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www.chomutov-mesto.cz

oznámení o vyhlášení 
výběrového řízení

Centrum sportu a volného času 
Zimní stadion  
NáVšTěVNOST V rOCe 2014: 
49 258 návštěvníků (ledová plocha), 4 462 návštěvníků (betonová plocha, v době 
odstávky ledové plochy)

aKCe: 
1. Olympiády a soustředění 
 •  Krajské fi nále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů 
 •  Soustředění krasobruslařského klubu Litvínov 
 •  Den anglicky mluvících zemí – Kanadský den na gymnáziu 
 •  XIII. ročník Chomutovské brusle (krasobruslařské závody v poháru ČKS) 
 •  Kouzelný muzikál na ledě – POPELKA 
 •  Rodinné zápolení (Ples princů a princezen)
 •  Lední hrátky (slavnostní zakončení výcviku dětí z mateřských škol v bruslení na ledu) 
2. Veřejné bruslení
3.  Mimořádné akce pro rodiny s dětmi:
 • Mikulášská na ledě
 • Silvestr na ledě

Tréninková hala 
a šatnovací blok  
NáVšTěVNOST V rOCe 2014: 
69 182 návštěvníků

aKCe: 
• veřejné bruslení
• akce rodiny s dětmi
• tréninky

NAVŠTIVTE CENTRUM 
SPORTU A VOLNÉHO ČASU

V SD ARÉNĚ
TO ŽIJE 

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuts2severozapad.cz | www.europa.eu

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

„Vize přestane být snem”

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

„Vize přestane být snem”

Tajemník Magistrátu města Chomutova vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb.  
výběrové řízení na obsazení pracovního místa 
úředník na odboru obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí  
oddělení stavební úřad a životní prostředí „Zaměstnanec životního prostředí“  
s místem výkonu práce statutární město Chomutov. 
Úplné znění oznámení o výběrovém řízení je zveřejněno na internetových stránkách www.chomutov-mesto.cz.
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16.–20. 3. 
zápisy dětí do mateřských škol

21. 3.
RoZa: Chomutovská ploutev  
v Aquasvětě od 9 hodin

28. 3.
•  farmářské trhy  

na náměstí 1. máje  
od 8 do 12 hodin

•  reprezentační ples  
města Chomutova  
v městském divadle  
od 20 hodin

29. 3.
začátek letního času

1. 4.
Chomutovské Velikonoce

ZapIšTe SI 
dO dIáře

VážeNí 
CHOMUTOVaNÉ, 
Richard Florida, myšlenkový guru západoevropských starostů, říká, 
že úspěšné město potřebuje 3T. Rozvoj Talentů, Toleranci a moderní 
Technologie. 

Z Chomutova pochází mnoho velmi talentovaných a kreativních lidí 
v mnoha oborech. Mnoho dalších doposud neobjevených talentů 
v Chomutově stále žije. Chomutov tyto lidi potřebuje! Kdo jiný by měl 
stát za přeměnou Chomutova než právě Chomutované, kteří něco 
dobře umí? Talentovaní lidé, aktivní Chomutované a lidé s dobrými 
nápady jsou ten nejcennější kapitál, který si každé město musí hýčkat. 

Pokračování na straně 7.
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NOVÉ VedeNí
Chomutovští zastupitelé letos 
poprvé zasedli. Jednání začalo 
volbou primátora a náměstků. 
Prvním mužem Chomutova 
se stal podle očekávání Daniel 
Černý z hnutí PRO Chomutov.

 aktuality
 6 JešTě MůžeTe 

NaVrHNOUT OSObNOST 
Na OCeNěNí
Až do konce března může 
kdokoli navrhnout osobnost, 
která by měla v letošním roce 
získat Cenu Jiřího Popela 
z Lobkovic.

 aktuality
 7 NOVý STrOJ bUde 

V ZOOparKU ZaMeTaT 
I ZalÉVaT 
Pracovníci Podkrušnohorského 
zooparku získali nový více úče-
lový stroj Hako se zametací 
nástavbou a cisternou.

 rozhovor
 8 před praCí WalTera 

MarKela Je NUTNÉ 
SMeKNOUT
Iveta Rabasová je čtvrtým 
ředitelem Pod kruš no hor ské-
ho zooparku a první ženou na 
této pozici. Právě pod jejím 
vedením oslaví chomutovská 
zoo 40 let od svého založení.

 kultura
 9 VýTVarNíK špOrgY Se 

VYZpOVídal Z láSKY 
K přírOdě I UMěNí 
Jen málokdo má v současnosti 
možnost říci, že byl prvním 
návštěvníkem zpovědnice. 
Výtvarník Josef Šporgy toto 
privilegium zažil.

 sport
 10 KNH CHOMUTOV 

Se CHYSTá Na OSlaVY
Sportem i společenskou 
zábavou chtějí národní 
házenkáři KNH Chomutov 
oslavit 90 let od založení 
klubu. Oslavy proběhnou 
20. června.

 bezpečnost
 11 KONTrOl V parKU 

bUde ZaSe přIbýVaT
„Dobrý den, kontrola 
totožnosti. Předložte mi 
občanský průkaz,“ vyzývá 
strážník městské policie 
dívku s modrými vlasy 
a několika piercingy.

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. 

Vybíráme jelena bucharského, kte-
rého chová jen 15 institucí a zoolo-
gických zahrad na světě. Jedná se 
o ohrožený druh, kterého ve volné 
přírodě žije méně než 500 jedinců. 
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Chomutovští zastupitelé letos poprvé zasedli. Jednání začalo volbou primátora a náměstků. Prvním mužem 
Chomutova se stal podle očekávání Daniel Černý z hnutí PRO Chomutov, získal dvacet hlasů zastupitelů, šest 
z nich bylo proti a devět nehlasovalo. Po boku primátora usedl Marek Hrabáč z ANO 2011 jako první náměstek 
a Marian Bystroň z PRO Chomutov jako druhý náměstek.

Primátor Daniel Černý má v gesci 
interní audit, kancelář primátora, in-
vestice, odbor ekonomiky a společ-
nost Kultura a sport Chomutov. První 
náměstek primátora bude mít v kom-
petenci majetek města, Technické 
služby města Chomutova, Městskou 
policii Cho mutov, Cho mu tov skou by-
tovou, Dopravní podnik měst Cho
mu tova a Jirkova, společnost Teplo, 
Městské lesy Cho mu tov a jednotku 
Sboru dobrovolných hasičů Cho mu
tov. Neuvolněný náměstek Marian 
Bystroň bude dohlížet na odbor soci-
álních věcí, odbor školství, Sociální 
služby Chomutov, Podkrušnohorský 
zoopark a Středisko knihovnických 
a kulturních služeb.

Dalším bodem v jednání bylo usta-
novení radních. Těmi se bez kom pli
kací stali za KSČM Jaroslav Ko mí
nek, Libuše Zmá tlo vá a La di slav Drlý, 
za hnutí PRO Cho mu tov Vla di mír 
Ko ten, Mo ni ka Mru gová, Iva na Chá
bo vá a Jan Hartman, za ANO 2011 
Ka rina Sobotková. 

Zvoleni byli také předsedové vý-
borů. Předsedou Výboru pro výcho vu, 
vzdělávání a zaměstnanost se stal Jan 
Mareš z ČSSD, předsedkyní Fi nan
ční ho výboru byla zvolena Libuše 

Zmá tlo vá z KSČM, předsedou Vý
bo ru pro národnostní menšiny Da vid 
Ištok z hnutí PRO Cho mu tov a před
se dou Kon trol ního výboru Karel Lip
mann z NO VÉ HO SE VE RU.

Zas tupitelé měli na prvním jed-
nání hned několik zásadních materi-
álů k projednání. Světlo světa spat-
řila zbrusu nová vyhláška o zákazu 
ha zar du na úze mí města (více na 
stra ně 7). Zas tu pi telé také odvolali 
stá va jící před sta ven stva a do zor čí ra
dy všech or ga ni za cí a zvo lili do nich 
zcela nové tváře.

Tři noví muži na 
chomuTovské radnici:
ing. daniel Černý – primátor

Od roku 2011 byl chomutovským 
zastupitelem. Na vysoké škole vystu-
doval obor průmyslové inženýrství 
a management, působil jako obchodní 
ředitel ve firmě zabývající se dodáv-
kami a vývojem technologií pro zkou-
šení materiálů. Je také uměleckým fo-
tografem, publikuje v ČR i v zahra-
ničí. Spolupořádá chomutovský nezá-
vislý festival Obnaženi. Dlouhodobě 
se věnuje oživování nevyužitých bu-
dov v historických centrech měst v re-
gionu (Chomutov, Žatec, Kadaň).

Judr. marek hrabáč – 
první náměstek primátora

V zastupitelstvu zasedá poprvé. 
Vy stu doval právnickou fakultu, praco-
val jako ředitel obchodních domů, hy-
permarketů, naposledy byl oblastním 
ředitelem společnosti. Zajímá se o vý-
početní a telekomunikační techniku, 
rád čte a cestuje. Dalšími jeho záli-
ba mi jsou plavání, potápění, cyklistika 
a auto mo to sport.
mudr. marian Bystroň – 
druhý náměstek primátora 
(neuvolněný)

V letech 1998–2002 byl chomu-
tovským zastupitelem. Vystudoval lé-
kařskou fakultu, pracuje jako inter-
nista a kardiolog. Medicíně se chce 
věnovat i nadále, proto bude funkci 
náměstka vykonávat jako neuvolněný. 
Ve volném čase se věnuje rodině, tu-
ristice a cykloturistice.

minirozhovor 
s primáTorem danielem 
Černým
Proč jste do představenstev a do-
zorčích rad městských organizací 
zvolili jen zástupce koalice?

Slíbili jsme, že provedeme dů-
kladné kontroly a audity v městských 

organizacích. To samozřejmě nejde, 
když by v dozorčích radách byli lidé, 
kteří se podíleli na jejich vedení. Až 
audity dokončíme a nastavíme ve spo-
lečnostech nová pravidla, může se 
složení orgánů společností změnit. 
Audity, které jsme deklarovali veřej-
nosti, už začaly. První interní audit se 
koná na městské policii. 
Změníte komunikaci s veřejností? 

Zavedu primátorské pochůzky 
městem. Politici by se měli dostat 
z této krásné historické budovy mezi 
lidi a vyrazit hlavně na sídliště. Jinak 
budou dále žít odtrženi od reality, uza-
vřeni ve své ulitě. 
Jaký nejdůležitejší úkol je před 
Vámi?

Kromě kontroly fungování spo-
lečností města je nejdůležitější ukon-
čit rozpočtové provizorium a schválit 
rozpočet města. 
Čeká rozpočet nějaké změny? 

Rozpočet vychází z toho, jak byl 
připraven na podzim a sloužil i jako 
rozpočtové provizorium. Případné 
změny budeme dle potřeby řešit roz-
počtovým opatřením. Rozhodně nás 
nečekají žádné megalomanské beto-
nové stavby. Chceme hlavně investo-
vat do lidí.

Chomutov má 
nové vedení
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přehled zastupitelů pro volební období 2014–2018:
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přijďte závodit 
v dračí lodi

Oblíbený květnový závod dra-
čích lodí o pohár primátora města 
ovládne Kamencové jezero již po-
sedmé. „Až do poloviny dubna se 
mohou přihlásit zájemci z řad firem, 
organizací, občanských sdružení, zá-
jmových nebo profesních skupin, re-
prezentanti měst, obcí či veřejnosti. 
Stačí mít do každé lodi partu dva-
ceti nadšených pádlujících, z toho 
minimálně čtyři ženy,“ uvedla pra-
covnice magistrátu a pořadatelka zá-
vodu Silvie Škubová.

Chomutovský Dragon Cup 2015 
se pojede tradičně 1. května. Posádky 
dvacetičlenných smíšených týmů se 
utkají na dvousetmetrové trati.

Registrační poplatek pro posád ku 

činí 8 tisíc korun. V ceně je zahrnuto 
zapůjčení lodě, pádel, plovacích vest, 
drobné občerstvení, vstup do are-
álu Ka men co vé ho jezera, tréninková 
jízda, kor mi del ník a na požádání 
i bubeník. Dračí loď je plavidlo tvaru 
otevřené kanoe o délce 12,5 metru, 
ozdobené na špici dračí hlavou a na 
zádi ocasem.

Závod pořádá město Chomutov 
ve spolupráci s místním oddílem ka-
noistiky. Přihlášky do závodu mo-
hou zájemci zasílat do 15. du bna 
na emailovou adresu s.skubova@
cho mu tovme sto.cz. Registrační for
mu lář včetně podrobných informací 
o závodě lze stáhnout ze stránek 
www.chomutovmesto.cz.

Navrhněte osobnost na ocenění

Mandala 
upozornila 
na Tibet

Odborníci, přihlaste se městu!

Až do konce března může kdokoli 
navrhnout osobnost, která by měla 
v letošním roce získat Cenu Jiřího 
Popela z Lobkovic. Kandidátem na 
tuto cenu by měl být člověk, který se 
významně zasloužil či nadále zaslu-
huje o rozvoj města, svojí výjimečnou 
činností ovlivnil veřejný život nebo 
Chomutovu ve světě vytváří dobré 
jméno. Žijící i nežijící osobnosti mo-
hou nominovat občané, skupiny ob-

čanů i právnické osoby za přínos 
v různých oblastech. Došlé nominace 
projedná výbor pro výchovu, vzdělá-
vání a zaměstnanost a následně rada 
města, k předání ceny by mělo dojít 
tradičně v červnu. Cenu v předešlých 
letech obdrželo už 45 osobností.

Návrhy musí obsahovat odůvod-
nění, proč by daná osoba měla být 
oceněna. Je možné připojit další vý-
znamné a podporující dokumenty, 

jako je třeba životopis, výčet čin-
ností či zásluh kandidáta. K návrhu 
musí být připojen i kontakt na navr-
hovatele a v případě nežijící osob-
nosti i kontakt na její nejbližší pří-
buzné. Do 31. března je možné zasí-
lat návrhy na adresu Statutární město 
Cho mu tov, Bc. Dagmar Mikovcová, 
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov. 
Obálka by měla být označena slovy 
NOMINACE JPL.

Nádhernou mandalu z písku vy-
tvořili osmáci ze základní školy 
v uli ci Akademika Hey rov ské ho 
na ná mě stí 1. máje. Magický obraz 
vznikl jako symbol jednoty a rovno-
váhy při me zi ná rod ní kampani Vlajka 
pro Tibet.

Mandalu vysypaly na zem děti 
z barevného písku. Hned co ji dokon-
čily, začal ji mírně rozfoukávat vítr. 
Právě tento způsob zobrazení magic-
kého kruhu má znázorňovat pomíji-
vost světa. Děti tak symbolicky upo-
zornily na porušování lidských práv 
v Tibetu. 

Vysypávání mandaly je v Cho
mu tově tradiční akcí, dříve ji vytvá-
řeli studenti soukromého gymnázia, 
nyní akci pořádá právě základní škola 
Akademika Heyrovského.  

Nové zastupitelstvo zřídilo vý-
bory a rada komise jako svoje po-
radní orgány. Je v nich místo pro 
odbornou veřejnost. „Vyzýváme 
odborníky, aby se přihlásili do ko-
misí a výborů, kde mohou být pří-
nosem,“ sdělil primátor města 

Daniel Černý. 
Odborníci do výborů finanční ho, 

pro ná rod nost ní menšiny, pro vý
cho vu, vzdě lávání a za měst na nost 
a komisí bezpečnostní, lik vi dač ní, 
ži vot ní ho pros tře dí, doprav ní, soci-
ální, majetku, inves tic a územ ního 

plánu, pro sportovní a vol no ča
so vé aktivity a pro kreativní a ko
mu nit ní rozvoj se mohou s krát
kou cha rakteristikou své odbor
nos ti a kon tak tem hlásit na m.bar-
tuskova@cho mu tovmesto.cz do 
kon ce března.

bude se konat první 
Veřejný bazárek

Mateřinka představila 
večerníčkové pohádky

Prodat již nepotřebné věci mo-
hou Chomutované na prvním Ve řej
ném ba zár ku. Nabídnout jakékoli 
předmě ty, oblečení či výrobky může 
přijít kdokoli. 

Bazárek se rozhodla uspořádat Mo
ni ka Kulíková, podle které nabízí lepší 
podmínky pro prodej, než je nabízení 
věcí přes internet. „Bazárek má mnoho 
výhod oproti internetové mu prodeji. 
Lidé ne mu sejí každou věc zvlášť fotit, 
jednotlivě zasílat a pak třeba řešit re-
klamace na dálku. Nej vět ší výhodou 
je, že kupující si vše mohou na místě 
pro hléd nout, popřípadě vyzkoušet,“ 

uvedla organizátorka. 
Bazárek se uskuteční 21. března 

mezi devátou a dvanáctou hodinou 
dopolední v tělocvičně průmyslové 
školy, vstup je zadním vchodem z Kři
ží ko vy ulice. Prodávající v tělocvičně 
budou mít dostatek místa, přesto po-
kud by kvůli zájmu nestačila, organi-
zátorka by na další akci zajistila větší 
prostory. Rezervace místa je nutná do 
20. března. Veškeré informace podá 
organizátorka na facebookovém pro-
filu Veřejný bazárek Chomutovska 
nebo na telefonu 603 416 426. Vstup 
pro kupující je volný.

Přes čtyři sta dětí vystoupilo 
v měst ském divadle na nesoutěž ní 
pře hlíd ce dět ské tvor by Ma te řin ka 
2015. Pře hlíd ky se zúčast ni ly škol ky 
z Cho mu to va, Ka da ně, Jir ko va, Kláš
ter ce nad Ohří a do kon ce z Ně mec ka. 

Tématem letošní Mateřinky byl 
Večerníček. Na pódiu tak přítomní 
viděli Macha a Šebestovou, Boba 
a Bobka, vílu Amálku a mnoho dal-
ších pohádkových postav.

Na vystoupení se děti s učitelkami 
připravovaly většinou již od září. Jak 
téma pojmou, záleželo čistě na nich. 
Některá mateřinka tančila, jiná hrála 
pohádku, další zpívala. Různorodost 

vystoupení neznala hranic a šikovnost 
malých děti odměnili diváci, kterých 
se v hledišti vystřídalo několik stovek, 
obrovskými potlesky.

Více z Mateřinky 2015 přineseme 
v dalším vydání Chomutovských 
novin.
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KráTCe
pomozTe medvědům 
z pelíšku
Medvědi hnědí se těší na snída-
ni. V sobotu 21. 3. a se totiž pro-
budí po zimním spánku. Buď-
te u toho, od 13 hodin na vás 
v zoo parku čeká bohatý zábav-
ný program. 

chodníky  
se doČkaly oprav 
Technické služby opravily chod-
níky ze zámkové dlažby v ulicích 
Kochova, K. Světlé, Nádraž ní, 
Kundratická, Moravská a Bee-
thovenova. 

promíTání filmu 
se zúČasTní herci
Kino Svět uvede film Cesta ven za 
přítomnosti herců Davida Išto ka 
a Márie Ferencové Zajacové. Film 
a následná beseda s hosty se bu-
de konat 18. 3. od 19.30 hodin.

veČerníČek pro 
seniory v divadle
Oblíbený taneční pořad Večer-
níček pro seniory se nyní koná 
v městském divadle. Koná se ve 
středu 18. 3. od 17 hodin. 

na zelený ČTvrTek 
do kina 
Zelený čtvrtek letos připadá na 
2. dubna. V tento den si mohou 
lidé v prostorách kina Svět nama-
lovat vajíčko od 14 hodin, o ho-
dinu později pak zhlédnout diva-
delní pohádkové pásmo.

do mosTu a kadaně 
nepoJedou
Dopravní podnik se rozhodl 
z eko no mických důvodů zru-
šit linky do Kadaně a do Mos-
tu. Autobusy tam přestanou jez-
dit od 27. 3.

pozor na změnu
Od 7. dubna změní doprav-
ní podnik jízdní řád do Prahy. 
Spojů bude na trati méně a již 
nebude možné nastoupit či vy-
stoupit na zastávce Dejvická.

Úvodní slovo primátora daniela Černého

Stop hazardu, vzkazuje 
město hernám 

Nový stroj bude v zooparku 
zametat i zalévat 

Bez rulet, karetních soubojů, 
kostek a bez automatů. Takový bu
de Chomutov. Nové zastupitelstvo 
schválilo novou vyhlášku, která na 
území města zakazuje další druhy 
hazardních her. „Je nutné jednat 
rychle. Po zákazu automatů a vi de
olo terijních terminálů herny nebu-
dou váhat a začnou si vyřizovat li-
cence na jiné druhy hazardních 
her,“ řekl předkladatel návrhu ná-
městek primátora Marian Bystroň. 

Novela vyhlášky zakazuje na 

území města kasina s ruletami či 
karetními hrami a binga. „Nová vy-
hláška zakazuje organizované sáz-
kové karetní hry, kdy sázející hraje 
proti provozovateli kasina. Lidé si 
v hospodě samozřejmě karty zahrát 
mohou. Z takové hry také, na rozdíl 
od kasina, nikdy neodváděli daň,“ 
řekl Marian Bystroň. 

Obava, že herny si najdou al-
ter nativu, se v Chomutově již po-
tvrdila. Ve třech hernách strážníci 
s odborem ekonomiky magistrátu 

objevili nelegální automaty, tak-
zvané kvízomaty. „Na provozova-
tele jsme podali trestní oznámení,“ 
řekl ekonom města Jan Mareš. 

Cílem města je úplný zákaz ha-
zardu tak, aby se co nejvíce elimi
no va ly negativní dopady na ro-
di ny gamblerů či kriminální čin-
nost hráčů. „Pokud Mi ni ster stvo fi-
nancí bude po kra čo vat v odebí-
rá ní licencí, je pravděpodobné, že 
se to podaří,“ řekl pri mátor Daniel 
Černý.

Pracovníci Podkrušnohorského 
zooparku získali nového vydat-
ného pomocníka k údržbě cest. Je 
jím víceúčelový stroj Hako se za-
metací nástavbou a cisternou. „Stroj 
výrazně pomůže s úklidem pře-
devším po zimě a s běžnou údrž-
bou cest během letních a pod-
zimních měsíců,“ řekla ředitelka 
zoo parku Iveta Rabasová. Dosud 
zoopark k údržbě cest používal 
pouze kartáč napojený k traktoru 
a lidskou pracovní sílu s košťaty. 
Technologickým zlepšením pra-
covníci zooparku očekávají zvýšení 
čistoty v areálu a okolí.

Výhodou stroje je jeho univer-
zálnost. Díky nástavbám ho mohou 
pracovníci zooparku použít k řadě 
činností. „V současné době máme 
dvě nástavby. Stroj nám bude slou-
žit kromě zametání cest i jako cis-
terna především k zalévání zeleně,“ 
vysvětlila ředitelka Rabasová. V le-
tošním roce bude zoopark investo-

vat do dalších nástaveb pro efektivní 
využití vozu, může plnit i funkci se-
kačky travního porostu.

Víceúčelový stroj zoopark za-
koupil za dva a půl milionu ko-
run. Z vlastních prostředků uhra-

dil 15 procent, zbytek poskytlo 
Ministerstvo životního prostředí 
v rámci dotace na projekt s ná-
zvem Omezení prašnosti z ploš-
ných zdrojů ve vybraných lokali-
tách města Chomutova.

Pokračování ze strany 3.
Druhé T – tolerance, ta je pro 

zdravý rozvoj města důležitá. Mů
žete politicky nesouhlasit s tím, co 
děláme a budeme dělat. Můžete 
o nás kriticky psát, ale když přijdete 
s dobrým nápadem pro Chomutov, 
budeme partnery. Zdravé a úspěšné 
město potřebuje také tolerantní ob-
čany. To se týká třeba sousedských 

vztahů, úcty mladých lidí k senio-
rům či naopak starších lidí k aktivi-
tám mládeže.

Třetí T reprezentují moderní 
technologie či inovativní nástroje při 
řízení města. Poprvé jste mohli sle-
dovat přes internet zastupitelstvo. 
Vedení magistrátu skvěle zvládá tzv. 
egovernment, tedy možnost vyřídit 
si věci na úřadě elektronicky. Inovací 

a neotřelých řešení Chomutov potře-
buje mnohem více. A zde je opět pro-
stor pro nápady vás, Chomutovanů, 
kterým není rozvoj města lhostejný.

Apeluji na všechny vás úspěšní 
a tvořiví Chomutované, dělejte něco 
pro Chomutov. Ozvěte se, sledujte 
radniční web, přemýšlejte, jak se za-
pojit, vzpomeňte si na své dávné 
tajné plány a nebojte se nám je říct – 

třeba je rádi podpoříme, když je pro-
vedete v Chomutově.

A ještě o jednu věc vás prosím: 
hlídejte nás. A pokud budete mít do-
jem, že se vydáváme špatným smě-
rem, nebo když uvidíte, že nějaký 
problém přehlížíme, dejte nám to 
hned vědět. Je to město nás všech, 
politici jej jen mají spravovat.

Daniel Černý, primátor
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Pamatujete si svou první náv ště vu 
Podkrušnohorského zoo parku?

Matně si vybavuji, že jsem se 
jako dítě ocitla v místech, kde je dnes 
dětská zoo. Byla jsem udivená po-
hledem na malého medvěda v malé 
kleci. Později jsem se dozvěděla, že 
tam byl jen na nějakou dobu zapůj-
čen. Později v době dospívání jsem 
přemlouvala tatínka, aby mě přihlásil 
do jezdeckého klubu, ale měla jsem 
jiné sportovní aktivity, a tak to tehdy 
neprošlo.
Chtěla jste vždy pracovat se 
zvířaty?

Vždy jsem inklinovala ke zvířa-
tům, jak už to tak u dětí z města bývá. 
Ale při studiu zemědělské školy na 
začátku 80. let jsem viděla krávy 
a býky uvázané na řetězech a pocho
pila jsem, že to není cesta, kterou 
bych se chtěla vydat. Proto jsem po 
škole nastoupila do zemědělského zá-
sobování.
Jak se tedy protnula Vaše cesta 
a cesta zooparku?

Na konci mateřské jsem potkala 
kamarádku, která právě dostala vý-
pověď ze zooparku, a ta mě sem na-
směrovala. Přišla jsem sem, držela 
za ručičku svého malého syna a žá-
dala o práci. Nastoupila jsem jako 
ošetřovatelka zvířat. Myslela jsem, 
že mě dají k nějakým kachnám, pro-
tože jsem neměla mnoho zkušeností, 
ale nastoupila jsem na rajón, kde byli 
zubři a losi.
U takových zvířat je asi nutné mít 
stále na paměti, že mohou ublížit 
a neztrácet ostražitost, že?

Rozhodně. Přiznám, že když zde 
chtějí pracovat osůbky, které mi tvrdí, 
jak jsou zvířátka sladká, tak vím, že 
to není člověk pro nás. Potřebujeme 
člověka, který se na svět dívá realis-
ticky, má kladný vztah ke zvířatům, 
ale nesnaží se je polidšťovat.

Co je na práci ředitelky zooparku 
nejhezčí a co naopak nejsmutnější?

Je hezké, že člověk může dávat té 
organizaci tvář, udržovat trendy, které 
nastoupily zahraniční zoologické za-
hrady, abychom stále byli odborné 
pracoviště. Nejsmutnější je vanda-
lismus, když člověk zjistí, že někdo 
ublížil zvířatům, nebo zničil věci, 
které jsme vybudovali. Také nás trápí 
nedostatek finančních prostředků.
Zoopark bude slavit 40 let od zalo-
žení. Jak je na tom oproti ostatním 
zahradám?

Známé zoologické zahrady jsou 
většinou starší, ale je nutné si uvědo-
mit, že zahrady stárnou velice rychle. 
Zoopark vznikal v době Akcí Z, proto 
je tady hodně betonu, který se sna-
žíme nějak skrývat nebo ubourávat.
Jsou ještě v zooparku nějaké pů-
vodní výběhy?

Ano, je to například výběh zubrů, 
který je víceméně v původní podobě, 
a myslím, že splňuje všechny po-
tře by zvířat. Současný výběh opic je 
také původní, ale dříve tam byli rysi 

a vlci. Opice byly původně v malé 
nevyhovující kleci, která se však nyní 
upravila pro ibisy skalní, kteří se zde 
úspěšně rozmnožují. Jednou z mož-
ností je zvolit vhodnější využití pro 
staré výběhy.
Zoopark začínal před 40 lety 

a nyní je z něj rozlohou největší zoo 
v České republice. Lze vůbec uvě-
řit tomu, že se to povedlo za pou-
hých 40 let?

Před prací zakladatele zooparku 
pana Valtera Markela je nutné smek-
nout. Na začátku chyběly znalosti 
chovu některých druhů zvířat, pře-
devším právě těch evropských, pro-
tože vědecké poznatky nebyly, ale 
cesta byla správná. Pamatuji si, že 
když jsme plánovali výběh pro med-
vědy, zjistili jsme podle původních 
plánů, že už pan Markel chtěl jejich 
výběh umístit právě tam, kde je dnes. 
Jeho práce byla opravdu nadčasová. 
Každý z ředitelů udělal pro vývoj 
zoo par ku hodně práce. 
Situace se od časů pana Markela 
značně změnila. Lidé mají mnoho 
možností, jak trávit volný čas. Jak 
se tomuto vývoji musí přizpůsobit 
zoopark?

Je potřeba vymýšlet nějaké doplň-
kové atraktivní aktivity pro návštěv-
níky, ale ani tak by se ze zoo neměl 
stát Disneyland nebo cirkus. Snažíme 

se držet západních trendů. Bohužel 
stále tu a tam slyším dotazy, zda se 
někdo může vyfotit s některým z di-
vokých zvířat či si jej pohladit. Lidé 
si neuvědomují, že tím bychom zvíře 
vytrhli z jeho života, protože etolo-
gické vazby jsou silné a jeho osob-
nost a zvířecí pozice by tím utrpěly.
Chystáte nějaké nové výběhy 
a projekty?

Určitě, pořád kreslíme a chys-
táme nové projekty. Je nutné inves-
tovat. Například klece šelem jsou ze 
70. a 80. let a současné trendy výběhů 
jsou jiné. Ovšem dané materiály stojí 
desítky milionů a bez dotací prakticky 
není možné nové výběhy zaplatit. 
Můžete připomenout nějaké cho-
vatelské úspěchy?

Daří se nám odchovávat jeřáby, 
manuly či zmíněné ibisy. Každé od-
chované zvíře je úspěch a každé 
zvíře, které se zvládne vrátit do volné 
přírody, je dvakrát takový úspěch. 
Dokázali jsme vrátit kozorožce, 
kočky divoké či zubry. Ale opakuji, 
každé narozené mládě je pro nás 
svátkem.
Tentokrát se nebudou na jaře sla-
vit jen mláďata, ale také 40 let od 
založení. Prozradíte, jaké budou 
oslavy?

Bohužel v nejbližším období bu-
deme ještě v rozpočtovém provizoriu, 
a tak si nemůžeme moc vyskakovat, 
ale za pomoci města Chomutova sa-
mozřejmě chystáme oslavy a na po-
slední dubnový víkend připravujeme 
pro návštěvníky oslav i milé pře-
kvapení.

Iveta Rabasová je čtvrtým ředitelem Podkrušnohorského zooparku a první ženou na této pozici. Právě 
pod jejím vedením oslaví chomutovská zoo 40 let od svého založení. Jaké vzpomínky Ivetu Rabasovou 
a zoopark spojují a co je na práci ředitelky zooparku nejsmutnější?

Iveta rabasová:

před prací 
Waltera Markela 

je nutné smeknout 

Každé odchované Zvíře je úspěch a Každé 
Zvíře, Které se Zvládne vrátit do volné 
přírody, je dvaKrát taKový úspěch.
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Výtvarník šporgy se vyzpovídal 
z lásky k přírodě i umění 

Výstava v luragu přibližuje komunikaci uměním 

Comodo a Světlušky otevřou kostel hudbě 

Jen málokdo má v současnosti 
možnost říci, že byl prvním návštěv-
níkem zpovědnice. Výtvarník Josef 
Šporgy toto privilegium zažil, byť tato 
zpovědnice není prostorem pro očistu 
křesťanské duše, ale nový diskusní 
pořad v Café Atrium. Zpovědníky 
v něm zastupují Martin Jáchym a Ra
do van Smokoň. „Byl jsem překva-
pen a poctěn. Známe se léta, a tak 
vědí, že jsem svolný podstupovat po-
vídání na veřejnosti,“ reagoval první 
host Zpovědnice Radovana Smokoně 
a Martina Jáchyma. 

Na rozdíl od křesťanských zpo-
vědnic nemusel Josef Šporgy zpyto-
vat své hříchy. „Pochopil jsem tento 
pořad tak, že host má možnost vyzpo-
vídat se ze své práce, kterou má rád, 
formulovat své názory a nechat poslu-
chače nahlédnout do svého života,“ 
řekl výtvarník žijící v Orasíně, který 
během sezení vzpomínal nejen na pří-

běhy zrodu některých svých soch, 
ale prozradil i okolnosti vzniku jeho 
pseudonymu. 

I když Šporgy k veřejnosti ob-
vykle promlouvá především skrze své 
umění, nedělá mu problém ani ver-
bální vyjadřování. „Zájem diváků 
o sochy vítám a vždy se snažím po-
ctivě odpovědět. Mluvení o něčem je 
mi přirozené a ti, co se se mnou ně-
kdy propovídali nocí až do rána, to 
vědí,“ usmívá se výtvarník, podle kte-
rého jsou si umění slov a výtvarné 
umění blízké. „Slovem i sochou se 
snažím něco vypovědět, předat, inspi-
rovat a zhmotnit myšlenku,“ vysvět-
luje a přiznává, že odhalit svůj život 
návštěvníkům Zpovědnice bylo jedno-
dušší než představit novou sochu. „To 
je pro mě nesrovnatelně těžší, úplně 
jiná situace, úplně jiný pocit,“ dodává 
výtvarník, který je i tento rok v umě-
leckém týmu festivalu Obnaženi. 

Také při festivalu nechá Šporgy 
nahlédnout návštěvníky do nitra své 
tvorby. „Plá nu je me poprvé zařadit do 
programu komentovanou prohlídku. 
Pro diváky je asi zajímavější sledovat 

dílo a jeho autora s výkladem,“ potvr-
zuje chomutovský výtvarník, kterého 
nyní ve Zpovědnici v Café Atrium vy-
střídá bylinkářka, homeopatka a příle-
žitostná fotografka Blanka Pittnerová. 

Není nutné vždy komunikovat 
slovy. Vyjadřovat své pocity, touhy 
a myšlenky je možné i skrze umění. 
To je základ projektu Katedry vý-
chov uměním Pedagogické fakulty 
UJEP. „Naším cílem je vytvořit plat-
formu pro setkávání a komunikaci 
v podobě umělecké výpovědi,“ pro-
zradila během vernisáže výstavy 
v Luragu odborná asistentka Radka 
Růžičková, která v galerii představila 
práce studentů. 

Všechny spojovalo základní téma 
komunikace, které však v předsta-
vivosti studentů nabývá nejrůzněj-
ších podob. Velmi zajímavou je še-
dobílá batika Zuzany Hajné, která 
stejně jako někteří další tvůrci vy-

užívá pro komunikaci symbol lid-
ské ruky. Teplo a přirozenost lidské 
komunikace vyjadřuje koláž z kůry 
od Veroniky Pulcové. Barevnost 
a život řeči vyjadřují díla Markéty 

Ambrožové či Růženy Stra dě jové 
a jemné grafiky Barbory Jehličkové 
či Rozálie Caklové zase působí jako 
ilustrace ze scifi či historických 
knížek. 

Výstava v Luragu s názvem Ko
mu nikace zkrátka představuje zá-
klad celého projektu – tedy fakt, 
že všichni můžeme komunikovat 
skrze umění. Díky tomuto projektu 
již katedra cestovala do zahraničí 
a v blízké budoucnosti bude hostit 
studenty z Bra ti sla vy a italské Luccy. 
Při hledání nového způsobu komuni-
kace skrze umění navštívili studenti 
také mateřské i základní školy, domy 
seniorů nebo hospic. „Tato výstava 
je jen malou ochutnávkou veškeré 
práce, která byla v rámci projektu 
vykonána,“ řekla proděkanka univer-
zity Zuzana Procházková s tím, že 
Katedra výchov uměním chce pokra-
čovat v podobných projektech. 

Deset dní po oficiálním začátku 
jara se rozezní zpěvem kostel sva-
tého Ig ná ce. V úterý 31. března se 
zde koná tradiční koncert Vítání 
jara, který otvírá koncertní sezonu 
v kostele už od roku 2004. „Nápad 
vznikl spontánně. Březen s prvními 
jarními zvuky přímo vybízí k roz-
loučení se se zimou a k přivítání 
jara,“ říká Helena Čermáková, ve-
doucí kulturního oddělení Střediska 
knihovnických a kulturních služeb. 

Poprvé za jedenáct let otevřou 
koncertní sezonu v kostele sbory 
Co mo do Gymnázia Chomutov 
a Světlušky ZUŠ Jirkov, které vy-
střídaly sbor Madrigal Gym ná zia 
Kadaň, jenž zde vystupoval po-
slední dva roky. „Každoročně vy-
bírám nějaký regionální sbor, ale 
není pravidlem, že by sezonu zaha-
joval jeden konkrétní host,“ vysvět-
luje volbu Helena Čer má ko vá a při-
pomíná, že v minulosti se na Vítání 

jara představily například sbory 
Ventilky ZUŠ Jirkov, Hlásek ze ZŠ 
Písečná, chomutovští Happy Smile 
či Vox Cantabilis. 

Kostel tak ožívá po zimním ob-
dobí klidu. „V zimních měsících 
není kostel k hudebním vystoupe-
ním vhodný vyjma adventních kon-
certů, při kterých se hosté zahřívají 
teplým čajem,“ vysvětluje pauzu 
Helena Čermáková, podle které je 
koncert Vítání jara zahájením kul-

turní sezony v kostele sv. Ignáce. 
„V dubnu zde bude zahájena vý-
sta va soch Reinera Jacoba, v květnu 
májový koncert sborů Happy Smile 
a Sluníčka, připravuje se ve spolu-
práci se Severočeskou filharmonií 
Teplice také další koncert v rámci 
mezinárodního hudebního festi-
va lu Lud wiga van Beetho vena, 
Jirkovský Písňovar a mnoho dal-
ších akcí,“ zve návštěvníky Helena 
Čermáková. 
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Medaile i promarněné šance

Sparta Nonac se vrátila na zimní futsalový trůn 

KNH Chomutov se chystá na oslavySvůj den učitelé
oslaví sportem

Slunce nabírající na síle znamená 
pro atlety VTŽ Chomutov jediné – ha-
lová sezona končí. Vysvědčení, jak 
v zimě dobře trénovali, jim vystavily 
tradiční únorové krajské přebory a mi-
strovství republiky.

Trenérka Jana Hyjánková, která se 
specializuje na běhy a skoky, je nej-
spokojenější s vystoupením svých 
svěřenců na mistrovství ČR žactva. 
Markéta Štolová si z něj přivezla stří-
brnou medaili, když 60 m překážek 
zaběhla v osobním rekordu 8,86 sec. 

Natálie Marková skončila těsně 
čtvrtá ve skoku do dálky a nezkla-
mal ani sprinter Jan Musil, pro kte-
rého byla úspěchem samotná účast. 
Mistrovství předcházel krajský pře-
bor, na který oddíl VTŽ vyslal 29 zá-
vodníků. „Vloni jich na přebor jel po-
loviční počet. Pořád nám narůstá zá-
kladna, už máme sto třicet dětí a stále 
chodí další,“ zdůrazňuje příjemné sta-
rosti Jana Hy ján ko vá. A veskrze pří-
jemné byly i výsledky přeboru. Oddíl 
si připsal devět medailí, o které se po-

dělilo šest závodníků. Hned o tři se za-
sloužila právě Markéta Štolová, která 
brala zlato za 60 m překážek, stříbro 
za hladkých 60 m a bronz za běh na 
150 metrů. Ovšem největším překva-
pením se stal mladší žák Corvin Bobe, 
který vyhrál běhy na 60 i 150 metrů, 
navíc ve výborných časech.

Efektivní přípravu naznačil i kraj-
ský přebor dospělých. Většina členů 
výpravy VTŽ ještě do této kategorie 
věkem nespadá, a tak je jeden titul 
kraj ského přeborníka, čtyři stříbrné 
a dvě bronzové medaile dobrým vý-
sledkem. Nej ús pěš něj ší závodnicí 
byla tradičně Te re za Fis ko vá, která 
se stala přebornicí v běhu na 60 m 
s časem 7,76 sec., jenž znamená prů-
běžné 4. místo českých tabulek v ka-
tegorii dorostu. Sou čas ně vybojovala 
2. místo na 200 m. Skvělý výkon 
před vedla také Ana stasiya Sa ba dosh 
v trojskoku, kde získala stříbrnou me-
daili za 11,51 m. Další stříbrné me-

daile přivezly Markéta Štolová v zá-
vodě na 60 m a Dominika Burešová 
za vrh koulí, bronzové přidaly v troj-
skoku Adéla Kollárová a v běhu na 
60 m překážek Michaela Hořejší.

Bohužel oporám VTŽ Chomutov 
se nepodařilo kvalitní výkony zopa-
kovat o týden později na mistrovství 
republiky dorostu a juniorů. Tereza 
Fisková na šedesátce zaostala o čtyři 
desetiny vteřiny za osobním rekordem 
a obsadila sedmé místo, Anastasiya 
Sabadosh neunesla roli favoritky 
a skončila osmá. A tak se o největší 
úspěch postaraly závodnice, od kte-
rých se to nečekalo. Adéla Kollárová 
vybojovala v trojskoku páté místo, 
když svůj osobní rekord v závodě pře-
konala pětkrát a nakonec ho posu-
nula na 11,04 m. Koulařka Dominika 
Bu  re šo vá, svěřenkyně trenéra Jiřího 
Hyjánka, také posunula osobní rekord 
na 10,87 m, což jí zajistilo postup do 
finále a v něm osmé místo.

Při oslavách 20 let od založení 
fut sa lového klubu Sparta Chomutov 
si prezident klubu Ladislav Drobný 
povzdychl nad výsledky mužstva 
v zimní futsalové lize. „Nejčastěji 
jsme byli druzí, k nám už to druhé 
místo snad patří,“ řekl tehdy. Ten to
krát však může být spokojen. Sparta 
No nac Chomutov neprováhala dobré 
postavení a počtvrté v historii slaví ti-
tul zimního futsalového krále. 

Sparta měla na posledním turnaji 
vše ve svých rukou a nepřipustila pře-
kvapení. Pomohl jí k tomu i nejlepší 
brankář nejvyšší ligy Tomáš Sedláček. 

„Oba soupeře Sparta porazila 6:0 a po 
mnoha letech na druhém místě obsa
dila letos to první,“ potvrdil Jiří Ku
pec, předseda Cho mu tov ské ligy ma-
lého fotbalu, kterého určitě potěšilo 
třetí místo L. A. Interiéru, který léta 
vedl. Stříbrnou příčku obsadilo LoKo 
Cho mu tov, které při stejném počtu 
bodů se Spartou doplatilo na horší 
vzájemný zápas. Čtvrtému Baníku 
zbyla jako cena útěchy trofej pro nej-
lepšího střelce Petra Nového. 

Ještě překvapivější bylo dění 
na druhé straně tabulky. „První ligu 
opouští tradiční účastník MTL Cho

mu tov, který letos nezískal ani je-
den bod,“ souhlasil Jiří Kupec. Spolu 
s ním sestupuje loni bronzová Bri
so ma, také pravidelný účastník první 
ligy. Jejich místa zaujme poprvé v his-
torii FC Jir kov 2000 a navrátilec do 
elitní ligy Strada Ajax Chomutov. 

Postupovou radost, i když z po-
sunu do druhé nejvyšší soutěže si le-
tos užily ve třetí lize také Santos 
Kadaň a Koordinace BOZP, jež po-
stupové místo získala až v posledním 
turnaji při vzájemném souboji s dal-
ším adeptem na postup SHD Most. 
Santos i Koordinace zaujmou ve 

druhé lize místa po Palmeiras a 1. FC 
Kundratice, které míří o ligu níž. 

Ve čtvrté lize se z vítězství rado-
vala VS ČR Všehrdy, kterou do vyšší 
ligy doprovodí FV Bohemians 1991. 
Pátou ligu ovládl s 27 body tým Auto 
Macák a s ním si čtvrtou nejvyšší sou-
těž v příštím roce zahraje také nová-
ček The Gunners. V nejnižší zimní 
soutěži skončily na postupových mís-
tech s velkým náskokem týmy FC 
Citizens a FC Viet Chomutov B. Mezi 
veterány triumfoval loni druhý Festis 
Alfa, za nímž následovaly LoKo 
Chomutov a FCH Most stará garda. 

Sportem i společenskou zába-
vou chtějí národní házenkáři KNH 
Cho mutov oslavit 90 let od založení 
klubu. „Oslavy proběhnou 20. června 
a jejich program bude mít dvě části. 
První, sportovní a oficiální, se bude 
konat na hřišti ZŠ Školní, kde nyní 
hrajeme, druhá, společenská a neofi-
ciální, s grilováním a zábavou, se pře-
sune do areálu TJ Veros v Bezručově 
ulici,“ prozrazuje Václav Daniška 
z KNH Chomutov. 

Klub patří mezi tradiční házenkář-
ské bašty. „Devadesát let je opravdu 
dlouhá doba a nás může jen těšit, že 
se co do dlouhověkosti můžeme řa-
dit mezi slavnější kluby především 

z Plzeňska a Moravy, kde má tento 
sport ještě delší tradici. A v rámci 
Chomutova patříme mezi nejstarší 
sportovní oddíly,“ potvrzuje Daniška. 

Na chystaných oslavách by KNH 
Chomutov rád přivítal všechny, kteří 
klubem prošli. Václav Daniška proto 
žádá o zaslání aktuálních kontaktů na 
bývalé hráče, hráčky, trenéry i funkci-
onáře klubu: „Kontakty je možné za-
sílat na mé telefonní číslo či emailo-
vou adresu, obojí je uvedené na webu 
KNH Chomutov.“ Dodává, že klub 
by také při oslavách potěšila účast zá-
stupce města a kraje, v jejichž pod-
poru akce doufá. 

V nedávné době byl KNH Cho

mu tov ryze mužským klubem, od 
roku 2002 do roku 2013 v něm něžné 
pohlaví nemělo zastoupení. Nyní zde 
ale působí také ženské družstvo usi-
lující o postup do druhé nejvyšší sou-
těže. Nově byla založena i dívčí pří-
pravka, čímž klub potvrzuje, že se za-
měřuje na mládež.

Již po čtyřiačtyřicáté se v sobotu 
28. března sejdou pedagogové z Cho
mu tov ska, aby sehráli každoroční vo-
lejbalový turnaj ke Dni učitelů. K tra-
dičním účastníkům patří také družstva 
z německého Anna ber guBuch hol ze 
či z Mostu, zúčastní se i tým bývalých 
kantorů vystupujících pod názvem 
Historické družstvo. Turnaj, jehož po-
řadatelem je Střední odborná škola 
energetická a stavební, Obchodní aka-
demie a Střední zdravotnická škola 
Chomutov, proběhne v tělocvičnách 
vybraných základních a středních škol 
Chomutova a Jirkova. Více informací 
na www.esoz.cz.

Házenkáři T. J. Sokol Chomutov (1935).

Fo
to

: a
rc

hi
v E

m
ila

 M
ei

nl
a 



sport doprava a bezpečnost

doprava a bezpečnost | 11

opilec pokuTu  
přiJal
S lahví vodky usedl na lavičku 
na dětském hřišti osmnáctiletý 
mladík ze Skalkové ulice. Stráž-
níci mu vysvětlili, že pití alko-
holu na veřejnosti zakazuje vy-
hláška a udělili mu pokutu. 
Mla dík si byl přestupku vědom 
a proti pokutě neprotestoval.

expříTel přišel 
a vyBílil Jí ByT
Na strážníky se obrátila žena, 
které její expřítel učinil hoto-
vou spoušť v bytě. Nábytek byl 
rozbitý, všude nepořádek, navíc 
zmizely čtyři tisíce korun v ho-
tovosti. Přítomnost expřítele v 
bytě potvrdila sousedka, kte-
rá ho zahlédla. Vše si převza-
li policisté. 

zapomněTlivý řidiČ
Otevřené okénko u osobního 
vozu nechal zapomnětlivý řidič 
Jiráskově ulici. Kolemjdoucí si 
toho všiml a vše oznámil stráž-
níkům. Ti zjistili majitele vozu, 
který se po chvilce dostavil 
a okno u auta zavřel. V poslední 
době k takovým případům vy-
rážejí strážníci často. 

hledaného muže 
si převzali policisTé
O pohybu hledaného muže in-
formoval strážníky jeden z oby-
vatel. Hlídka hledaného dopad-
la v Dřínovské ulici. Měl u sebe 
dva nože a tři injekce, ale vše 
v klidu vydal a zajištění se ne-
bránil. Dotyčného si pak pře-
vzala policie.

MěSTSKá pOlICIeStaré nádoby nahradí nové

Jednomu se zalíbilo kolo, druhému 
auto. Oba chytili strážníci

Technické služby mění staré kon-
tejnery na tříděný odpad za nové. 
Po stupně bude v ulicích obměněno 
přes sto nádob. „Výměna je možná 
i díky lidem, kteří třídí odpad. Nové 
kontejnery totiž poskytla společnost 
EKOKOM právě za dobré výsledky 
v třídění odpadu,“ uvedl ředitel Tech
nic kých služeb města Cho mu to va 
Zbyněk Koblížek. 

Pětatřicet kontejnerů na sklo již 
pracovníci technických služeb vy-
měnili. Některé plechové nádoby 
byly staré i patnáct let, takže už byly 
dost opotřebované. „Nové kontej-
nery na separované sklo jsme umís-
tili do lokalit, kde to bylo nejvíce za-
potřebí, tedy například v ulici Na 
Moráni, Beethovenově, Palackého, 
Vrchlického, Lidické a mnoha dal-
ších,“ vyjmenoval vedoucí provo-
zovny odpadového hospodářství 

Marek Pohl. 
V dalších týdnech budou technické 

služby s výměnou kontejnerů pokra-
čovat. Na předem vytipovaných mís-
tech vymění ještě pětatřicet nádob na 
plasty a stejný počet na papír.

Kromě této plošné výměny se 
technické služby o kontejnery starají 
po celý rok. Pokud nějakou nádobu 
poškodí vandalové, nebo se stane z ji-
ného důvodu nefunkční, je okamžitě 
opravena nebo nahrazena jinou. 

Díky všímavosti občanů a rych-
losti strážníků skončili dva lapkové 
v rukou policie. Jeden vyhledával 
jízdní kola, druhý se zaměřil na věci 
v autech. „Dopadnout oba pachatele 
se podařilo hlavně díky rychlému zá-
sahu, oba byli chyceni přímo při činu, 
nestačili utéct,“ řekl velitel městské 
policie a náměstek primátora Marek 
Hrabáč. 

Zloděje kol zajistili strážníci 
v odpoledních hodinách u marketu 
v Mostecké ulici. O nekalém jed-

nání muže je informovala jedna z ko-
lemjdoucích, když ho viděla skloně-
ného u kola. „Podala nám i přesný 
popis pachatele, na místo jsme vyra-
zili okamžitě, což se vyplatilo. Muž 
totiž po našem příjezdu stále zápa-
sil se zámkem bicyklu,“ informo-
val vrchní velitel směn Jan Novotný. 
Osmadvacetiletý muž nebyl žádný 
troškař. Strážníci totiž zjistili od po-
licistů, že půl hodiny před zadržením 
ukradl kolo v centru města. 

V rukou policistů skončil i čty-

řicetiletý muž ze Zbo rovské ulice. 
Toho si všimli strážníci prostřednic-
tvím kamer, choval se totiž velmi po-
divně. „V Partyzánské ulici stál u jed-
noho vozu a když šel někdo okolo, 
rychle se schoval nebo od auta utekl. 
Hned se ale zas na místo vrátil. Když 
byl okolo čistý vzduch, rychle rozbil 
okno za řidičem a protáhl se jím do 
auta. To však netušil, že už je na cestě 
hlídka. Té chtěl zloděj utéct, neměl 
však nejmenší šanci. Nyní je pode-
zřelý ze spáchání trestného činu. 

„Dobrý den, kontrola totožnosti. 
Předložte mi občanský průkaz,“ vy-
zývá strážník městské policie dívku 
s modrými vlasy a několika pier-
cingy, která se společně s několi-
kačlennou partou potuluje měst-
ským parkem. Dívka vytahuje ob-
čanku. „A vy také,“ obrací se stráž-
ník na mladíka. Tomu se však prů-
kaz ukázat nechce. „Buďte tak las-
kav a spolupracujte,“ žádá znovu 
strážník. Do konverzace se vkládá 
modrovlasá dívka: „Neblbni, ukaž, 
nedělej problémy.“ Zbytek party 
předkládá občanky druhému stráž-
níkovi z hlídky. V parku v tu chvíli 
operují čtyři hlídky a několik asis-
tentů prevence.

Ani v zimě totiž neskončily pra-
videlné velké kontroly v městském 
parku. „Je to místo, které přitahuje 
různé party, a to nejen mladis tvých, 

které zde v opilosti slovně napa-
dají kolemjdoucí, dělají nepořá-
dek a u lidí snižují pocit bezpečí 
v parku,“ řekl velitel městské po-
licie a náměstek primátora Marek 
Hrabáč. Mimořádné kontroly se ko-
nají v parku namátkově minimálně 
jednou za čtrnáct dní. „Od jara do 
podzimu, kdy je v parku živěji, 
tyto velké kontroly provádíme pod-
statně častěji. Někdy i ve spolupráci 
s Policií České republiky,“ dodává 
vrchní velitel směn Jan Novotný.

A je to zapotřebí. Ročně stráž-
níci vyřeší v parku okolo dvou set 
přestupků, například rušení nočního 
klidu, znečišťování veřejného pro-
stranství či porušování obecně zá-
vazné vyhlášky o pití alkoholu na 
veřejnosti. Asistenti prevence na 
stejném území za loňský rok zjistili 
1 260 událostí. 

Kontrol v parku 
bude zase 
přibývat
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zkoumali 
na Gymnáziu
Osmáci ze ZŠ Školní navštívili 
gym názium. Tam zkoumali 
vlastnosti kovů a mikroskopem 
pozorovali tělní tkáně. Při náv-
štěvě tak získali cenné zkuše-
nosti. 

Jak To chodí 
v Televizi
Do České televize se podíva-
li čtvrťáci ze ZŠ Na Příkopech. 
Zhlédli tam film o vzniku televi-
ze a o tom, kdo všechno se po-
dílí na práci při tvorbě pořadů.

žáci si vyJeli 
za kulTurou
Za kulturou vyjeli do Mostu 
žáci druhé a páté třídy ze ZŠ 
Zahradní. V městském divadle 
pro ně bylo přichystané před-
stavení Čtyřlístek v pohádce. 

KráTCe šikulky zvládly japonské techniky

preventistky zavítaly do mateřské školy

Jak si navzájem lépe porozumíme? 
Tato otázka se stala ústředním téma-
tem Psychologické olympiády 2015, 
která se konala na Střední zdravot-
nické škole. Do školního kola bylo no-
minováno jedenáct prací žáků 1. až 
3. ročníku. 

Každý soutěžící uchopil hlavní 
hes lo soutěže po svém, zpracoval po
wer point ovou prezentaci a obhajoval 
své myšlenky a názory doplněné osob-
ními zkušenostmi. „Žáci se ve svých 
příspěvcích věnovali současným nega-
tivním trendům v mezilidské komuni-
kaci včetně důsledků odklonu od tra-
diční komunikace k elektronické, za-
mýšleli se nad charakteristikami v ko-
munikaci napříč kulturami a nábožen-
stvími a nevynechali vzájemné poro-
zumění v rodině,“ uvedla zástupkyně 
ředitelky Eva Čížková.

Hodnoticí komisi nejvíce zaujala 

práce Thuy Trang Nguyenové ze třídy 
ZA 2.B, která ve své práci vycházela 
z osobní zkušenosti při těžkostech po-
rozumění nejen českému jazyku, ale 
i našim běžným zvyklostem například 
ve škole. Druhé místo obsadila Petra 
Ošlejšková ze třídy ZA 1.B se zamyš-
lením nad vztahy mezi sourozenci. 
Třetí příčka patří Michaele Kr hou nové 
ze třídy ZA 3.A, která svůj příspěvek 
věnovala komunikaci mezi lidmi a zví-
řaty, přesněji psy. Zvláštní cena byla 
udělena Ivaně Kuril ja ko vé ze třídy ZA 
1.A, která měla práci doplněnou od-
borným výkladem na téma poruch pří-
jmu potravy, téma olympiády uchopila 
ve smyslu porozumění vlastnímu tělu. 
Soutěžící obdrželi diplomy nebo účast-
nické listy, drobné dárky a sladkou od-
měnu. Thuy Trang Nguye nová a Petra 
Ošlejšková budou školu reprezentovat 
v regionálním kole.

Kroužek Šikulky při základní 
škole na Kadaňské ulici se těší stále 
velké oblibě u dětí i jejich rodičů. 
V letošním roce se sešli již několi-
krát, aby si všichni společně užili pří-
jemnou atmosféru a vytvořili při tom 
krásné ozdoby.

Před pololetními prázdninami se 
všichni vrhli na techniku umění vý-
roby látkových kytiček zvaných tsu-

mami kanzashi. „Tato technika po-
chází z Japonska, a přestože je stará 
přes tři tisíce let, je stále velmi oblí-
bená. Kytičky, které se vyrábějí pře-
devším jako ozdoby, mají mít ma-
gickou moc, která spočívá v ochraně 
toho, kdo je nosí ve vlasech, před 
zlými silami,“ uvedla vychovatelka 
Gabriela Knoblochová. 

Po odpočinku během jarních 

prázdnin se hned v pondělí sešli 
Šikulkové znovu a pro změnu si vy-
zkoušeli práci benátských mistrů. 
Jejich úkolem bylo na připravené 
sádrové odlitky namalovat vlastní ná-
vrh benátské masky. „Tajemné masky 
a bohatě zdobené kostýmy jsou neod-
myslitelnou součástí světově prosla-
veného benátského karnevalu, jehož 
historie sahá údajně až do dvanác-
tého století. Každoroční zahájení kar-
nevalu probíhá deset dní před pope-
leční středou, karneval je pak zakon-
čen slavnostním plesem na náměstí 
Sv. Marka a vyhlášením nejlepší 
masky. Jak se ukázalo po dokončení 
práce malých šikulků a jejich mami-
nek, benátští mistři mají u nás veli-
kánskou konkurenci. Hotové masky 
zdobené peříčky, třpytkami a růz-
nými ornamenty byly od těch mis-
trovských k nerozeznání,“ doplnila 
vychovatelka Dita Nobstová.

Chomutovská městská policie 
v rámci programů prevence navště-
vuje také mateřské školy a přibližuje 
dětem možná nebezpečí, která vyplý-
vají z neznalosti nebo pouze z nepo-
zornosti. A to jak v oblasti dopravní 
výchovy, tak také chování při hrách 
a pobytu venku na hřištích.

Preventistky navštívily předško-
láky v mateřské škole v Palachově 
ulici a dvě dopoledne dětem přibližo-
valy možná nebezpečí a formou her 
s nimi také různé situace simulovaly. 
První den patřil hlavně dopravní vý-

chově, konkrétně tomu, jak se chovat 
v blízkosti silnice a ulice, jak správně 
přecházet po přechodu pro chodce, jak 
porozumět „řeči“ semaforů a jak se 
vyhnout možným úrazům.

Druhý den patřil prevenci při po-
bytu mimo školu. Na hřištích, v kon-
taktu s neznámými osobami, s cizími 
psy nebo při nálezu injekčních stří-
kaček na hřištích. Děti se také sezná-
mily s prací strážníků městské poli-
cie a vyzkoušely si některé policejní 
pomůcky.

Více než čtyři desítky budoucích 

předškoláků tahle dvě zábavně na-
uč ná dopoledne velice bavila a děti 
byly pozorné a aktivně se do her a si-
tuací zapojovaly. Obě preven tist ky jim 
nakonec rozdaly motivační obrázky 
a slíbily jim, že je opět už jako ško-
lá ky – prvňáky, zase navštíví.

Celá preventivní akce Městské po-
licie Chomutov byla velmi dobře při-
pravená a obě preventistky si s dětmi 
hodně rozuměly. Je také jasné, že pre-
vence a předcházení možným nebez-
pečím je záslužnou činností, která má 
ve škole svoje místo.

díky olympiádě 
se zamysleli 

nad komunikací
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křížovka První veřejný striptýz v Chomutově byl představen v městském divadle na konci února 1969 v představení (tajenka). 
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osmisměrka Zoopark (tajenka) probouzením medvědů. vTipy od poČíTaČe

Mladá dynamická společnost 
hledá hackera na plný pracovní 
úvazek. Svůj strukturovaný 
životopis prosím zanechte 
na našem počítači STANICE1 
v adresáři C:\Dokumenty\
zivotopisy.

Tak dlouho se chodí s otázkou na 
Seznam, až se zajde na Google.

Pacient se ptá v léčebně doktora: 
„Pane doktore, jak mě vyléčíte ze 
závislosti na facebooku?“ Lékař 
odpoví: „Nerušte, píšu status.“

Žena je jako počítač – víš kam 
sáhnout, ale nevíš, co to udělá.

 

Víte, jak zjistíte, že jsou 
na počítači nainstalované 
Windowsy?  
Tlačítko RESET je velmi 
opotřebované. 

Kdo se moc ptá, málo googlí.

Jaký je rozdíl mezi Windows 
a naší vládou?  
Žádný – všichni doufají, že příští 
verze bude stabilní.

Co je to vrchol internetové 
závislosti? Když začínáte větu 
www a končíte .com.

Šeptá žena programátorovi:  
„Drahý, já chci dítě…“  
„O.K., lehni si, nainstalujeme…“

CeSTa, dMOUT, dreSY, drUMS, FaraO, FIala, KITaJ, KrČMa, lISTí, MraZY, 
OdbOr, OddílY, OlOVO, OrlaTa, OrNICe, OSCar, pOJeM, pUTKa, rOZlOM, 
SlZIVKa, STYKaČe, šTíSKO, TraCHYT, UČITI, VpICHY, VZadU
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Inzerce

 28.3. so 10.00 velikonoČní aranžování – vyrábění tradičních ozdob

SVČ dOMeČeK

 18.3. st 16.00 křesŤansTvo – literatura doby husitské – SKKS
   18.00  zpovědnice radovana smokoně 

a marTina Jáchyma – moderovaná beseda, host Blanka Pittnerová 
– bylinkářka, homeopatka a příležitostná fotografka – Café Atrium

 19.3. čt 13.00 od rukopisu ke knize – učebna č. 66 SKKS
 20.3. pá 18.30  veČerní procházky po zooparku – Podkrušnohorský zoo

park
 21.3. so 09.00 rodinné zápolení 2015 – Chomutovská ploutev – Aquasvět
   13.00  proBouzení medvědů hnědých – Podkrušnohorský zoopark
   18.30 veČerní procházky sTarou vsí – skanzen Stará Ves
 26.3. čt 17.00 zdravá záda – velký sál SKKS
   18.00 Techniky emoČní svoBody – učebna č. 66 SKKS
 27.3. pá 17.00 iTalské velikonoce – Café Atrium
   18.30  veČerní procházky po zooparku – Podkrušnohorský 

zoo park
 28.3. so 08.00 farmářské Trhy – náměstí 1. máje
   18.30 veČerní procházky sTarou vsí – skanzen Stará Ves
 30.3. po 17.00  velká TroJka kariBiku – Jamajka, Kuba, Dominikánská 

republika – cestopisná přednáška – velký sál SKKS
 2.4. čt 14.00  výsTava kompenzaČních pomůcek – moderní pomůcky 

pro nevidomé a těžce zrakově postižené – SIA a Oblastní odbočka 
Chomutov

předNášKY, beSedY, aKCe

 18.3. st 17.00  veČerníČek pro seniory – tradiční taneční podvečer pro seni
ory s Malou českou muzikou

 24.3. út 19.00  posTaven(i)í mimo hru – Komedie o fotbalu, kamarádství a lás
ce k jedné ženě. Skrze fotbal se autor snažil s lehkou melancholií i s not
nou dávkou sarkastického humoru popsat divákům svět, ve kterém kaž
dý „kope do toho svého míče“.

 29.3. ne 15.00  Jarní příhody vČelích medvídků – Brumda a Čmelda jsou 
malí čmeláci, které většina z nás jistě zná z televizních večerníčků. Jejich 
dobrodružství ožívají uprostřed rozkvetlé louky, na které se čmeláčci učí 
nejen létání a sběru sladkého medového prášku, ale také odvaze k pře
konávání nástrah lučního světa.

MěSTSKÉ dIVadlO

 18.3.  st  17.00 vzkříšení démona 19.00 foToGraf 19.30 cesTa ven
 19.3.  čt 17.00 asTerix: sídlišTě Bohů 19.00 rezisTence 
 20.3.  pá 17.00 sponGeBoB ve filmu: houBa na suchu
   19.30 rezisTence (3d) 
   17.00 filmový fesTival expediČní kamera
 21.3.  so 15.00 píseň moře 17.00 padesáT odsTínů šedi
   18.00 rezisTence (3d) 20.00 Gunman: muž na odsTřel
 22.3.  ne 15.00 píseň moře 17.00 hodinový manžel
   18.00 rezisTence (3d) 20.00 Gunman: muž na odsTřel
 23.3.  po 17.00 Gunman: muž na odsTřel 19.00 divoČina
 24.3.  út 17.00 vyBíJená 19.00 padesáT odsTínů šedi
 25.3.  st 17.00 rezisTence 19.00 vzkříšení démona
 26.3.  čt 17.00 popelka 19.00 lovci a oBěTi
 27.3.  pá 17.00 popelka 18.00 měsTo 44 20.00 lovci a oBěTi
 28.3.  so 15.00 popelka 17.00 vyBíJená 
   18.00 lovci a oBěTi 20.00 Ghoul
 29.3.  ne 15.00 koneČně doma (3d) 18.00 padesáT odsTínů šedi
   19.00 lovci a oBěTi
 30.3.  po 17.00 popelka 19.00 měsTo 44
 31.3.  út 17.00 chappie 19.00 Ghoul

 
KINO SVěT

 24.3. út 18.00 koncerT uČiTelů – sál ZUŠ
 31.3. út 17.00  víTání Jara – pěvecký sbor Comodo Gymnázia Chomutov a dětský 

pěvecký sbor Světlušky ZUŠ Jirkov – kostel sv. Ignáce
 31.3. út 19.00   chomuTovské hudeBní veČery – Václav Hudeček, 

Festivalový orchestr Petra Macka a jejich hosté aneb Velikonoční 
koncert hudby starých mistrů – městské divadlo

KONCerTY

   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 26.3.  výsTava prací žáků základní umělecké školy 
T. G. masaryka – Rytířský sál radnice

 Do 27.3.  komunikace – výstava Katedry výchov uměním Pedagogické fakulty 
UJEP v Ústí nad Labem – galerie Lurago

 Do 30.3.  prevence – výstava tvorby z výtvarné soutěže 2. tříd základních škol ve 
spolupráci s Městskou policií Chomutov – výstavní síň knihovny

 Do 3.4. velikonoČní výsTava – SVČ Domeček
 Do 4.4.  Jeden JáGr za dva kaše – výstava sběratelských hokejových karet – 

Dům Jiřího Popela
 Do 5.4. sopko – výstavní sál muzea na radnici
 Do 24.4.  Jiří alTman – malBy, Grafiky, kresBy 

a milan vácha – sochy – galerie Špejchar
 Do 30.6.  makrofoToGrafie – okamžiky v Trávě – 

Eva a Karel Benešovi – galerie Na schodech
 Od 27.3.  na poČáTku Bylo slovo – vystavení faksimile darovací listiny řádu 

německých rytířů z 29. 3. 1252 – prvního písemného dokladu existence 
Chomutova – muzeum v budově radnice

VýSTaVY

 21.3. so 10.15 fc chomuTov–fk králův dvůr – fotbal ČFL – letní stadion

SpOrT
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Náměstí 1. máje zaplnili naku-
pující i prodejci při letošních prv-
ních i druhých farmářských trzích. 
A to doslova, kvůli kvalitním a čers-
tvým potravinám si lidé ochotně vy-
stáli dlouhé fronty. U každého stánku 
bylo co vybírat a stále narůstající zá-
jem o tradiční nákupy potvrdila obdi-
vuhodná návštěvnost.

Pátou sezonu zahájily trhy za-

měřené na zabijačkové pochoutky. 
„Řez níci připravili spoustu jitrnic, je-
lit a dalších pochoutek. Poprvé jsme 
přivezli takzvaný teplý bufet, kde 
lidé mohli ochutnat pravý zabijač-
kový guláš, polévku, jitrnice, prejt, 
ovar a tak dále,“ upřesnil organizá-
tor trhů Adam Weber. „Nejvíce li-
dem chutnaly jitrnice a jelita, ty jsme 
měli vyprodané hned,“ doplnil slova 

organizátora jeden z prodejců Evžen 
Karvai.

Stánkaři však nabízeli také další 
produkty nejvyšší kvality. „Zatím tu 
není moc zeleniny, ale s jarem přibu-
dou sazeničky, bylinky a první jarní 
zelenina. Dnes si mohli lidé zakoupit 
knedlíky, pečivo, sušené plody, ovoce 
či koření,“ vyjmenoval Adam Weber.

Farmářské trhy se budou konat 

každou druhou sobotu, několik z nich 
bude opět tematických. V plánu jsou 
například trhy jahodové, medové či 
jablečné. Vše ale záleží na úrodě le-
tošní sezony. Jisté však je, že o naku-
pující nouze nebude. „Jak je z dnešní 
návštěvnosti jasně vidět, chomutov-
ské farmářské trhy jsou stále nejlepší 
a největší z celého kraje,“ uzavřel or-
ganizátor.
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lidé se 
na trhy těšili, 
návštěvnost zabijačkových 
hodů byla obrovská




