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Statutární město

oddíl kanoistiky SPORTCLUB 80 Chomutov
a CV RELAX a. s. Chomutov vás zve 

3. května 2014 na

PROGRAM:
08.00–12.00 REGISTRACE A TRÉNINKOVÉ JÍZDY
13.00–18.00 ZÁVOD DRAČÍCH LODÍ FIREMNÍCH POSÁDEK 
 rozjížďky – finále 
 (viz www.chomutov-mesto.cz, www.sc80kanoistika.cz)

17.00–21.30 DRAČÍ COUNTRY HUDEBNÍ SKUPINY MAKOVEC
18.00–19.00 VYHODNOCENÍ POSÁDEK DRAČÍCH LODÍ

CHOMUTOVSKÝ
DRAGON CUP 2014

CHOMUTOVSKÝ
DRAGON CUP 2014
6. ročník závodu dračích lodí na Kamencovém jezeře

O pohár primátora města Chomutova

VSTUPNÉ 30 Kč

GRAMGRAM:

ROZPOČTÁŘ STAVEB

Významná a zavedená
společnost hledá kolegu na pozici:

Požadavky:
 » Vzdělání: SŠ/VŠ stavebního zaměření, pozemní stavby

Další požadavky:
 » praxe na pozici přípravář - rozpočtář výhodou
 » znalost stavebních postupů a materiálů
 » velmi dobrá uživatelská znalost práce 

na PC (Word, Excel, Outlook, AutoCAD)
 » odpovědnost a důslednost
 » časová flexibilita
 » aktivní přístup a ochota učit se novému
 » schopnost týmové spolupráce
 » nebát se komplikací a schopnost je aktivně řešit

Nabízíme:
 » zázemí významné regionální, silné a prosperující společnosti
 » zajímavá práce v dynamickém a perspektivním projektovém týmu
 » otevřenou a přátelskou atmosféru na pracovišti
 » vysoká možnost seberealizace a osobnostního rozvoje
 » motivační finanční ohodnocení
 » zaměstnanecké výhody a vzdělávací programy, pravidelné školení

Pracovní náplň:
 »  zpracování rozpočtů a oceňování výkazů výměr
 »  tvorba nabídek na základě stavebních plánů
 »  sestavování cenových odhadů
 »  poptání a vyhodnocení nabídek subdodavatelů
 »  příprava podkladů pro uzavření smluv o dílo
 »  technické posouzení projektové dokumentace
 »  aktivní komunikace s dodavateli i se zákazníky
 »  technicko - ekonomické poradenství pro investory

www.neprostavebni.cz
Stavíme jinak. Detailně.

Kontakt: info@neprostavebni.cz, mob.: 774 115 556
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19. 4.
Severočeské farmářské trhy  
na náměstí 1. máje  
od 8 do 12 hodin

26. 4.
ROZA: Historická detektivka 
od 13 do 17 hodin

26. a 27. 4.
Chomutovské slavnosti

30. 4.
Pálení čarodějnic s rádiem 
Blaník vedle jízdárny PZOO  
od 17 hodin

30. 4. 
Diskuze nad veřejnou 
dopravou s DPCHJ v zasedací 
místnosti radnice v 16 hodin 

3. 5.
•  Severočeské farmářské trhy  

na náměstí 1. máje  
od 8 do 12 hodin

•  Dragon cup na Kamencovém 
jezeře od 13 hodin

ZapIšTe SI 
dO dIáře

šKOlKY přINeSOU 
VelIKONOCe 
Na radNICI dříVe
více na straně 6

 téma
 4 ZOOparK 2014: ZVířaTa 

Na dOSaH rUKY, 
VečerNí NáVšTěVY čI 
ZábaVNÉ UčeNí 
Již devětatřicet let se den co 
den otevírají brány Podkrušno
horského zooparku, aby nabíd
ly návštěvníkům pohled a se
známení s více než sto šedesáti 
druhy zvířat.

 aktuality
 6 Na SídlIšTíCH paNUje 

čIlý STaVebNí rUCH
První letošní stavby a rekon
strukce na cho mu tov ských 
sídlištích jsou v plném proudu. 
Největší stavební ruch je 
v ulicích Hutnická, 17. listopadu 
a v okolí sociálního centra 
Kamínek.

 aktuality
 7 MěSTO přeVeZMe 

Od Kraje dOMečeK
Ústecký kraj ho do konce 
školních prázdnin přestane 
zřizovat. Pro město jsou 
volnočosové aktivity trvalým 
zájmem, proto zřídí hned 
od září novou příspěvkovou 
organizaci města. 

 rozhovor
 8 jaN Mareš: přIVíTejTe 

jarO Na SlaVNOSTeCH
Chomutovské slavnosti se 
blíží. Zeptali jsme se primátora 
města Jana Mareše, na co 
se mohou Chomutované 
i návštěvníci těšit.

 kultura
 9 MOSTečTí MalířI Míří 

Z HOlaNdSKa dO 
lUraga 
Chomutovští milovníci výtvar
ného umění mají jedinečnou 
šanci poznat uceleně práci 
malířů ze sousedního Mostu. 
Galerie Lurago hostí výstavu 
Mostečtí malíři.

 sport
 10 jUNIOrSKá radOST 

V dObě HOKejOVÉHO 
TeMNa
Radosti si příznivci cho mu
tov ského hokeje užívají jako 
šaf rá nu, o to cennější je ta, 
kterou jim ziskem titulu 
připravili junioři Pirátů. 

 školy
 12 děTI děKOValY 

UčITelůM a VOlIlY 
NejOblíbeNějšíHO
Bezva kantor. To bylo 
hlavní heslo ankety, kterou 
uspořádala Rada žáků 
základní školy Akademika 
Heyrovského ke Dni učitelů.

pOdpOřTe Mě
Podpořte vašeho oblíbence 
chovaného v zooparku částkou 
od 300 Kč ročně. Vybrat si můžete 
ze seznamu zvířat na webových 
stránkách www.zoopark.cz. 

Tentokrát pro vás vybíráme 
kvakoše noční, kteří žijí na okrajích 
sladkých klidných vod, v bažinách 
a mangrovníkových lesích a jeho 
název vznikl díky jeho výraznému 
chraptivému hlasu.
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Již devětatřicet let se den co den otevírají brány Podkrušnohorského zooparku, aby nabídly návštěvníkům 
pohled a seznámení s více než sto šedesáti druhy zvířat. Za tu dobu vydaly pokladny miliony vstupenek. „Lidé se 
do zooparku rádi vracejí, proto se snažíme přicházet se stále novými expozicemi, formami zábavy i ponaučení,“ 
uvedla ředitelka zooparku Iveta Rabasová. Také letos čeká návštěvníky při procházce kolem expozic zpestření, 
třeba díky naučné stezce nebo možnosti večerních prohlídek s průvodcem. 

Zvířata v zoo parku již nejsou 
pouze v expozicích, nově si je lidé 
mohou pohladit, prohlédnout zblízka 
a nakrmit z ruky granulemi z auto-
matu. Zoo park totiž pro letošní se-
zo nu připravil největší novinku pro 
své návštěvníky ve formě kontaktní 
zoo. Ovce, kozy i ostatní zvířata skrz 
vrátka statku netrpělivě vyhlížejí, kdo 
se k nim blíží. Do nově příchozích ne-
váhají šťouchnout čumáčkem a říci 
si tak o podrbání či nějakou dobrotu. 
Gra nu lemi z automatu je mohou lidé 
klidně nakrmit z ruky. Zato se pak 
mohou podívat například na přátelský 
beraní souboj nebo dovádění mláďat.

Každý den je možné prohlédnout 
si chalupy, stavení a mlýn ve skan-
zenu Stará Ves. Tam mají lidé vstup 
v ceně vstupenky do zooparku. Na 
chvíli se tak ocitnou v nedávné mi-
nulosti, v době doškových střech, 
utlučeného másla a večerů při svíč-
kách. Prohlídky jsou spojeny s vý-
kladem a začínají v deset, dvanáct, 
čtrnáct a šestnáct hodin u infocentra 
roubené chalupy, pokračují pak přes 
celý areál. Průvodce podrobně vylíčí, 
jak dříve žili obyvatelé Krušných hor. 

Lidé uvidí vybavení jejich chalup, 
nástroje k práci na poli či v řemesl-
nictví. Prohlédnout si mohou také 
funkční větrný mlýn holandského 
typu nebo stálé expozice včelařství 
a hračkářství.

V těchto dnech si zajisté výletníci 
všimli nových tabulí rozmístěných 
po zooparku a hlavně ve Staré Vsi. 
V rámci projektu Vytvoření infor-
mačních tabulí na téma Natura 2000 
v pohraničí Krušných hor/Erzge birge 
totiž vzniká naučná stezka, která při-
nese znalosti z oblasti chráněných 
a ohrožených zvířat. „Jelikož v pro-
jektu spolupracujeme se saským cen-
trem ochrany přírody Natur schutz
zentrem Erzge birge, vznikne taková 
stezka i u našich německých sou-
sedů,“ upřesnila vedoucí propagace 
Martina Pelcová. Stezka bude mít 
šest stanovišť. Na těch se lidé setkají 
například s hmatací truhlou, ve které 
budou umístěné kusy rašeliny, uhlí 
a další věci schované před zraky, ur-
čené jen pro hmat. Další velmi zají-
mavou zastávkou na cestě bude či-
chá rium. Tam jen podle vůně po-
znají návštěvníci, co která bedýnka 

ukrývá. Lezecká síť pak poslouží 
hlavně dětem k zábavě, dospělým má 
ale znázornit význam Natury 2000 
jako sítě chráněných území. Nebude 
chybět ani skládání obrázků na otoč-
ných trojhranech, ukázka výrobků 
z rašeliny, bylinková zahrádka či 
opravdové skrýše ptáků. 

Takový jezevec většinu dne pro-
spí, lidé tak v jeho expozici téměř 
vždy uvidí stočené klubko kdesi 
v úkrytu. Že je to zvíře ale poměrně 

aktivní, se návštěvníci dozví při ve-
černí procházce zoo parkem. Ta se 
koná každý pátek od půl deváté ve-
čer, a to je právě ten čas, kdy denní 
spáči otevírají svá očka. Procházku 
vede průvodce, který o každém po-
zorovaném druhu ví spoustu zajíma-
vostí a zodpoví každou otázku.

Ani přes den není o zajímavé mo-
menty nouze. Nezávislé na počasí je 
komentované krmení o víkendech 
a svátcích. Hodit rybku tuleňovi mo-

Zoopark 2014: 
Zvířata na dosah ruky,  

večerní návštěvy či zábavné učení

Každý den se konají ve skanzenu komentované prohlídky.

Zoopark pro letošní sezonu 
připravil největší novinku 
pro své návštěvníky ve formě 
kontaktní zoo.
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hou sami návštěvníci, makaky, med-
vědy a ptáky v průchozí voliéře před-
staví průvodce. „Také při této příle-
žitosti se mohou lidé ptát na vše, co 
je o daném druhu zajímá,“ doplnila 
Martina Pelcová.

Mláďata zvířat 
a úspěchy chovatelů

Letos se již narodilo či vylíhlo 
15 mláďat. Nejextravagantnější 
vzhled ihned po narození měl jistě 
orlosup Olda. Jeho rozcuchané peří, 
skrz které prosvítala růžová kůže 
a drobná hlavička s nepřiměřeně ro-
bustním zobákem nevypadala právě 
důstojně. V budoucnu se z něj ale 
stane silný dominantní pták, který 
dovede rozbíjet kosti o skály. Jeho 
odchov je pro zoopark obrovským 
úspěchem, jedná se o kriticky ohro-
žený druh. 

Nožičky jakoby na pérkách má 
malý beránek Maxime ovce oues
sant ské. Ani ne měsíc starý černý 
rarášek se prohání kolem své ma-
minky ve výběhu a každou chvíli 
si radostí poskočí. Několik měsíců 
ho bude jeho matka učit správnému 
chování, jako dospělý pak bude vy-
trvalý, statečný a tradičně tvrdo-
hlavý. Návštěvníci ho najdou vedle 
výběhu pro medvědy. 

Pro mohérové a kašmírové šály 
či kabátky bude svou vlnu dávat 
koza Pašmína. Ta se narodila v polo-
vině března a už nyní netrpělivě vy-
čkává příchod kadeřníka. Ten ostří-
hanou vlnu ručně vyčesává a nej-
jemnější mohérová vlákna odděluje 
od těch hrubších. Pro svou milou 
povahu a vzácnost si koza jistě na-
jde své příznivce. 

Na apríla se takinům indickým 
Narkovi a Halmě narodila samička. 
Radost byla o to větší, že vzácných 
sudokopytníků žije ve volné přírodě 
pouhých 3 500 jedinců. V České 
re publi ce je kromě Pod kruš no hor
ské ho zoo parku chová pouze zoo 
Brno a zoo Děčín. V zoo parku mají 
tato zvířata výběh nad dětskou zoo. 

DoMov najDou 
za hraniceMi

Mláďata narozená v zooparku 
v dospělosti buď zůstanou, nebo 
v některých případech vycestují do ji-
ných zoologických zahrad či parků. 
Přesuny zvířat jsou důležité kvůli 
dalšímu rozmnožování, není žádoucí, 
aby docházelo ke křížení rodových 
linií. Tím se plní cíl záchranných pro-
gramů ohrožených zvířat, do kterých 
je zoo park zapojený. Nejtěžší na 
trans portu větších zvířat je většinou 
jejich naložení do přepravního vozu. 

Letos v lednu odjela do Paříže tři 
odchovaná mláďata zmije obecné. 
Jejich matka se do zoo parku dostala 

poraněná z volné přírody. „Samice 
byla přijata s drobným poraněním 
a následně umístěna do expozice te-
rárií. Jedná se o zajímavě černě zbar-
venou formu zmije obecné, takzvané 
prester, která se vyskytuje převážně 
v horských oblastech s vysokou 
vlhkostí,“ uvedl chovatel Jaroslav 
Zelinka.

Do stejné zoologické zahrady 
jako malé zmije poputují také dva 
páry kriticky ohrožených ibisů skal-
ních. Zoopark chová ibisy již dvacet 
let. „Za tu dobu se podařilo úspěšně 

odchovat 52 mláďat, některá z nich 
cestovala do zoo v Lotyšsku či Ně
mec ku,“ řekl zoolog Mi ro slav Brt
nic ký. Ve volné přírodě se vyskytuje 
jen několik stovek jedinců. 

Stejně tak jako zoopark zvířata 
poskytuje jiným zoo, tak také zvířata 
přijímá. Naposledy to byl pár malin-
katých tarbíků egyptských. Tito hlo-
davci váží v dospělosti pouhých še-
desát gramů a jejich vzhled je velmi 
zajímavý. Mají totiž drobné šedo-
žluté tělíčko s bílým břichem, velmi 
dlouhé nohy připomínající nohy klo-
kana s osrstěnými prsty, kraťoučké 
přední končetiny, velkou hlavu s ku-
latýma očima a velkýma ušima a ne-
přehlédnutelný ocas používaný jako 
kormidlo. Velmi zajímavé je, že ne-
potřebují téměř vůbec pít. Natolik se 
přizpůsobili životu na poušti, že jim 
pro dodržení pitného režimu stačí 
jen zadržovat vydechované páry na 
chloupcích v nose. 

zvířecí nej
Každé zvíře v zooparku je něčím 

zajímavé. Některé má největší uši, jiné 
zas nejdelší ocas. Nejlegračnější jsou 
zajisté malí makakové, nejpřítulnější 
pak kozy či ovce ze statku domácích 
zvířat, které se pohybují mezi návštěv-
níky a jsou zvyklé na krmení z ruky.

Nejstarším chovaným zvířetem je 
v současnosti samice jeřába panen-
ského, které je úctyhodných pětatři-
cet let a chovatelé ji láskyplně oslovují 
„babko“. Jeřábici následuje třiatřiceti-
letá klisna pony shetlandského Olina 
a jeden z nejstarších tuleňů kuželozu-
bých na světě, dvaatřicetiletý Kašek.

Nelze přesně určit, které zvíře je 
nejnebezpečnější. „Každé zvíře může 
být svým způsobem nebezpečné, 
proto je na místě ostražitost u všech 
druhů. Pokud ale návštěvníci dodržují 
řád, nemusí se ničeho obávat,“ sdě-

lila vedoucí propagace. Mezi největší 
spáče patří druhy, které přes zimu hy-
bernují, tedy obojživelníci a plazi v te-
ráriích nebo medvědi.

oD založení 
po současnost

Vůbec první přišel v sedmde-
sá tých letech s nápadem vybudovat 
v Cho mu to vě zoo park tehdejší ře-
ditel Správy městských kin Wal ter 
Mar kel. Areál pod názvem Lesopark 
se otevřel v roce 1975. Tehdy se 
lidé chodili dívat na poníky, daňky, 
muflony a jeleny. Další druhy však 

velmi rychle přibývaly. O pět let 
později se změnil název na Pod kruš
no hor ský park kultury a oddechu. 
Tehdy zaznamenali chovatelé první 
velké úspěchy, a to v odchovech pe-
likána a kormorána. 

Současný název Pod kruš no hor
ský zoo park Chomutov si areál nese 
od konce osmdesátých let. Tehdy se 
velmi rychle rozšiřovaly počty druhů 
chovaných zvířat, v devadesátých le-
tech mohli lidé vidět i tuleně, ibisy, 
rosomáky či tchoříky skvrnité. V roce 
1997 se začalo budovat Euro safari, 
o tři roky později pak statek domá-
cích zvířat. V roce 2005 začaly práce 
na vybudování Staré Vsi. 

Nyní je v zooparku 1 176 jedin ců 
ve 165 druzích zvířat. Třináct druhů 
je zapojeno do chovů ohrožených 
druhů světové fauny zařazených do 
Ev rop ských záchranných chovů, 
9 druhů do chovu ohrožených druhů 
světové fauny v rámci evropských 
ple men ných knih. Dalších 165 
druhů patří mezi zvláštně chráněné 
druhy živočichů. Zoo  park se zamě-
řuje i na chov vzácných plemen do-
mácích zvířat za účelem záchrany 
jedinečných genofondů. 

Zoo park má pětapadesát zaměst-
nanců, kteří se na rozloze 112 hektarů 
starají jak o zvířata, tak o návštěv-
níky i celkový chod areálu. Počty ná-
vštěvníků neklesly od roku 2002 pod 
dvě stě tisíc ročně.

Ovce, kOzy i Ostatní zvířata netrpělivě 
vyhlížejí, kdO se k nim blíží. dO příchOzích 
neváhají šťOuchnOut čumáčkem a říci si tak 
O pOdrbání či nějakOu dObrOtu.

Nožičky jakoby na pérkách má malý beránek Maxime 
ovce ouessantské

Chovatel Petr Hora s mládětem  
orlosupa bradatého.
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KráTCe
v KuKaňově ulici 
buDe výKop
Více než 100 let starou kanali
zaci a vodovodní potrubí v Ku
kaňově ulici čeká rekonstrukce. 
Stavební práce by měly být ho
tové do konce června. 

Družina zvýší 
Kapacitu
Družina ZŠ na Ka daň ské bude 
mít od září navýšenou kapacitu 
ze 140 na 180 dětí. Je to z důvo
du vyššího zájmu rodičů o umís
tění dětí, ale také kvůli meziroč
nímu nárůstu počtu žáků školy.

Dvě přeDnášKy 
pro seniory
Dvě spojené přednášky a work
shop v rámci Univerzity třetího 
věku na téma Bylinky v našem 
životě a Životní prostředí se bu
dou konat 29. dubna v Sociál
ním centru Písečná. 

obušKu, z pytle ven 
jaKo MuziKál pro Děti
Hudební pohádku Obušku, 
z pytle ven mohou zhlédnout 
dětští i dospělí diváci v cho
mu tov ském městském divadle 
v ne děli 26. dubna od 15 hodin.

MinibuseM Do prahy
Pro cestující do Prahy uspořá
dal dopravní podnik ranní refe
renční jízdu minibusem, která 
byla zdarma a během níž moh
li všichni cestující říci svůj názor 
ke změnám v jízdním řádu.

Co nového přinese volební rok?

školky přinesly Velikonoce na radnici dříve

Stovka dobrovolníků uklidila bezručák 

Na chomutovských sídlištích 
panuje čilý stavební ruch 

Letošní rok přinese dvojí volby 
do zastupitelských orgánů. Nejprve 
volby do Evropského parlamentu, 
které proběhnou 23. a 24. května. 
Do nich se přihlásilo v celé repub-
lice 39 subjektů, každý mohl navrh-

nout až 28 kandidátů. Voliči si bu-
dou moci vybrat pouze jeden hlaso-
vací lístek a na něm zakroužkovat 
maximálně 2 kandidáty.

Na podzim to pak budou komu-
nální volby do zastupitelstev měst 

a obcí. Přesný termín ještě nebyl 
stanoven, ale chomutovské zastupi-
telstvo již na svém posledním zase-
dání schválilo počet členů pro příští 
volební období. Bude to 35, tak 
jako nyní a v minulých obdobích.

Svátky jara v Chomutově při-
pomíná velikonoční výstava v ma-
teřské škole Úsměv. Na radnici 
v Rytířském sále jsou také vy-
stavena dětská díla symbolizu-
jící Ve li ko no ce do 22. dubna. „Tato 
krásná tradice nám připomíná nej-
větší křesťanské svátky Velikonoce, 
ale děti z chomutovských mateř-

ských škol zde zároveň se svými 
staršími kamarády z gymnázia při-
vítaly jaro,“ sdělil primátor města 
Jan Mareš. S jarním zpíváním vy-
stoupil v úterý 15. dubna pěvecký 
sbor Mateřské školy Cho mu tov, 
vystřídal je pohybově dramatický 
kroužek z MŠ Radost se vzpomín-
kou na Josefa Ladu a v závěru za-

zpívaly na lidovou notečku děti 
z MŠ Ko pre tin ka s gym na ziál ním 
pěveckým souborem Co mo do. 
Náměstí 1. máje zdobí bříza s po-
vozem, o které se postarali pracov-
níci Podkrušnohorského zoo par ku 
společně s technickými službami. 
Mateřské školy si ozdobily břízky 
přímo na radnici.

Jarního úklidu Bezručova údolí 
se zúčastnila v sobotu 14. března více 
než stovka skautů a dobrovolníků 
z řad veřejnosti. Letos se uklízelo po-
prvé i v úseku od Třetího k Prvnímu 
mlýnu. „Odpadu bylo o něco méně 
než v minulých letech, přesto se dva-
cetikubíkový kontejner naplnil skoro 
celý,“ řekl Martin Šultys z Junáka – 
svazu skautů a skautek ČR střediska 
Český lev, který úklid pořádal. 

Úklidové skupiny sbíraly PET 
lahve, pneumatiky, papírky a další 
nepořádek jak na cyklostezce, tak 
v okolí silnice, koryta řeky, ale také 
u tenisových kurtů, garáží a zahrád-

kářské kolonie. Kontejner na pytle 
s odpadky skautům a dobrovolníkům 
poskytly technické služby. Účastníci 
úklidu si za odměnu opekli vuřty a od-
nesli si památeční lístek. 

Úklid, jež podpořily Severočeské 
doly a město Chomutov, se uskuteč-
nil v rámci projektu Skauti občanům 
Chomutova, který zahrnuje všechny 
aktivity zaměřené na občany.

První letošní stavby a rekonstrukce 
na chomutovských sídlištích jsou v pl-
ném proudu. Největší stavební ruch je 
nyní v ulicích Hutnická, 17. listopadu 

a v okolí sociálního centra Kamínek. 
„Město do nich celkově investuje 
11,5 milionu korun, z toho dotace činí 
10 milionů,“ řekl primátor Jan Mareš. 

Obyvatelé Hutnické ulice se mo-
hou těšit, že už na konci května bu-
dou moci využít nový výjezd z ulice 
na silnici vedoucí z Březence. „Tím 
se jim usnadní příjezdy na třináctku 
i na páteřní silnici spojující naše síd-
liště,“ řekl primátor. Místním přibude 
také klidová zóna s lavičkami, no-
vou zelení a malým dětským hřištěm. 
Pro lepší parkování přibude 23 no-
vých parkovacích míst. Pro chodce 
se opraví chodníky, stanoviště kon-
tejnerů a veřejné osvětlení. V ulici 
17. listopadu město zrekonstruuje 
chodníky a schody k parkovišti u č. 
p. 4789–4790. „U nově vznikajících 
chodníků jsme využili Baťův systém 

a stávající vyšlapané cesty proměnili 
v chodníky,“ doplnil primátor. 

Na Kamenné v ulici Školní pě-
šina radnice zrekonstruuje chod-
níky, silnice a veřejné osvětlení a po-
staví nový bezbariérový chodník od 
domu č. p. 5114, 5115 k autobusové 
zastávce Kamenná. Velké nové dět-
ské hřiště pro děti různého věku bude 
za domem č. p. 5089, 5088, 5098, 
asfaltové hřiště pro míčové hry pak 
nad krytem u domu č. p. 5114, 5115. 
Na zahradě vedle Kamínku vznikne 
veřejné hřiště s cvičebními prvky. 
Místo zbořené budovy centra sociální 
péče bude nové veřejné parkoviště 
s 27 místy. 

Primátor Jan Mareš (vpravo) 
při kontrole staveniště.
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Koza Róza s mladším bráškou 
Roz marýnkem pozvala tentokrát 
soutěžící rodiny do Pod kruš no hor
ské ho zoo parku na další akci cho
mu tov ské ho Rodinného zápolení 
s podtitulem Orni to lo gic ká. Sou
tě ží cí si prověřili znalosti o ptac-
tvu a získávali nové informace. 
„Rodiny si nejenom užívají a hrají, 
ale dostanou se i k poznání. Doz vě
dě ly se spoustu zajímavostí z ptačí 
říše,“ uvedla tisková mluvčí města 
Šárka Schönová.

Čtvrtá akce Rodiného zápolení 
se inspirovala Mezinárodním dnem 
ptactva. „Druhého dubna se ce-
losvětově slavil Mezinárodní den 

ptactva a my jsme spolu s organi-
zátory Rodinného zápolení připra-
vili deset soutěžních stanovišť mo-
tivovaných právě ptačí říší,“ uvedla 
Martina Pelcová, vedoucí propa-
gace Podkrušnohorského zoo parku.

Stanoviště s jednotlivými sou-
těžními úkoly byla rozprostřena po 
zoo parku tak, aby cestou mezi nimi 
mohly rodiny pozorovat nejrůz-
nější druhy ptáků. „Návštěvníci na-
příklad zjišťovali, která ptačí budka 
se hodí pro který ptačí druh, učily 
se rozpoznávat ptačí pera nebo ro-
zeznávat raroha či orla,“ doplnila 
Pelcová. Se záludnými úkoly si děti 
poradily, někdy pomohli i rodiče. 

Technické služby zahájily výdej kompostu zdarma

Máte nápad na rozvoj města?

polévky v zimě 
zahřály padesát 
bezdomovců

Město převezme 
od kraje domeček

Kvalitní kompost si opět mohou 
lidé odvézt na své zahrádky. Tech
nic ké služby totiž od poloviny března 
zahájily výdej ze skládky v Praž ské 
ulici. „V minulých letech byl o tuto 
službu velký zájem, proto v letoš-
ním roce pokračuje. Na výrobě kom-
postu se podílejí i sami lidé, kteří bě-
hem roku třídí bio od pad, protože ten 
tvoří základ pro zpracování. Kvalitní 
hnojivo je tedy odměnou pro zod po
věd né obyvatele,“ uvedl náměstek 

primátora Martin Klouda. 
Pravidla pro vydávání hnojiva zů-

stávají stejná. Lidé si nejprve musí vy-
zvednout odběrovou kartu ve váž-
ním domku skládky v Pražské ulici. 
S tou se pak mohou dostavit pro kom-
post, počet odběrů a množství bude do 
karty zaznamenáno. „V sezoně může 
být kompost vydán jednomu zájemci 
šestkrát. Pokud si ho sám naloží, za-
platí pouze 36 korun za vážení vozi-
dla,“ doplnil ředitel Technických slu-

žeb města Chomutova Zbyněk Ko blí
žek. Na telefonu 731 411 779 si mo-
hou lidé ověřit, jestli je hnojivo připra-
vené k vyzvednutí.

Loni si pro hnojivo přijelo 597 
zahrádkářů, ze skládky si ho odvezli 
462 tun. Kompost však neslouží 
pouze zahrádkářům. Jelikož jím 
technické služby hnojí i záhony ve 
městě, mají z něj užitek i ostatní oby-
vatelé ve formě bohatě kvetoucích 
květin v blízkosti jejich obydlí.

Na podzim loňského roku oslo-
vila radnice občany v rámci aktuali-
zace Rámcové strategie rozvoje města 
k vyplnění ankety, jejíž vyhodnocení 
již je k dispozici na webu města. Poté 
pokračuje práce na nové strategii 
schůzkami pracovních skupin a nyní 
dostávají slovo zase samotní občané. 
Za pomoci jednoduchého formuláře 
se mohou podělit s městem o nápady, 
požadavky či přání, které by přispěly 
k dalšímu rozvoji a lepšímu životu 

v Cho mu to vě. Strategie se zabývá 
podporou a rozvojem vzdělávání, kul-
tury, sportu, volnočasových aktivit, 
tvorbou pracovních míst, podniká-
ním, životním prostředím, dopravou, 
sociálními a zdravotními službami. 
„Náměty by měly být co nejkonkrét-
nější a svým charakterem mohou být 
nejen investiční, kdy se něco postaví, 
ale také zaměřené na duševní rozvoj 
člověka, například nápady na kulturní 
akce či vzdělávání,“ upřesnila projek-

tová manažerka Hana Nováková.
Na webových stránkách města 

www.chomutovmesto.cz je umís-
těn elektronický formulář projekto-
vého námětu, který mohou občané vy-
plnit online. V tištěné podobě jsou 
formuláře k dispozici v informač-
ních recepcích v budovách magistrátu 
ve Zborovské ulici, na Husově ná-
městí a v historické radnici na náměstí 
1. máje. Náměty je možné předkládat 
do 31. května 2014.

Více než tisíc talířů polévky vy-
dal magistrát lidem bez střechy nad 
hlavou. Dva druhy polévek byly ve 
všední dny připraveny od poloviny 
listopadu do konce března. „Kromě 
teplé polévky a čaje mohli lidé do-
stat i zimní oblečení, které se na-
shromáždilo při sbírkách pořáda-
ných magistrátem,“ uvedl náměstek 
primátora Martin Klouda. 

Dvě výdejní místa na magistrátu 
a v Kcentru navštěvovalo denně 
průměrně šestnáct osob, celkem se 
tu střídalo zhruba pět desítek bez-
domovců, z toho pět žen. „Polévky, 
čaj i pečivo zajišťovaly Sociální 
služby Cho mu tov. Teplé oblečení 
bylo vydáváno pro střed nic tvím so-
ciálních pracovnic magistrátu,“ 
uvedla vedoucí odboru sociálních 
věcí Ka mi la Faig lová. Péče o bez-
domovce dává sociálním pracovni-
cím možnost s nimi trvale komu-
nikovat a sledovat je. Tato aktivita 
patří mezi dlouhodobé a koncepční 
záležitosti sociální terénní práce 
v Cho mutově. 

Chomutovský Domeček bude 
města. Ústecký kraj do konce škol-
ních prázdnin přestane tuto orga-
nizaci zřizovat. „Volnočasové akti-
vity dětí a mládeže jsou naším trva-
lým zájmem, proto zřídíme hned od 
září novou příspěvkovou organizaci 
města, která všechny osvědčené 
činnosti převezme,“ uvedl primátor 

Mareš, který převod Domečku pod 
město projednal se zaměstnanci.

Zastupitelé budou mít záleži-
tosti Domečku na programu červ-
nového zasedání. Měli by, tak jako 
rada města, schválit založení nové 
městské příspěvkové organizace. 
Radnice připravuje všechny po-
třebné kroky, aby od 1. září mohla 

organizace fungovat pod městem. 
„Rodiče a především děti by vů-
bec neměli poznat, že se změní zři-
zovatel,“ dodal primátor s tím, že 
by měli postupně vnímat pozitiv ní 
změny. Tím, že bude organizace 
zřízena městem, rozšíří se také 
mož nosti další spolupráce se zá-
kladními školami. 

Koza róza 
navštívila ptačí říši
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Na co byste Chomutovany pozval? 
Určitě na celé slavnosti, protože 

v programu i doprovodných akcích 
si každý najde to své. Chomutovské 
slavnosti jsou každoročně první v ši-
rokém okolí a je to hezká příležitost 
vyrazit s rodinou a přáteli ven přiví-
tat jaro, něco dobrého sníst, pobavit se, 
setkat se se známými a také se dozvě-
dět něco nového.
Slavnosti bývají nějak tematicky 
zaměřené. Jak je to letos?

Ty letošní se ponesou v duchu 
světových a mezinárodních dnů. Pro
gra mem, výstavou nebo třeba netra-
diční akcí si připomeneme známé 
dny, ale i ty vskutku kuriózní. Jenom 
na duben totiž připadá asi dvacet 
sedm významných dnů. Svůj svátek 
mají knihy, grafika, skauti, polštářová 
bitva, památky a sídla, zdraví, Země, 
ptáci, spodní prádlo, letectví a kos-
monautika a další. 
Co je zahájí?

V sobotu 26. dubna si v 10 ho-
din připomeneme sté výročí zahájení 
1. svě tové války dekorováním pra-
porů cho mu tov ských spolků, které do-
provodí ostrostřelci a členové mu-
zea opevnění na Kočičáku. Poté slav-
nostně pokřtíme nový dokumentární 
film o městě, který je takovou milou 
pozvánkou do Cho mu to va. Vznikl 
v cyklu Perly českých měst a na slav-
nostech zahájíme i jeho prodej. 
O čem je film?

Jde o dvacetiminutový film, který 
s využitím dobových materiálů, rekon
struk cí významných událostí i sou-

časných reálií vypráví poutavý příběh 
města Chomutova od jeho založení až 
po dnešní dny. Kromě historie a kul-
turních památek prezentuje přírodní 
atraktivity, jako je Bez ru čovo údolí, 
Kamencové jezero, Podkrušnohorský 
zoo park a Krušné hory, také nové kul-
turní a sportovní areály, ale i třeba vý-

znamné každoroční akce pořádané 
městem – Cho mu tov ské slavnosti, zá-
vody dračích lodí, Cho mu tov ské Vá
no ce nebo Rodinné zápolení.  
Kde bude film k prodeji?

Protože jedním ze svátků je i Svě
tový den sdružených měst, chceme na 
slavnostech představit nejen Cho mu
tov, ale i jeho partnerská města. Svůj 
informační stánek zde bude mít turis-
tické informační centrum s prezen-
tací Cho mu to va, slovenské Trnavy 
a německého Anna ber guBuch hol ze. 
Právě zde bude v prodeji nový film, 
stejně tak jako kniha o chomutov-
ských sochách vydaná před Vánoci, 
ale i další propagační materiály 
a předměty.
Jaký je další program slavností?

V sobotu až do večera a v neděli 
do 17 hodin budou hudební, taneční 
a divadelní vystoupení střídat sou-
těže pro malé i velké. Přijedou ko-
medianti, sokolníci představí výcvik 
dravců, návštěvníky potěší C. a K. 

polní pošta i polní kuchyně nebo fla-
šinetář. Historii připomene sraz his-
torických vozidel, současnost pak 
veletrh technických oborů a řeme-
sel Technodays. Nebudou chybět 
pouťové atrakce, jízdy na ponících 
a loni vítané jízdy kočárem v měst-
ském parku. 

Zmiňoval jste výstavy, ty budou 
také v parku?

V parku budou stany s jednotli-
vými poutavými expozicemi, se kte-
rými nám pomohly městské orga-
nizace, jako knihovna nebo spolek 
Junák. Při pojil se Domeček, zdra-
votní škola, ale i třeba místní tiskárna 
Akord, která připomene den grafiky. 
Doprovodný program přinese také vý-
stavu palných zbraní nazvanou Od píš-
ťaly až po kanón.
Rodinné zápolení program obo-
hatí zajímavou hrou. Přiblížíte 
nám ji?

Koza Róza si s kozlíkem Roz ma
rýn kem připravili historickou detek-
tivku s překvapením. Bude to pěkná 
kostýmní záhada, při které rodiny 
s dětmi budou od hudebního altánu 
v parku až po různá stanoviště v pa-
mátkách města pátrat po indiciích, jež 
je dovedou k méně známé, ale o to za-
jímavější historické postavě. Pro ro-
dinné týmy soutěžící s Rodinným zá-

polením bude sobota od 13 do 17 ho-
din, široká veřejnost si pak může de-
tektivně zapátrat v neděli od 13 do 
16 hodin.
Sobotní večer prý bude patřit 
bubnům, polštářům a ohni?

Je to tak. Večerní program zahájí 
průvod s bubny z náměstí do parku, 
kde bude pokračovat široké veřej-
nosti otevřená polštářová bitva. Kdo 
si přinese vlastní polštář, může se vrá-
tit do dětských let a odreagovat se 
v ne tra dič ní bitce. To na počest právě 
Mezinárodního dne polštářové bitvy, 
který také připadá na duben. Účastníci 
Rodinného zápolení mohou potřebný 
polštář vyhrát v celodenním detektiv-
ním pátrání. Vrcholem večera pak bu-
dou ohně a ohňová show.
Slavnosti bývají ale také o trzích, 
co nabídnou?

Všechny oblíbené sladkosti, klo-
básy, gurmánské speciality, sýry, ná-
poje, prostě vše, co má na takových 
slavnostech být. Kromě potravin to 
budou také dřevěné hračky, rukodělné 
výrobky nebo koření.

Chomutovské slavnosti se blíží. Nabízejí dva dny plné zábavy, dobrého jídla a pití, ale také poučí. Po
slední dubnový víkend bude slavnostem patřit městský park a na své si zde přijdou malí i velcí. Zepta
li jsme se primátora města Jana Mareše, na co se mohou Chomutované i návštěvníci těšit a co mají spo
lečného knihy, skauti, polštáře, památky, zdraví, ptáci nebo kosmonauti.

jan Mareš:

přivítejte  
jaro na  
slavnostech 

večerní prOgram zahájí průvOd s bubny 
z náměstí dO parku, kde bude pOkračOvat 
širOké veřejnOsti Otevřená pOlštářOvá bitva.

•  zákaz vjezdu k divadlu z důvodu 
konání veletrhu Technodays

•  uzavřené parkoviště 
u Komerční banky 

•  od 22. dubna do 5. května bude 
prostor panelové plochy u diva
dla patřit pouťovým atrakcím

dOpraVNí OMeZeNí 
běHeM SlaVNOSTí
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Muzeum pracuje na reinstalaci archeologické expozice 

Festival Otevřeno přiveze Mňágu, 
Tatabojs i Teatr Novogo Fronta

Milovníci pravěkého období mají 
v současné době v Oblastním muzeu 
v Chomutově smůlu. Výstava arte-
faktů z nejstarších lidských dějin je to-
tiž už od zimy uzavřena kvůli reinsta-
laci. „Přistoupili jsme k obměně ex-
pozice, neboť za dvanáct let od její 
instalace nám přibylo mnoho no-
vých nálezů a hodnotných informací, 
o které bychom se chtěli s návštěv-
níky podělit,“ vysvětlila vedoucí ar-
cheologického oddělení muzea Lenka 
Ondráčková. 

I když se v muzeu hovoří o rein-
stalaci výstavy, Lenka Ondráčková 
prozrazuje, že expozice pravěku se na-
vzdory zachování stávajících prostor 

zcela promění. „Připravili jsme nové 
pojetí logiky výstavy. Znovu pro-
vede návštěvníky obdobím pravěku, 
ovšem tentokrát jim toto období před-
stavíme ve dvou polohách,“ vysvět-
lila Ondráčková, podle které se bude 
první část výstavy věnovat hmotné 
kultuře pravěkých lidí. Bude to tedy 
symbolicky svět živých. „Ve druhé 
části představíme svět mrtvých v po-
době rekonstrukce tří hrobů, které ná-
vštěvníkům odhalí rozdílnost pohřeb-
ního rituálu,“ dodala vedoucí archeo-
logického oddělení. 

Právě zmíněné rekonstrukce tří od-
lišných pohřebních rituálů ze tří stě-
žejních lokalit pravěkého období na 

území Chomutovska a Kadaňska po-
važuje Lenka Ondráčková za velmi 
přitažlivé pro návštěvníky. Ovšem 
nová expozice archeologických nálezů 
toho nabídne více. „Návštěvníky ur-
čitě zaujme také výbava bojovnických 
hrobů z germánského pohřebiště, ne-
boť jejich pohřební zvyklosti byly ve-
lice zvláštní. Další zajímavostí je re-
konstruované bronzové vědro, kte-
rých je v České republice naprosté mi-
nimum,“ vyjmenovala další lákadla 
Ondráčková a nezapomněla připo-
menout, že výstava skrývá i další za-
jímavé předměty. Proto by si ji ni-
kdo z milovníků historie neměl ne-
chat ujít. 

Pojedenácté se na přelomu května 
a června město Chomutov otevře 
hud bě a divadlu. Mul ti žán ro vý fes ti val 
Otev řeno začne již v pátek 30. května. 
„Z důvodu úspěšné spolupráce a ne-
malé finanční podpory ze strany pro-
vozovatele klubu Hře bí kár na jsme se 
rozhodli zahájit jedenáctý ročník fes-
tivalu právě tam. Pro účastníky bude 
připravena řada zajímavých hudeb-
ních vystoupení,“ prozradila organizá-
torka festivalu Věra Flašková, jedna-
telka společnosti Kultura a sport Cho
mu tov. Návštěvníkům se zde představí 
například hudební skupina Mňága 

a Žďorp nebo Vladimír Mišík.
Na obvyklé místo před divadlo 

se festival přesune o následujícím ví-
kendu 6. a 7. června, kdy bude pře-
hlídka zajímavých hudebních produkcí 
a divadel pokračovat. Diváci se mo-
hou těšit na hudební skupiny Doctor 
Victor, Tata bojs, Bla ho beat nebo na 
Vladimíra Mi ší ka a Dášu Vokatou 
s Ol dři chem Kai se rem. Věra Flaš ko vá 
dodala, že pro příznivce divadla je při-
pravena produkce souboru Bufet nebo 
vystoupení Teatra Novogo Fronta. 

Kromě činohry se návštěvníci 
Otev řena znovu mohou těšit také na 

vystoupení žáků ZUŠ Cho mu tov, kteří 
chystají na 5. června hudebně – ta-
neční představení u městské věže. 
„Představení Drákula je inspirováno 
známým románem Brama Sto kera, 
ale s českým stejnojmenným muzi-
kálem nemá nic společného. Hudební 
zpracování je žánrově zcela odlišné 
a počítá například s původní rumun-
skou či maďarskou hudbou,“ řekl ře-
ditel ZUŠ T. G. Masaryka Cho mu tov 
Karel Žižka a dodal, že škola proto 
uvítá pomoc několika žáků rumun-
ské hudební školy. Ti se přidají nejen 
k českým žákům, ale také k muzikan-

tům z hudební školy v Chem nitz, kteří 
s Cho mu to va ny spolupracovali již na 
loňském představení Piráti z Karibiku. 
Speciálním hostem celého představení 
je známý herec a pedagog Jan Přeučil.

A zkrátka nepřijdou ani děti. Na 
první červnový den totiž pořadatelé 
festivalu Otevřeno spojili znovu síly 
s Rodinným zápolením, a tak se také 
malí hudební fanoušci mohou těšit na 
speciální oslavu jejich svátku. „Den 
dětí společně s kozou Rózou oslavíme 
nejen tancem, ale podrobnosti zatím 
neprozradím,“ nenechala se obměk-
čit Flašková. 

Mostečtí malíři 
míří z Holandska 
do luraga

Chomutovští milovníci výtvar-
ného umění mají jedinečnou šanci po-
znat uceleně práci malířů ze soused-
ního Mostu. Galerie Lurago hostí vý-
stavu Mostečtí malíři. Ta navíc do 
Chomutova putovala přímo z holand-
ského Meppelu, které tamní provincie 
Drenthe vyhlásila pro rok 2014 hlav-
ním městem kultury. 

Mostecké obrazy jako celek před-
stavují tradici, což ale není pohled 
do minulosti, ani vázanost k urči-
tému tématu. Kolekce mosteckých 
malířů je vyspělá, pestrá a rozma-
nitá. „Vadou českého malířství je jeho 
uzavřenost před světem,“ řekl Tomáš 
Ondrášek, kurátor mostecké výstavní 
síně Zlatá trojka, který výstavu při-
pravil a chomutovskou výstavu zahá-
jil. „Plácáme se po ramenou a přitom 
nevíme, co se ve světě děje. Obrazy 
se ale musí konzervovat jinak než 
švestky. Švestky vypálíme, slivovici 
zakopeme a teprve po letech oceníme. 

Obrazy se musí vystavovat, konfron-
tovat a oceňovat hned,“ dodal. 

Desítka malířů sedmdesátitisíco-
vého Mostu se takové konfrontace 
nejenže nebojí za hranicemi repub-
liky, natož okresu, a dokonce z ní vy-
jde se ctí. Autoři se prezentují oso-
bitými styly. Obrazy jsou líbezné, 
drsné, hloubavé, bájivé, erotické i re-
alistické. „Tvůrčí zrak deseti malířů 
byl pro Holanďany tou nejlepší pre-
zentací současného života, jaký se v 
Čechách žije ve městech mimo Prahu. 
Doufám, že chomutovský divák to 
bude vnímat stejně,“ řekl Ondrášek. 

Bohužel Lurago není tak velkou 
síní jako meppelská galerie Kunsthuis 
Se cre tarie, tak se do ní vejde jen po-
lovina obrazů malířů Heleny Am
bro so vé, Františka Bodláka, Karla 
Bořeckého, Vladimíra Ha dom ské ho, 
Karla Gyurjana, Alžběty Dir nerové, 
Waltera Laufa, Sylvy Prchlíkové, 
Jana Štěchovského a Daniela Havla. 
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juniorská radost v době 
hokejového temna

Učitelé hráli 
po třiačtyřicáté

Startuje rekordní letní sezona CHlMF s dvaapadesáti týmy 

Radosti si příznivci chomutov-
ského hokeje v právě končící sezoně 
užili jako šafránu, o to cennější je ta, 
kterou jim ziskem mistrovského ti-
tulu připravili junioři Pirátů. Ti si to-
tiž udrželi excelentní výkonnost po ce-
lou sezonu, první skončili v základní 
části i v nadstavbě o výchozí pozici 
pro play off a také vyřazovacími boji 
prošli vítězně, byť ve všech třech sé-
riích proti Vítkovicím, pražské Spartě 
a Litvínovu po vyrovnaných bitvách.

Poté, co v rozhodujícím souboji 
ve finále porazili regionálního rivala 
6:1, propukly oslavy naplno. „Je to 
úžasné,“ usmíval se Martin Ťupa, pro 
kterého to je první úspěch ve funkci 
trenéra. „Přišel jsem k týmu, který byl 
ve dvou třetinách základní části první, 
takže to byla určitá zodpovědnost, 

a jsem rád, že jsme prošli zbytkem zá-
kladní části, nadstavbou a play off 
tímto způsobem a že jsme to dotáhli 
do úspěšného konce. Kluci to per-
fektně zvládli, hráli srdíčkem a ubo-
jovali to.“

Jedním z lídrů zlatého týmu byl 
obránce Libor Šulák, který se se 
sedmi góly v deseti zápasech stal nej-
lepším střelcem Pirátů v play off. „Je 
to super, je to super. Tohle vyhrát je 
prostě úžasný,“ radoval se během 
oslav přímo na ledě. „Měli jsme dob-
rou obranu, celkem nám to tam padalo 
a celkově všichni makali,“ vyzdvihl 
příčiny zisku titulu mistra republiky, 
z něhož se chomutovští junioři radují 
již podruhé ve třech letech. „Je to zna-
mení, že se tady mládež dělá dobře 
a současně je to pro všechny v klubu 

odměna za práci,“ zhodnotil zlato 
Martin Ťupa. Davida Dindu, obchod-
ního a marketingového ředitele klubu, 
navíc potěšila i nevídaná návštěvnost 
zápasů juniorů. Ta v play off vystou-
pala do tisícových výšin a v rozhodu-
jícím zápase výrazně přesáhla čtyři ti-
síce diváků. „Je fantastické, že na ju-
niorku přišlo čtyři a půl tisíce lidí. Je 
vidět, že hokej v Chomutově veřej-
nost zajímá. Je to také motivace pro 
všechny lidi v klubu, že musejí zapra-
covat na tom, aby to ‚pozlátko na vr-
chu‘ se trochu víc třpytilo,“ naznačil 
Dinda, že junioři jen žehlí pověst po-
muchlanou tristními výkony A týmu. 
„Myslím, že hokej tady v Chomutově 
nebude mít divácky dlouho konku-
renci, až se povede, že se ‚nahoře‘ 
bude hrát takhle podobně.“

Za účasti 38 družstev v 8 výkon-
nostních skupinách proběhl v tělocvič-
nách chomutovských škol již 43. roč-
ník volejbalového turnaje ke Dni uči-
telů, který pořádá ESOZ Chomutov. 
Vítězem elitní 1. skupiny se opět stalo 
A družstvo pořádající školy, jež letos 
sestavila 5 týmů.

Celkem bylo ve všech skupinách 
sehráno 72 zápasů a v nich 171 setů, 
počet účastníků byl 281. Vy hod no ce ní 
turnaje proběhlo v rekreačním centru 
Hřebíkárna. „Při slavnostním vyhlášení 
jsme vzpomenuli na spoluzakladatele 
turnaje Josefa Märce staršího a Václava 
Čecha, kteří vše sledují z volejbalového 
nebe,“ uvedl Pavel Straka z pořáda-
jící školy, který děkuje za zdárný prů-
běh družstvům, rozhodčím, organizá-
torům, Hřebíkárně a městu Chomutov 
za finanční příspěvek.

Už brzy se ve sportovním areálu 
Duha v Cihlářské ulici rozeběhnou 
boje letní ligy CHLMF, do kterých se 
zapojí rekordní počet družstev. „Letos 
v letní lize startuje nejvíce týmů od je-
jího založení v roce 1992, celkem 52. 
Inspirovali jsme se zimní ligou, kte-
rou jsme před pár lety pro velký zá-
jem rovněž rozšířili,“ prozradil před-
seda Chomutovské ligy malého fot-

balu Jiří Kupec. 
Vedení CHLMF zvažovalo ně-

kolik variant, jak vyřešit rostoucí zá-
jem futsalových týmů o účast v letní 
lize. „Nejdříve jsme zvážili vznik 
další ligy, ale pro to jsme neměli do-
statečný počet zájemců. Proto jsme se 
následně rozhodli rozšířit o dvě muž-
stva 3. a 4. ligu,“ vysvětlil předseda 
CHLMF a dodal, že herní systém zů-

stává shodný. „Týmy jen odehrají o 
dva zápasy více, ale zápasy budou ča-
sově kratší,“ doplnil Kupec. 

Rozšíření 3. a 4. ligy mimo jiné 
znamená také start řady nováčků, pře-
devším v nejnižší soutěži jich je hned 
sedm. „Podle mých informací jsou to 
úplně nové týmy plné mladých hráčů, 
takže to pro soutěž opět znamená pří-
liv mladé krve,“ řekl Jiří Kupec. 

Oči většiny fanoušků CHLMF 
však nakonec budou stejně upřeny 
k elitní 1. lize, která tentokrát po-
strádá jednoznačného favorita. „Silný 
bude úřadující mistr MTL, dále Betis 
Kadaň, Altryss Most a samozřejmě 
L.A. Interiér Chrontoš, který za po-
sledních sedm sezon posbíral pět ti-
tulů,“ vyjmenoval Kupec obvyklé fa-
vority. 

Cíl beavers? generační obměna
V loňském roce se hráči A týmu 

SC 80 Beavers Chomutov po dvou 
stříbrných letech radovali z 11. ti-
tulu. Ve finále tehdy přejeli suveréna 
základní části Spektrum Praha a za-
stavili jej tak v cestě za zlatým hat-
trickem. Přes tento úspěch zůstávají 
Beavers nohama na zemi. „Stejně jako 
v posledních letech nevstupujeme do 
sezony s velkými ambicemi. Cílem 
je postup do play off. Tam se uvidí, 
jak se nám bude dařit,“ říká tiskový 
mluvčí klubu Jan Řápek. 

Skromnost před novým ročníkem 
má podle Jana Řápka své důvody. 
„V posledních letech tým prochází 
nutnou generační obměnou a zákla-
dem pro nás tedy zůstává, aby hráli 
především mladší hráči,“ dodal tis-
kový mluvčí klubu. Původně se zdálo, 
že tento rok bude pro Bea vers klíčový, 
neboť už před loňskou sezonou něko-

lik hráčů oznámilo záměr ukončit ak-
tivní sportovní kariéru. Titul však do-
dal hráčům nový elán. „Naštěstí té-
měř všichni zůstali v týmu. Jediným 
velkým oslabením je tak odchod 
Jaroslava Mikulce do softbalového 
důchodu,“ doplnil Řápek a připomněl, 
že Mikulec patřil k nejlepším hráčům 
extraligy a také k hecí řům mužstva. 
I proto má pro případný návrat k týmu 
dveře stále otevřené. 

Také další hráči, kteří se na rozdíl 
od dvojky chomutovského lineupu 
rozhodli pokračovat, mají podle zá-
měru trenéra trávit na hřišti méně času 
než v uplynulých sezonách. „Jejich 
čas na hřišti se bude nadále snižovat, 
aby se mohli věnovat rodinám a ji-
ným zálibám. Stále tak platí, že před-
nost budou dostávat mladí,“ vysvětlil 
tiskový mluvčí a připomněl, že sázka 
na mládí se trenérovi Jakubu Vrbovi 

vyplatila už loňský rok. „V posled-
ním finále měli velký podíl na úspě-
chu hráči mladší generace, jako Marek 
Malý, Matěj Fridrich nebo Jakub 
Petřík, kteří figurovali v základní se-
stavě. Zkušenosti však stále sbírají 
a ještě je před nimi dlouhá cesta,“ do-
plnil Řápek.

Jedním ze zástupců softbalového mládí 
je Jakub Petřík
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prolhaný zloDěj
Dvacetiletý zloděj z Jirkova 
ukradl železné lešení na Březe
necké. S nákladem na vozíku 
ale zaujal kolemjdoucího, kte
rý zavolal strážníky. Hlídce muž 
tvrdil, že lešení převáží na jinou 
stavbu. Lež mu ale neprošla 
a skončil v rukách policistů. 

obtěžování 
se nepotvrDilo
Osmiletou dívku měl v Jirkov
ské ulici obtěžovat muž čichají
cí toluen. Na strážníky se s touto 
informací obrátila matka dívky. 
Strážníci zjistili, že narkomana 
parta dětí provokovala, z jeho 
strany k obtěžování nedošlo. 
Dívka byla poučena o chování 
při setkání s narkomany. 

agresor Musel z bytu
Jednatřicetiletý muž z Kyjické 
ulice napadl svou mladší přítel
kyni. Udeřil ji do obličeje a v ná
valu vzteku ještě demoloval ná
bytek. To dotyčný ani nezapíral. 
Družka agresora chtěla, aby její 
přítel z bytu odešel. K případu 
byla tedy přivolána Policie ČR. 

sněDla prášKy
Zoufalá matka prosila cho
mutovské strážníky o pomoc. 
Žena uvedla, že její čtrnáctiletá 
dcera na protest snědla práš
ky. Jednalo se asi o patnáct pi
lulek paralenu. Strážníci s dív
kou citlivě komunikovali a pře
svědčili ji, že nutně musí vyhle
dat lékaře. 

Do sběrny neDošli
Kamera městské policie zazna
menala dva muže, kteří vytrhli 
kus železné brány u vstupu do 
bývalého fotbalového stadionu 
u městského parku. Strážníci je 
ale zadrželi. Železo mělo skon
čit ve sběrně. Případ dořeší pře
stupková komise. 

MěSTSKá pOlICIe

Strážníci neváhají pomoci 
i v neobvyklých situacích

Sociální pracovnice 
se umějí bránit

Obyvatelé města se někdy dosta-
nou do nepříjemné situace, kterou ne-
umí sami vyřešit. S prosbou o pomoc 
se pak obracejí na územní strážníky. 
V poslední době pomohli zajistit bez-
pečí pro děti u školky, vyřešit neu-
stálé vytápění bytu či obavu seniora 
před chlapcem používajícím střel-
nou zbraň. „Lidé se na územní stráž-
níky mohou obrátit opravdu s jakým-
koli problémem z oblasti bezpeč-
nosti,“ uvedl velitel Městské policie 
Chomutov Jan Řehák.

Starost o zdraví dětí trápila ženu 
z Písečné. Ta strážníky upozornila 
na nebezpečnou situaci, která na-
stávala každé ráno v okolí mateř-
ské školky a základní školy. „Rodiče 
některých dětí tam vozili své rato-
lesti auty až před vchod do školky, 
i když jim to zakazovala dopravní 
značka. V místě pak mezi jedou-
cími auty kličkovali ostatní rodiče 
s dětmi a mohlo tak dojít ke kolizi,“ 
popsal územní strážník Jindřich Wei
nert. Spousta řidičů nedbala zákazu 
vjez du a projížděla v těsné blízkosti 
chodců až ke vchodu. Za takové ne-
zodpovědné chování dostali řidiči po-

kutu. „Na místo jsme se vraceli celý 
týden, až si rodiče uvědomili své 
chování a vozy ke školce jezdit pře-
staly. Na mát kově ulici stále kontro-
lujeme,“ doplnil ředitel městské po-
licie Vít Šulc. 

Se svými sousedy si již nevě-
děl rady muž z Kamenné. Z bytu 
nad ním jej nájemníci často vytá-
pěli a ničili tak vybavení jeho bytu. 
Přestože mu za to několikrát na-
bídli odškod né, muž peníze odmítal 
s tím, že chce jen, aby se to již ne-
opakovalo. Ovšem marně. „S maji-
telem bytu jsme si promluvili a on 
dal nakonec vše do pořádku. Jednalo 
se o prasklou hadici od pračky, kte-
rou vyměnil za novou,“ řekl územní 
strážník Jiří Nedbálek.

Pomoc potřeboval i senior z Ci
hlář ské ulice. Z bytu pod ním to-
tiž uslyšel střelbu a následně se mu 
v kou pelně odchlípl kus smaltu 
z vany. Myslel si tedy, že mu kulka 
proletěla podlahou a vanu poškodila. 
„Zjistili jsme, že v sousedním bytě si 
hrál malý klučina s kuličkovou pis-
tolí. K poškození vany v horním bytě 
tedy dojít nemohlo. Ani podlaha ne-

byla prostřelená. Vše jsme seniorovi 
vysvětlili a on to pochopil,“ vysvět-
lil územní strážník Rudolf Svatoš. 
Senior měl však ještě další problém. 
Zemřela mu žena, která uměla ob-
sluhovat mobilní telefon, a on si 
s přístrojem nyní nevěděl rady. Chtěl 
jej naučit ovládat. „Domluvili jsme 
si schůzku a naučil jsem ho základní 
obsluhu telefonu,“ doplnil strážník. 

Základní prvky sebeobrany se na-
učily pracovnice ze Sociálního cen-
tra Kamínek. Dvě lekce pod vedením 
odborníka pro ně připravili strážníci. 
„Městská policie Chomutov má zku-
šenosti s pořádáním těchto kurzů pro 
různé cílové skupiny. Kromě sociál-
ních pracovnic se sebeobraně učili 
i senioři nebo ženy, které chodí měs-
tem v nočních hodinách do práce,“ 
informoval velitel strážníků Jan 
Řehák. 

Kurz obsahoval praktickou část, 
ve které se celkem šest žen naučilo 
po třeb né prvky sebeobrany. „V teore
tické části se pak seznámily s bezpeč
ným chováním při jednání s klienty. 
Například jak si držet odstup nebo 
že je lepší jednat vždy ve dvojicích,“ 
uvedla manažerka prevence krimi-
nality Městské policie Chomutov 
Iva Ejim. 

Umění bránit se přispěje i ke zvý-

šení sebevědomí a jistoty pracov-
nic, které v některých případech řeší 
i problémové a složité situace v ro-
dinách. „Jde především o jejich bez-
pečí při práci v terénu,“ doplnila 
Knarik Manu kyan ze Sociálního cen-
tra Kamínek.

Absolventky kurzu se kromě účin-
ných chvatů naučily i používat různé 

předměty při obraně, například klíče. 
Kromě sebeobrany v terénu se část 
výcviku uskutečnila přímo v Ka
mín ku. Tady se pracovnice učily vy-
užívat vybavení kanceláří k vlastní 
obraně a taktice jednání s útočníkem 
v pro ně známém prostředí. Kromě 
toho již ví, jak útokům předcházet 
a vyvarovat se jim. 

www.bydlenijerabek.cz
e-mail: info@bydlenijerabek.cz
tel.: 739 034 488     733 715 505

zasklení balkonů a lodžií
dodání a montáž žaluzií, 
sušáků na prádlo
malování balkonů
kvalitní montáž
100% servis

Inzerce
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nejlepší v oDbíjené
Okresní přebor středních škol 
v odbíjené nejlépe zvládly dívky 
z Gymnázia Chomutov. Postu
pují tedy do krajského kola, kte
ré se uskuteční na konci dubna.

procvičovali 
angličtinu 
s návštěvou
Návštěvu z Velké Británie hostila 
střední průmyslová škola. Skupi
na Angličanů a Skotů si pro žáky 
připravila zajímavou prezentaci 
s videoukázkami a soutěží.

vyMýšlejí nové logo
Nové logo základní školy v uli
ci Akademika Heyrovského bu
dou navrhovat sami žáci nebo 
učitelé. Své návrhy mohou nyní 
předávat radě žáků.

sesbírali tuny papíru
Více než dvacet tun papíru za 
jeden týden zvládly děti přinést 
do základní školy Březenecká. 
Nejvíce, přes dvě tuny, přines
li žáci 4. C.

KráTCe

děti děkovaly 
učitelům a volily 

nejoblíbenějšího

Bezva kantor. To bylo hlavní 
heslo ankety, kterou uspořádala 
Rada žáků základní školy Aka
de mika Heyrovského ke Dni uči-
telů. Žáci všech ročníků si vy-
zkoušeli malé školní volby v an-
ketě Bezva kantor 2014. Každý 
měl šanci hlasovat pro svého oblí-
beného učitele. 

Anketa byla zcela anonymní. 
Žáci se před volbou měli zamys-
let nad tím, co jim učitel dal, jak 
se k nim chová a jak jim obecně 
vyhovuje způsob výuky. „První 
místo a největší přízeň žáků zís-

kala Miroslava Beranová, 2. místo 
Ivana Poláková a 3. byl Filip Jan
čák. Každý z nich získal ocenění 
a vítězka ještě sošku a plaketu an-
kety,“ uvedl předseda Rady žáků 
Filip Šlampa.

Děti také poděkovaly všem za-
městnancům školy a obdarovaly je 
růží. „Při akci byly nově pojme-
novány dvě školní chodby na po-
čest dvou učitelek, které se vý-
znam ně zasloužily o rozvoj školy. 
Vznikly tak nové názvy chodeb, 
Evy Opálkové a Marie Polejové,“ 
doplnil Filip Šlampa.

děti z družin při akademii 
ukázaly, co umějí

Žáci ze školní chtějí změnit 
nezdravý styl života

Nejlepším seřizovačem je žák SšTga

Pásmo zábavy pro děti i rodiče při-
pravily družiny ze čtyř základních 
škol. Akademie školních družin se 
uskutečnila v budově bývalého kina 
Oko a účinkovalo při ní 150 dětí se 
skvěle nacvičenými vystoupeními. 

Odpoledne zaplnily scénky, po-
hádky, tance či hry na hudební ná-
stroje. Děti vše zvládly na jedničku 
a odměnou jim byl potlesk ze zcela 
zaplněného hlediště. „Všechna oddě-
lení pod vedením vychovatelek při-
stoupila k akci zodpovědně. S dětmi 
secvičily jednotlivá pásma, podpo-
řily dětský talent a pomohly odbourat 

strach z něčeho nového,“ uvedla or-
ganizátorka akce Hana Hladká ze zá-
kladní školy Na Příkopech. 

K vidění byly jak tradiční po-
hád ky, tak i gymnastická vystoupení 
či moderní tance. 

Zdravým životním stylem se učili 
žít osmáci i deváťáci ze základní ško ly 
Školní. Od bor ník v této oblasti La
di slav Ta tai je při přednášce sezná-
mil s teoretickými znalostmi, v prak-
tické části jim pak ukázal, jak se mají 
správně protahovat a cvičit. 

Na sedavý způsob života zvyklé 

děti zjistily, jak velké fyzické nedo-
statky mají. „Žáci nejsou zvyklí pravi-
delně cvičit a najednou uviděli, že mají 
zkrácené svalstvo a rychle se unaví,“ 
uvedla třídní učitelka 9. B Jana Mi klo
vi čo vá. Právě způsoby protahování jim 
lektor ukázal a poradil, jak správně je 
provádět. Našel i způsob, jak odlehčit 

nemocným zádům některých dívek.
Část přednášky patřila zdravému 

jídelníčku, děti si jej zkusily sestavit 
a dozvěděly se, že nestačí jen zdravě 
jíst, ale také pestře a pravidelně. Cíl 
přednášky byl splněn, žáci byli nasmě-
rovaní na správnou cestu a o zdravém 
životním stylu začali přemýšlet.

Na Střední škole technické, gastro-
nomické a automobilní v Chomutově 
se konal čtvrtý ročník celostátní sou-
těže KOVO Junior 2014 pro obor me
cha nik seřizovač.

Celostátního kola se zúčastnilo 
14 soutěžících v tvorbě programu pro 
výrobu součásti na CNC obráběcích 
strojích vybavených systémem Hei
den hain nebo Si nu me ric a také v do-
plňkových disciplínách, jako je mě-

ření součástí strojírenskými měřidly 
a strojírenské výpočty.

Vítězem soutěže KOVO Junior 
2014 pro obor mechanik seřizovač se 
stal Zdeněk Šesták ze Střední školy 
technické, gastronomické a automo-
bilní Cho mu tov, který v červnu pře-
vezme na galavečeru v Brně zlatou 
plaketu České ručičky. „O tom, že 
naše škola připravuje dobré absol-
venty, svědčí i to, že letošní vítěz je 

již druhým vítězem v krátké historii 
této soutěže,“ uvedla Marie Bajerová 
ze SŠTGA.

březenského draka přijedou 
probudit svatí jiří a barbora

Probouzení Březenského draka 
se tentokrát odehraje v nebeskohor-
nickém duchu. Za Seve rusem při-
jede do Března u Cho mutova svatý 
Jiří a patronka horníků svatá Barbora. 
Celodenní show plná soutěží a kouzel, 
ze které nikdo neodejde s prázdnou, 
začne v neděli 27. dubna v 10 a potrvá 
do 17 hodin. Vstup je zdarma. 

V areálu Severočeských dolů 
u velkorýpadla KU800, které je vyhle-
dávanou industriální památkou a má 
přezdívku Bře zen ský drak, bude při-
pravený bohatý program. Svatý Jiří se 
svým koněm dorazí v 11, 13 a 15 ho-
din. Návštěvníci si budou moci zatan-

čit s exotickou tanečnicí, kouzelníkovi 
pomoci čarovat a obdivovat, jak fa-
kír zkrotí plameny. Připravené budou 
čtyři soutěžní trasy. Na nich si děti vy-
zkouší práci pohádkových postav, 
které podle pověstí pomáhají horní-
kům s těžbou. Spolu s permoníky, oh-
nivcem a drakem tak návštěvníci na-
hlédnou do historie hornictví, které má 
v Pod kruš no ho ří více než sedmi set
letou tradici. Zároveň se dozví, že je 
potřeba chránit přírodu. Dojde i na de-
tektivní hru, na jejímž konci děti spolu 
s andělíčkem probudí malé dráčky ze 
zimního spánku. V plánu jsou také 
projížďky na koních. 
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KřížovKa Město Chomutov bude v průběhu Chomutovských slavností křtít (tajenka) z cyklu Perly českých měst.

osMisMěrKa Areál (tajenka) láká k procházkám, vyjížďkám i hrám. veliKonoční vtipy

Velikonoční řidič je viditelně 
ve veselejší náladě a už ho 
zastavuje policejní hlídka. K autu 
přijde mladá policistka a spustí: 
„Tak si vystupte, pane řidiči, 
co ta pomlázka za volantem?” 
„Jé, promiňte, slečno,” usmál se 
řidič, „já nevěděl, že chcete taky 
vyšupat…”

Pepíček přijde ze školy a ptá se: 
„Mami, nejsou dneska náhodou 
Velikonoce?” 
„Ne, ty budou až za dva týdny. 
Proč se ptáš?” 
„No, že jsem si vykoledoval 
pětku…” 

 

Nesmělý mladík prozrazuje své 
plány ohledně jedné krásné 
slečny: „Před Vánoci ji vezmu na 
večeři a pak jí pošlu Valentýnku.” 
Kamarád na to: „A proč ji radši 
nejdeš zítra vyšlehat?”

„Tak co sis letos o Velikonocích 
vykoledoval, Filípku?” zajímá 
se babička. Vnouček na to: 
„Pořádnej průšvih.”

Postěžovala si dívka držící velmi 
přísnou dietu: „Nášup dostanu 
akorát tak o Velikonocích!”

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

aTašÉ, aTlaS, běHaT, dáreK, dáSeŇ, děVKY, dIVáK, erOZe, FIalKa, 
HUrIKáN, CHVaST, KVÓTa, lÉTaT, MeTaN, OKVěTí, OparY, rOTNý, SípOT, 
špIÓN, šTOčeK, TONIK, TOrZO, VáNICe, VIděT, VINTY, VOláN, ZáVěr, ZVěST
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 17.4. čt 10.00 veliKonoční Kraslice – voskový reliéf – tvorba kraslic
 30.4. st 16.00  slet čaroDějnic – Slet malých i velkých čarodějnic spojený se 

společenským rejem a soutěžemi.

důM děTí a MládeŽe

 16.4. st 14.00  traDiční veliKonoce – učebna č. 14 SKKS
   16.00 KřesŤanstvo – reForMace – učebna č. 66 SKKS
   17.00 večerníčeK pro seniory – Kulturní dům na Zahradní
 17.4. čt 15.00  zelený čtvrteK – zábavné odpoledne pro rodiny – 

hřiště u kina Svět
   16.00 setKání s biotroniKeM – učebna č. 66 SKKS
   17.00 Finanční graMotnost – velký sál SKKS
 19.4. so 13.00 Den zeMě – Podkrušnohorský zoopark
   19.00  veliKonoční travesti shoW choMutov – kultur-

ní dům na Zahradní
 20.4. ne 14.00 veliKonoční neDěle – skanzen Stará Ves
 24.4. čt 17.00 uMění DotyKu – učebna č. 66 SKKS
 26.4. so 10.00 FolKlÓrní DopoleDne – atrium SKKS
   15.00 april open air – atriuM sKKs
 29.4. út 18.00  autorsKé čtení se zuzanou vávrovou – 

učebna č. 66 SKKS

 24.4.  čt 17.30 poDvečer s KlavíreM – sál ZUŠ
 29.4.  út 16.00  MezinároDní Den tance – před městským divadlem 
   17.00  reprezentační Den zuš t. g. MasaryKa choMutov – 

městské divadlo

předNášKY, beSedY, aKCe

ZáKladNí UMěleCKá šKOla

 22.4. út 19.00  hlava v písKu – Téměř neuvěřitelná lovestory bohatého požitkáře 
Ištvána a jeho ženy Enike, kteří se společně koupou v šampaňském, stří-
lejí po sobě, utíkají před policií a nesnesitelně si lezou na nervy.

 27.4.  ne 15.00 obušKu, z pytle ven – tradiční představení pro děti

MěSTSKÉ dIVadlO

 16.4.  st 17.00 bella a sebastián 19.30 přežijí jen Milenci
 17.4.  čt 17.00 rio 2 18.00 transcenDence 20.00 justin bieber's believe
 18.4.  pá  11.00 zvonilKa a piráti 
   17.00 trabanteM až na Konec světa 
   18.00 vášeň Mezi řáDKy 20.00 DeteKtiv DoWn
 19.4.  so  15.00 velKá oříšKová loupež (3D) 
   18.00 justin bieber's believe 19.00 pojeDeMe K Moři
 20.4.  ne  15.00 rio 2 (3D) 18.00 KrásKa a zvíře 19.00 transcenDence
 21.4.  po  15.00 rio 2 (3D) 17.00 pojeDeMe K Moři 19.00 noe (3D)
 22.4.  út  17.00 12 let v řetězech 19.00 3 Dny na zabití
 23.4.  st  17.00 3 Dny na zabití
   17.00 v Kůži vlKa po stopách Džingischána
   20.00 vášeň Mezi řáDKy
 24.4.  čt  17.00 DeteKtiv DoWn 19.00 the aMazing spiDer-Man 2 (3D)
 25.4.  pá  17.00 zvonilKa a piráti 18.00 DeteKtiv DoWn
   20.00 the aMazing spiDer-Man 2 (3D)
 26.4.  so  15.00 lego příběh 18.00 the aMazing spiDer-Man 2
   18.45  WolFgang a. Mozart – cosi Fan tutte 
 27.4.  ne  15.00 rio 2 (3D) 18.00 the aMazing spiDer-Man 2 (3D)
   19.00 neKonečná lásKa
 28.4.  po  17.00 velKá náDhera 19.00 10 praviDel jaK sbalit holKu
 29.4.  út  17.00 the aMazing spiDer-Man 2 (3D)
   19.00 transcenDence 17.00 KrásKa a zvíře
 30.4.  st  19.00 neKonečná lásKa

 
KINO SVěT

 16.4.  st  19.00  jaKub sMolíK s Kapelou – městské divadlo
 25.4. pá 18.00  žežuličKo, KDe jsi byla – společný koncert dětských sborů 

Berušky, Mladinka a Krušnohor – kulturní dům na Zahradní

KONCerTY

 Do 3.5. joseF opitz – doprovodná výstava nové expozice Všemu světu na útěchu

   svět Krušných hor – v expozici je k vidění přes 400 předmětů z cel-
kového počtu 1 500 kusů Ströherské sbírky – Dům Jiřího Popela

   všeMu světu na útěchu – sochařství a malířství na Chomutovsku 
a Kadaňsku 1350 až 1520, nová stálá expozice – výstavní prostory na radnici

OblaSTNí MUZeUM

 Stálé 
expozice

 Do 18.4. veliKonoční výstava – prostory DDM
 Do 25.4.  Malby a Kresby – Květa Nováková, Jana Topinková – výstavní síň knihovny
 Do 26.4. obrazy – eva synKová – galerie Špejchar
 Do 30.4. Mostečtí výtvarníci – galerie Lurago
 Do 31.5. jiný svět – DaviD KřiváK – olejomalby, grafika – vestibul kina Svět
 Do 30.7.  (ne)liDsKá stvoření (ne)zeMsKé Krajiny – galerie Na schodech
 Do 31.8.  brána snů – Obrazy – Kristýna Folprechtová; Sochy, vitráže – Jitka a 

Richard Kantovi – kostel sv. Ignáce

VýSTaVY

 16.4. st 17.00 Fc choMutov–jirny – fotbal ČFL – fotbalový stadion
 17.4.  čt  10.00 veliKonoční prázDninové bruslení – zimní stadion
 18.4.  pá  10.00 veliKonoční prázDninové bruslení – zimní stadion
   17.30 piráti choMutov–KlaDno – hokej baráž – zimní stadion
 19.4. so 10.15 Fc choMutov–straKonice – fotbal ČFL – fotbalový stadion
 26.4. so 10.30 aFK loKo choMutov–litol – fotbal divize – hřiště Březenecká

SpOrT

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

 22.4.  Chodníky a parkoviště v ul. Mostecká (mezi č. p. 4554 a 3858), Kosmonautů 
vč. parkovišť a lokality Finské domky, Patočkova, Sluneční, V. Nezvala vč. 
parkovišť, A. Muchy od Kosmonautů po Zadní Vinohrady, Zadní Vinohrady 
vč. parkovišť, oblast rodinných domů u Kamencového jezera

 23.4.  Mostecká od Čelakovského po Tomáše ze Štítného – chodníky, Čelakovského 
od Mostecké po Politických vězňů, Politických vězňů, Tomáše ze Štítného, 
přemyslova od Mostecké po Tomáše ze Štítného, Želivského, SNP, Krokova, 
Kpt. Jaroše, Dostojevského

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

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

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

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

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