každého z nás,“ prozradil Pecák a do-
dal, že to není poprvé, co trojice vysta-
vuje společně. 

První společnou výstavu měli 
umělci ve Špejcharu již v roce 2005. 
„Ale tehdy jsme zde měli především 
novinky, pár starších věcí bylo vysta-

veno jen nahoře v pate galerie,“ řekl 
Pecák, který společně s kolegy tento-
krát přichystal pro návštěvníky galerie 
skutečný průřez jejich tvorbou. „I pro 
mě jako umělce je dobré, když si člo-
věk připomene své minulé práce. Ne 
všechny jsou v našem vlastnictví, pro-
dali jsme je nebo darovali a zapůjčili 
jsme si je pro tuto výstavu. Vidíte tam 
určitý vývoj, ale také stálý charakte-
ristický styl, proto výstava není věno-
vána jen minulosti, ale nabízí i urči-
tou cestu do budoucna,“ dodal známý 
chomutovský malíř a ilustrátor, jenž 
se kromě práce na scénách barrandov-
ských studií zapsal do povědomí veřej-
nosti svými návrhy filmových plakátů 
a obálek knih. 

Známým ilustrátorem je rovněž 

Martin Zhouf, jehož grafiky zdobí více 
než 350 knižních titulů, především 
žánru sci-fi. Vojtěch Návrat je mimo 
jiné autorem sochy Ve víru tance před 
městským divadlem nebo Lochnessky 

na Kamencovém jezeře. Trojice spolu 
kromě výstav ve Špejcharu organi-
zuji i pravidelné předvánoční výstavy 
v pražské galerii v obchodním cen-
tru Šestka. 
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nábor novýcH Členek 
Národní házenkářky hledají 
ta len tovaná děvčata z 1. a 2. tříd 
základních škol, které by chtěly 
začít sportovat s klubem s úspěš-
nou historií i současností. 

ZápaSnický vÍkend 
V sobotu 4. května se v městské 
sportovní hale koná další ročník 
soutěže v řeckořímském zápase 
do 20 let Grand Prix Cho mu tov, 
ve které nejsou bez šancí ani 
cho mu tov ští závodníci.

KráTCejudistům se doma dařilo 

piráti ubránili extraligu a už plánují lepší zítřky

Čtyři cenné kovy a k tomu něko lik 
míst v přední sedmičce a tedy i bodů 
do nominačních tabulek na MČR, ta-
ko vý je závěrečný účet oddílu juda TJ 
VTŽ Cho mu tov z domácí Me zi ná rod ní 
velké ceny Cho mu to va. „Musím říci, 
že to dopadlo vcelku dobře. Dařilo se 
především starším žákům a doro stu. 
Dokud děti končí do sedmého mí sta 
a sbírají body, je spokojenost,“ řekl 
hlavní trenér oddílu Bohuslav Stareček. 

Měl ke spokojenosti důvod, neboť 
jeho malí svěřenci se dokázali prosa-

dit v konkurenci 650 závodníků. 
„Nej větší naděje jsme vkládali do Da-
vi da Vo pa ta, který patří k repre zentaci 
ČR, a ten sku teč ně skončil druhý,“ 
po zna me nal Stareček. Ke stříbru 
Vopata přidal stejný kov ve své ka-
tegorii Jan Kittler a bronzové příčky 
obsadili Tomáš Holý a Tomáš Pertlík. 
Body do nominace na MČR si při-
psali i Jan Vopat, Matěj Bureš a Petr 
Tuček. „Děti nejvíc těší medaile, ale 
účast na MČR je pro ně samozřejmě 
velkou motivací.“

Na tatami se neprali jen ti malí, 
také muži z oddílu juda TJ VTŽ 
Chomutov už za sebou mají první tur-
naj. Start druhé nejvyšší soutěže však 
chomutovské judisty nezastihl v nej-
lepší formě. V Praze uspěli jen proti 
Českým Budějovicím a do tabulky 
si tak zapsali 2 body a průběžné páté 
místo. „Je to stále otevřené. Bodové 
rozestupy nejsou velké. Pokud se nám 
ve druhém kole v Mělníku bude dařit, 
je třetí postupové místo možné,“ uza-
vřel hlavní trenér. 

Návrat Chomutova do hokejové 
extraligy se naštěstí nestal jen epizo-
dou. Premiérová sezona byla velmi 
složitá, ale Piráti všechny její ná-
strahy překonali a v baráži se mezi 
elitou udrželi. Věří, že sestupové sta-
rosti je příště už trápit nebudou.

Klub měl po postupu velké 
plány a úvod jim nahrával. Úspěšně 
probě hla prověrka sil European 
Trophy, kde Cho mu tov skončil 
druhý ve skupině, když za sebou 
nechal týmy z ruské KHL i nejvyš-
ších soutěží Švédska a Finska. S 
vervou Piráti vlétli i do extraligy, 
kde se zpočátku usadili v po lo vině 
tabulky a za první čtvrtinu soutěže 
nasbírali ve třinácti zápasech úcty-
hod ných dvacet bodů. Nepři br zdi la 
je ani výluka ka nad sko-ame ric ké 
NHL, v jejímž důsledku řada sou-
pe řů posílila o hvězdy nejvyšší veli-
kosti. Ani Cho mu tov nezůstal stra-
nou, ovšem zatímco po Slovákovi 
Milanu Jurčinovi a Kanaďanovi 
Jasonu Chi merovi zůstaly spíš roz-
paky, výraz ně povedené bylo an-

gažmá útočníka Chi caga Black-
hawks Michaela Frolíka. V dresu 
Pirátů ve 32 zápasech nasbíral 24 
bodů (14 + 10) a byl magnetem pro 
diváky, a to nejen chomutovské. Od 
druhé čtvrtiny soutěže ovšem ho-
kejisty Chomutova začal počáteční 
elán opouštět. Následoval pozvolný 
pád tabulkou, který se na konci lis-
topadu zastavil až na úplném dně. 

Odnesl to trenér Jiří Doležal, je-
den z hrdinů postupové sezony, 
a po dvou měsících výsledkové 
i herní mizérie se poroučel i jeho 
nástupce Mi ku láš Anto nik. V zá-
věru ledna trenérskou taktovku pře-
vzal Jiří Čelanský a tým se začal 
zvedat. Na únik z posledního místa 
už to ale nestačilo a hráči i fanoušci 
se několik kol před koncem skupiny 

o umístění museli smířit s baráží.
Nový model prolínací soutě že 

se dvěma nejhoršími extraligisty 
a dvě ma nejlepšími pr vo ligi sty na-
konec pro Cho mu tov dopadl dobře. 
V dra ma tic kých soubojích ale roz-
hodovaly i maličkosti, například 
góly kapitána Milana Krafta v po-
sledních vteřinách domácích zápasů 
s Olomoucí a Libercem. Pomohli 
i fanoušci, kteří přes všechny pa-
tálie na mužstvo nezanevřeli, nao-
pak mu v kritických chvílích vyjad-
řovali podporu. Definitivu přineslo 
až vítězství 4:0 v posledním kole 
v Olomouci.

Hned po baráži klub potvrdil 
ve funkci trenéra pro příští sezonu 
Jiřího Čelanského. Zároveň zveřej-
nil jména hráčů, kteří se z různých 
důvodů s chomutovským dresem 
loučí. Jména prvních posil budou 
známa v ná sle du jí cích dnech. Vše 
směřuje k tomu, aby na konci příští 
sezony nemusel Cho mutov přísluš-
nost k hokejové elitě opět obhajo-
vat v baráži.

Gymnastky vstupují 
do sezony s medailemi

Deset medailových umístění, 
to je účet sportovkyň z oddílu mo-
derní gymnastiky SC 80 Chomutov 
za loňskou účast v Severočeské ob-
lastní lize. Proto před startem letoš-
ního ročníku stála děvčata před vel-
kou výzvou tento úspěch zopakovat. 
„Severočeská oblastní liga se v letoš-
ním roce rozšířila ze tří na pět kol, 
a tak budou medailové pozice o to 
cennější,“ řekla trenérka moderní 
gymnastiky SC 80 Chomutov Věra 

Nedbálková, jež může být s výkony 
svěřenkyň spokojena. 

V prvních kolech se totiž závodni-
cím chomutovského gymnastického 
oddílu podařilo navázat na výborné 
výsledky loňské sezony. Úspěchy 
sbírá trojička Jacqueline Bernasová, 
Aneta Čermáková a Tereza Žižková, 
kterým po dvou kolech v první výkon-
nostní třídě patřily v průběžném hod-
nocení první tři příčky. Děvčata je 
obsadila i díky závodům v Ústí nad 

Labem, kde zcela opanovala místa 
„na bedně“. Úspěšná byla i Lucie 
Wetzlová, jež ve druhé výkonnostní 
třídě za sestavu s míčem dostala třetí 
nejvyšší známku. Závodnice vol-
ného programu ve svém prvním kole 
rovněž dokázaly, že berou obha-
jobu loňských výsledků vážně. První 
příčky obsadily Natalia Chlustinová, 
Karolína Vostatková a Klára 
Tilcerová, bronz získaly Kateřina 
Ťupová a Monika Charvátová. 

Zdroj: SC 80 Chomutov

Jacqueline Bernasová, vítězka 
z Ústí nad Labem.
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HákovÉ křÍŽe před 
marketem
Dva hákové kříže se objevily u Li-
dlu ve Wolkerově ulici. Kdosi tam 
na zem namaloval symboly na-
cismu, jeden z křížů byl velký dva 
krát dva metry. Strážníci situaci 
vyhodnotili jako podezření z trest-
ného činu a přivolali tedy policii.

Šneci k popelnici 
nepatřÍ
Terárium s několika africkými 
šneky dal kdosi k popelnici v Jir-
kovské ulici. Tamní obyvatelé 
přivolali hlídku, která se násled-
ně domluvila s odborníky z Pod-
krušnohorského zooparku a ne-
obvyklý nález jim odvezla.

StráŽnÍci naleZli 
ZtracenÉ dÍtĚ
Zatoulanou sedmiletou dívku 
pomohli najít strážníci její babič-
ce. Vnučka se jí ztratila při cestě 
domů z družiny někde v ulici Na 
Příkopech. Strážníci babičku na-
ložili do auta, dozvěděli se od ní 
popis děvčete a za půl hodiny se 
ztracená nezbednice našla.

popÍJel na veřeJnoSti, 
doStal pokutu
Siestu na sluníčku u Chomutov-
ky si vínem zpříjemňoval dva-
apadesátiletý muž. Když lahev 
dopil, usnul. Hlídka jej tedy mu-
sela probudit. Muž věděl, že al-
kohol na ulici pít nesmí, a tak 
přijal pokutu a z místa odešel. 

StráŽnÍci 
Zmatenou Stařenku 
doprovodili domů
Obyvatelé se na strážníky ob-
rátili s prosbou o pomoc jedna-
osmdesátileté seniorce, která 
zmateně přecházela silnici sem 
a tam. Hlídce paní uvedla, že je 
z Jirkova. Strážníci však zjisti-
li, že bydlí v ulici Kosmonautů, 
kam ji doprovodili.

MěSTSKá pOlICIedo prahy jezdí levněji 
i děti a studenti

Na zloděje si hlídka posvítí, 
ještě než vyjde z obchodu

Opravy komunikací řidiče dlouho nezdrží 

Dopravní podnik měst Cho mu-
to va a Jirkova zlevnil cestu z Jir ko va 
a Cho mu tova do Prahy a v opačném 
směru také dětem a studentům. Ušetří 
tak až šestnáct korun. „Každý do-
pravce musí ze zákona poskytovat dě-
tem a studentům slevy jízdného. My 
však jdeme nad rámec této povin-
nosti a již zlevněné jízdné jsme od 
1. května znovu snížili,“ vysvětlil ge-
nerální ředitel DPCHJ Jiří Melničuk.

O deset korun klesla i sazba zá-
kladního jízdného, pokud cestující 
použije k úhradě elektronickou pe-
něženku (BUS kartu) nebo zakoupí 
jízdenku s místenkou v interneto-
vém předprodeji, případně v pře-
pravní kanceláři podniku. „Výhodu 
zlevněného jízdného do Prahy tak rá-
zem získalo 28 tisíc Chomutovanů 

a Jirkovanů, kteří nosí BUS kartu 
u sebe,“ uvedl Melničuk.

Jízdenka nyní stojí 90 korun 
při výstupu na zastávce Dejvická 
a 100 korun na autobusovém ná-
draží Flo renc. Z této částky se vypo-
čítává i sleva pro žákovské a student-

ské jízdné. Děti do 15 let tak zaplatí 
při výstupu na Dejvické 34 korun, 
na Florenci pak 38 korun. Původní 
sazba činila 38, respektive 41 korun. 
Studenti od 15 do 26 let dojedou do 
Prahy za 68 (75) korun, dříve to bylo 
za 75 (83) korun.

Strážníci spolu s prodavačkami 
vyhlásili boj zlodějům v menších ob-
chodech. Hlídka totiž nyní přijde na 
místo už při podezření, že by návštěv-
ník krámku mohl krást. „K tomuto 
způsobu jsme přistoupili poté, co se 
množily případy, kdy prodavačky 
zloděje za pokladnou již nezadržely 
a on jim utekl. Vypátrat ho a usvěd-
čit z krádeže pak už bylo takřka ne-
možné,“ uvedl náměstek primátora 
a velitel Městské policie Chomutov 
Jan Řehák. 

V obchodech, kde nemají ostrahu, 
totiž docházelo k situacím, kdy zlo-
děj ukradl zboží, ale prodavačka ho 

ještě před kasou zadržet nemohla. 
Dokud totiž nepřekročí kasu, nejedná 
se o trestný čin. Jakmile se ale za po-
myslnou hranici lapka dostal, neměly 
prodavačky dost síly na to, aby jej 
chytily a nepustily z místa do příjezdu 
strážníků.

Na problém upozornila místní 
média. „Vše okamžitě začali řešit 
územní strážníci, kteří vytipovali ve-
čerky a menší obchody. Tam se do-
mluvili s majiteli na novém postupu,“ 
informoval ředitel městské policie 
Vít Šulc, který připoměl, že na územ-
ního strážníka se s problémem může 
obrátil každý občan pomocí telefonu, 

webu či facebooku městské policie. 
Nyní tedy mohou obchodníci 

stráž níky volat již v době, kdy mají 
pouhé podezření na případného lapku. 
Sami totiž dobře ze své praxe po-
znají podezřelé chování nebo osobu, 
se kterou už neblahou zkušenost měli. 
„Nejbližší hlídka pak přijde k ob-
cho du a v případě zlodějova pokusu 
o útěk ho rychle zadrží,“ vysvětlil zá-
stupce ředitelel městské policie Petr 
Zálešák. Tento nový postup má i pre-
ventivní charakter. Pokud jednou 
lapka náhle narazí na připravenou 
hlídku před dveřmi obchodu, vícekrát 
se o krádež pokoušet nebude. 

Pracovníci technických služeb za-
čali intenziv ně spravovat komunikace 
ve městě. Mra zem i provozem poni-
čené části vo zo vek a chodníků opraví 

letos podle předběžných odhadů za 
zhruba čtyři miliony korun. „Opravy 
ko munikací technické služby prová-
dějí i přes zimu, jedná se však o vý-
spravu studenou asfaltovou směsí. 
V tomto období opravily také dláž-
děné chodníky, schodiště či propadlé 
uliční vpusti. Nyní začaly opravy tep-
lou asfaltovou směsí,“ vysvětlil ná-
městek primátora Martin Klouda. 

Intenzivní opravy komunikací za-
čaly v polovině dubna nejprve na tra-

sách autobusů a trolejbusů. Jednotlivé 
městské lokality přijdou na řadu v čer-
venci a srpnu. Opravované úseky 
technické služby neuzavírají a ne-
obtěžují řidiče objízdnými trasami. 
„V úsecích, kde se nedá přes den 
s ohledem na hustotu provozu komu-
nikace frézovat, pracujeme v nočních 
hodinách,“ uvedl ředitel Technických 
služeb města Chomutova Zbyněk 
Koblížek. Řidiče tak práce zdrží maxi-
málně na pár minut.  

Technické služby zajišťují sjízd-
nost vozovek na 112 kilometrech 
a schůdnost chodníků na 160 kilome-
trech místních komunikací. „V roce 
2012 nás stály opravy silnic, parko-
višť a chodníků zhruba tři a půl mili-
onu korun. Vzhledem k dlouhé a ná-
ročné zimě předpokládáme, že tyto 
náklady se v letošním roce budou po-
hybovat kolem čtyř milionů korun,“ 
uzavřel vedoucí provozovny místních 
komunikací Vladimír Hurník. 
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návŠtĚvnÍci domeČku 
pomoHli dĚtem
Chomutovský Domeček opět 
po roce vyprázdnil kasičku, 
jejíž obsah je určen do sbírky 
Pomozte dětem. Na „kuřecí“ 
konto letos přibude 8 990 korun.

SveZli Se v Sanitce
Čtvrťáci a páťáci základní školy 
ve Školní ulici se byli podívat 
u záchranářů. Dozvěděli se 
zajímavé věci a mohli se i svézt 
záchranářským vozem. 

recitoval v ruŠtinĚ
Do celostátního kola soutěže 
v uměleckém přednesu ruských 
děl se probojoval sedmák 
Adam Skořepa ze základní 
školy v ulici Na Příkopech. 

Žáci Si ZpřÍJemnili 
vYuČovánÍ
Školu hrou měly děti ze základ-
ní školy Zahradní. Učily se totiž 
pomocí iPadů. Vymýšlely třeba 
pohádky a v iPadech je doplňo-
valy o obrázky. 

boJovali o poHár 
ve FutSalu
Turnaje ve futsalu O pohár ře-
ditele SPŠ a VOŠ Chomutov se 
zúčastnilo 12 týmů. Nejlepší 
byli sportovci z ESOZ Chomu-
tov, druzí skončili reprezentan-
ti SPŠ a VOŠ.

KráTCe

za zvířaty jezdí i mimo okres
Svět prostřednictvím zvířat a pří-

rody poznávají děti z mateřinky 
Klíček v Šafaříkově ulici. Zaměření 
této školky zajímá i rodiče dětí, při zá-
pisu si často zjišťovali podrobnosti. 
„Samozřejmě část rodičů volí naši 

školku jednoduše proto, že je blízko 
jejich bydliště. Přibývá ale rodičů, 
kteří se zajímají právě o zaměření 
a činnost školky,“ informovala zástup-
kyně ředitelky Renata Prokešová.

Za zvířaty vyrážejí děti několikrát 

v roce do zooparku, úzce spolupracují 
i s farmou ve Slavětíně u Loun. Tam 
se děti seznamují nejen se zvířaty sa-
motnými, ale i s prací kolem jejich 
chovu. „Přímo ve školce nás také na-
vštívil pejsek vycvičený pro canistera-

pii. Jeho majitelka nás seznámila s vý-
chovou i potřebami domácího maz-
líčka,“ doplnila Prokešová. 

Mateřinka Klíček patří mezi větší 
školky ve městě, má sedm tříd s cel-
kovou kapacitou sto padesát míst. 

Správně ošetřit drobnou ranku 
i zachránit život se učili žáci 
osmých roč níků základní školy 
v ulici Aka de mika Hey rov ského. 
„Nikdo z nás nepřeje sobě ani dru-
hým nic špatného, přesto se tu 
a tam stane nějaká nehoda. Pád 
z kola, zásah elektrickým proudem, 
prasklá větev stromu, smyk na sil-
nici, oheň,“ vyjmenovala učitelka 
Kateřina Průšová. Právě v těchto si-
tuacích by si už osmáci měli vě-
dět rady.

Žáci se v hodinách biologie 
zabývají základy první pomoci 
opravdu důkladně. „Začínáme tím, 
že si na modelové situaci vyzkou-

šíme, jak na tom jsme. Výsledek 
nebývá dobrý. Postupně se to ale 
zlepšuje,“ uvedla Průšová.

Děti se učí základům první po-
moci. V teoretické části se dozvědí, 
jak mají při jednotlivých poraně-
ních postupovat, jaké zásady do-
držet. To ale samo o sobě nestačí. 
V praktické části proto každý chla-
pec i dívka sami ošetří některý z 
druhů poranění, které simuluje je-
jich spolužák. Například omrzliny, 
popáleniny, úraz hlavy či páteře 
nebo pokousání zvířaty. Na konci 
roku už si žáci umějí poradit i s 
bezvědomím, proraženým hrudní-
kem, zástavou dechu i šokem.

první pomoc 
zkoušejí na 

spolužákovi

Tvořivé odpoledne rodičů 
s dětmi nebylo poslední

Do družiny pozvaly děti ze zá-
kladní školy na Kadaňské ulici 
své rodiče. Ve škole s maminkami 
a tatínky strávily celé odpoledne. 
Protože se všem zúčastněným spo-
lečný pobyt velmi líbil, vychova-
telky napadlo navázat na původně 
zamýšlené jednorázové odpoledne 
pravidelnými setkáními. Vznikl tak 
kroužek Šikulka.

Tvořivě zaměřené odpoledne 
bylo tentokrát ve znamení výroby 
jarní výzdoby. „Rodiče se s dětmi 

tak zabrali do práce, že jsme byly 
velmi mile překvapené, když jsme 
viděly, jak se jim během chvíle 
plní stolečky krásnými kytičkami 
a veselými broučky,“ přiblížila 
atmo sféru i výsledek tvůrčí práce 
vy cho vatelka družiny Gabriela 
Kno blo chová. 

V kroužku vznikají vlastnoručně 
vyrobené praktické věci i dárky ryze 
pro potěšení. Důležitá je hlavně 
dobrá nálada a spolupráce rodičů 
s jejich dětmi. 

V knihovně usínali s ilustrátorkou 
i spisovatelem malí čtenáři

Noční spaní, malování, pohádky 
a čtení si užili malí čtenáři v poboč ce 
knihovny na Březenecké při akci Noc 
s Andersenem.

Letošním tématem byla ilu s trá-
tor ka Helena Zmatlí ková a sa mo-
zřejmě Hans Christian Ander sen. 
V knihovně přespalo deset dětí, pro 
něž orga nizátoři připravili bohatý 
a poučný program. „Děti se například 
rozbě hly po knihovně a hleda ly pís-
menka, ze kterých poskládaly ná-

zvy knih, jež ilustrovala Helena 
Zmatlíková,“ přiblížila jednu z ak-
tivit Petra Bělohlavá z Rodinného 
centra Kolibřík. Práci ilustrátora si 
děti mohly i vyzkoušet. 

„Před spaním jsme si promítli 
pohádky H. Ch. Andersena, přečetli 
knížky a užili si i spousty legrace 
a netradičního nocování mezi re-
gály plnými knížek,“ doplnila Jana 
Hlavatá ze Střediska knihovnických 
a kulturních služeb.
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křÍŽovka Účastníci Rodinného zápolení mohou do konce listopadu odevzdat nejkrásnější a nejoriginálnější (tajenka) a získat tak další soutěžní bod.

oSmiSmĚrka Kam za kulturou? Hledejte na eChomutov.cz v … vtipY o lordecH

Lord spí a najednou se ozve strašná 
rána. Lord se probudí a volá: 
„Jean, Jean! Co to bylo?!“ 
„Klid lorde, to jen kočár zatočil do 
vedlejší ulice.“ 
„Aha, aha, aha. A co ta rána?!“ 
„Víte, lorde, ona tam žádná ulice 
nebyla!“

Povídá lord svému sluhovi: „Jean, 
vyžeňte tu mouchu! Chci být sám.“

„Mylady, v knihovně je lupič,“ hlásí 
James lady Elsii.  
„Ano. A co čte?“

„Jean, přineste mi klavír.“ 
„Proč, pane?“ 
„Zapomněl jsem si na něm 
doutník.“

 
Dva lordi se rozhodnou, že dají 
svým sluhům nesmyslné úkoly. 
Jeden si zavolá sluhu a říká: 
„Jamesi, zavolejte ke mně domů, 
zda-li jsem přítomen.“  
Druhý lord zavolá svého sluhu 
a říká: „Tady máš George jeden 
šilink a dojdi mi koupit nové auto.“  
Po týdnu se sluhové sejdou 
náhodně u oběda a stěžují si 
vzájemně na své pány. 
„Víš, můj pán je asi hlupák. Nechal 
mě, abych mu zavolal domů, jestli 
tam je. Jako by si nemohl zavolat 
sám, mohl si se sebou aspoň 
promluvit.“  
„To ten můj,“ říká druhý sluha, „mi 
dal jeden šilink, abych mu koupil 
nové auto. Jako by nevěděl, že v 
neděli mají autosalony zavřeno.“

ABAKUSY, AVAL, BÁBA, DEKOKT, DUNY, HLTY, INAK, KAMAŠE, KOUŘ, KRYL, KUŘE, 
LÉČBA, LOUTKA, MARATON, MLOK, MRAK, PRYČNA, ŘADY, SNÁŘ, ŠIML, ŠTĚK, 
ŠTUS, ŠUNT, TEST, TMÁŘ, VAKY, VĚDA, ZLATĚNKA, ZVÝŠIT
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 1.5. st  15.00 croodSovi (3d) 18.00 marie krøYer 
19.00 martin a venuŠe

 2.5. čt 17.00 iron man 3 (3d) 19.00 JedlÍci aneb Sto kilo láSkY 
 3.5. pá 17.00 ZambeZia (3d) 18.00 ScarY movie 5 19.30 iron man 3 
 4.5. so 15.00 croodSovi (3d) 18.30 iron man 3 (3d) 19.00 nevĚdomÍ 
 5.5.  ne  15.00 ČtYřlÍStek ve SluŽbácH krále

18.00 JedlÍci aneb Sto kilo láSkY 19.00 ScarY movie 5 
 6.5.  po 17.00 babovřeSkY 18.00 temnÉ nebe 
 7.5.  út 17.00 nevĚdomÍ 18.00 leSnÍ ducH 
 8.5.  st 15.00 croodSovi 17.00 iron man 3 (3d) 19.00 křÍŽ cti 
 9.5. čt 17.00 JedlÍci aneb Sto kilo láSkY 19.00 iSabel 
 10.5. pá  17.00 neuvĚřitelná dobrodruŽStvÍ tada StoneSe (3d)

18.00 temnÉ nebe 19.30 tÍSňová linka 
 11.5. so  15.00 ČtYřlÍStek ve SluŽbácH krále 

16.00 martin a venuŠe 19.00 tiSňová linka 
 12.5. ne  15.00 neuvĚřitelná dobrodruŽStvÍ tada StoneSe

18.00 ScarY movie 5 19.00 iron man 3 (3d)
 13.5. po 17.00 JurSký park (3d) 18.00 pár nenormálnÍcH aktivit 
 14.5. út 17.00 iron man 3 18.00 tÍSňová linka 
 15.5. st 17.00 velká Svatba 19.00 ŠmeJdi

 8.5. st 10.00  oSlavY 68. výroČÍ oSvoboZenÍ ČeSkoSlovenSka – 
městský park

 9.5. čt 10.00  divadýlko – 15. ročník nesoutěžní přehlídky dramatické tvořivosti 
žáků speciálních škol – Kulturní dům Zahradní

 11.5. so 08.00 FarmářSkÉ trHY – náměstí 1. máje
   14.00 SetkánÍ FS SkeJuŠan – Kulturní dům Zahradní

 
KINO SVěT

předNášKY, BeSedY, aKCe

 4.5. so 09.30  minimaraton na trampolÍnkácH – 
čtyři pětačtyřicetiminutové bloky cvičení

 15.5. st 09.00  pYtHaGoriáda – okresní kolo matematické soutěže pro 5. a 6. 
ročník ZŠ a tomu odpovídající ročníky víceletých gymnázií

důM děTí a Mládeže

 1.5. st 11.00  Sc beaverS cHomutov–radotÍn – dvojzápas softbalové 
extraligy – hřiště u ZŠ Ak. Heyrovského 

   13.00  cHomutovSký draGon cup 2013 – závody dračích lodí 
o pohár primátora města Chomutova – Kamencové jezero

 4.5. so 08.00 2. letnÍ FutSalová liGa – sportovní areál Duha
   10.15 Fc cHomutov–Fk cHrudim – fotbal ČFL – fotbalový stadion
 11.5. so 08.00 1. letnÍ FutSalová liGa – sportovní areál Duha
   10.15 Fc cHomutov–Sk Hlavice – fotbal ČFL – fotbalový stadion
 12.5. ne 08.00 4. letnÍ FutSalová liGa – sportovní areál Duha 

SpOrT

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

 9.5.  Klicperova, M. Kopeckého vč. chodníků, Adámkova, Na Průhoně, Trocnovská, Komenského 
vč. chodníků, Sokolská od Klicperovy po Kadaňskou, Fibichova, Palachova od Kadaňské po 
Klicperovu, Alešova od Kadaňské po Adámkovu.

 14.5.  alešova od Kmochovy po Resslovu, Kmochova, Dvořákova, Krušnohorská, Čermákova, 
Resslova, K. Čapka, Podhorská, Višňová, lokalita rodinné domy Filipovy rybniky.

 15.5.  Št. kpt. Kouby, Fügnerova, Palachova od Kadaňské po ul. V Alejích, Osvobození vč. chodníků, 
Sokolská od Kadaňské po ul. V Alejích, Kukaňova, 5. května, V Alejích, Kadaňská – chodníky 
a parkovací zálivy, Černovická – chodníky.

 16.5.  Černovická od kruhového objezdu ke světelné křižovatce N. Spořice – chodniky, Potoční, 
Nové Spořice – U Hačky vč. chodníků, Osadní, Luční, obě spojky mezi Luční a Osadní, 
Polní a komunikace souběžná se silnicí č. I/13 (Karlovarská), komunikace k firmě EATON vč. 
chodníků.

 21.5.  22. Lipská od vinných sklepů k vodárně – chodníky, Parkoviště u kina OKO, Mýtná, El. 
Krásnohorské od Lipské po Kosmovu, Kosmova, Hraničářská od Lipské po Kosmovu, 
Třebízského, Sukova, Blanická od Sukovy po Kosmovu, Sládkova od Sukovy a Kosmovu.

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

 1.5.  st 15.00  otevÍránÍ Studánek – přehlídka pěveckých sborů 
mateřských škol – kostel sv. Ignáce

 3.5.  pá 19.30 pavel Žalman loHonka – folkový koncert – Hřebíkárna
 9.5. čt 17.00  ČeSko-nĚmecko-italSký koncert – vystoupí ZUŠ 

T. G. Masaryka Chomutov, 100 Mozartkinder z Chemnitz, Hudební škola 
Roverelo – zahrada ZUŠ

KONCerTY

 Do 7.7.  rodina HoHenloHe-lanGenburG – život na Červeném hrádku 
v dokumentech

    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

OBlaSTNí MUzeUM
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dopravci, pozor!
Podnikatelé, kteří byli 1. června 

2012 oprávněni provozovat silniční 
motorovou dopravu velkými vozidly 
a hodlají nadále tuto živnost provozo-
vat v rozsahu předmětu podnikání sil-
niční motorová doprava nákladní 
provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupra vami o největší povolené 
hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-
li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 
nebo silniční motorová doprava – 
osobní provozovaná vozidly urče-

nými pro přepravu více než 9 osob 
včetně řidiče, jsou do 31. května 2013 
povinni požádat živnostenský úřad 
o změnu rozsahu předmětu podnikání 
a doložit doklady podle nové právní 
úpravy. Nepožádají-li v této lhůtě, živ-
nostenský úřad omezí rozsah předmětu 
podnikání na malá vozidla. Bližší in-
formace sdělí pracovníci živnosten-
ského úřadu na úseku registračním na 
Husově náměstí nebo na telefonním 
čísle 474 637 983.

 12.5. ne 15.00 ZvÍřátka a loupeŽnÍci – pohádka pro nejmenší

MěSTSKÉ dIVadlO

 Do 30.5. retroFuturoSpektiva – M. Pecák, V. Návrat, M. Zhouf – galerie Špejchar
 Do 31.5. obraZY – Jan kutra – kostel sv. Ignáce
 Do 30.6. akvarelY – Jarmila Jiráková – galerie Na schodech v SKKS
 Od 20.4. královÉ GereWolu Z niGeru - Podkrušnohorský zoopark
 Od 23.4.  alexandr SticH – významný chomutovský jazykovědec – kostel sv. Kateřiny
 Od 29.4. ceStY – Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem – galerie Lurago
 Od 9.5. paralelY – středověké umění v partnerských městech – muzeum na radnici

VýSTaVY

Statutární město Chomutov zve obyvatele celého města na pravidelné

SetkánÍ vedenÍ mĚSta S obČanY
které se bude konat ve čtvrtek 16. května 2013 od 16 do 17 hodin 
ve velké zasedací místnosti historické radnice na náměstí 1. máje za přítomnosti zástupců vedení 
města, městské policie, technických služeb, dopravního podniku a příslušných odborů magistrátu

www.chomutov-mesto.cz

setkání s občany
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den země 
ve znamení novinek
Podkrušnohorský zoopark se 

i tento rok připojil k celosvětovým 
oslavám Dne Země. „Jedná se o tra-
diční akci v zooparku. Je to takový 
začátek sezony pro zoologickou za-
hradu,“ vysvětlila ředitelka PZOO 
Iveta Rabasová každoroční oslavu. 

Během Dne Země dostali nej-
větší dárek opeření obyvatelé 
zoo parku, neboť zástupci Seve ro-

českých dolů a města slavnostně 
otevřeli novou voliéru, do níž 
vpustili párek konipasů horských. 
„Výstavbu voliéry jsme podpořili, 
protože maskotem naší společnosti 
je slavík modráček a my jsme si 
přáli, aby jej návštěvníci zoo parku 
měli možnost vidět v jeho pro-
středí,“ řekl Václav Budínský, ředi-
tel komunikace SD. Na své si při-

šli i zástupci savců, neboť pro tra-
diční křest byla vybrána samička ta-
kina, jež se stala kmotřenkou taneč-
níka Jana Ondera. Zoopark je po 
Dni Země bohatší o jeden primá-
torský stromek. „Je nepsanou tra-
dicí, že to jsou stromy, které nesou 
plody, aby z nich byl i další užitek,“ 
řekl primátor Jan Mareš, který ten-
tokrát zasadil lísku. 
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videoreport  
na eChomutov.cz
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