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Smokeman zaujal děti i dospělé
Před zahájením 
topné sezóny se dá 
u lokálních topidel 
ještě leccos vylepšit. 
Nemusí jít o technické 
zákroky, stačí, když se 
změní návyky obsluhy. 
To byl hlavní záměr 
odborného týmu 
aktivity STOP PRACH, 
která si pozvala do 
Března ostravskou 
partu Smokeman.

Březno – Od poslední 6. kon-
ference aktivity STOP PRACH, 
kterou už v závěru roku 2009 
vyhlásily obce a města pod ho-
rou Bořeň se Severočeskými 
doly, uplynulo téměř půl roku. 
Od té doby se podařilo usku-
tečnit v koordinaci s Proti-
prašným programem Severo-
českých dolů, řadu akcí, které 
přispějí ke zlepšení životní-
ho prostředí nejen v lokali-
tách dotčených těžbou hnědé-
ho uhlí.

Lokální topidla – zdroj prachu
 „Snažíme se působit na pod-
vědomí obyvatel, kteří využí-
vají lokální topidla, jež pokud 
nejsou správě používána, do-
kážou vyprodukovat neuvěři-
telné množství emisí prachu. 
Podle měření Českého hydro-
meteorologického ústavu jsou 
největším znečišťovatelem mo-
bilní zdroje s podílem 49 pro-
cent, hned za nimi jsou právě 
malé zdroje čili lokální topi-
dla. Proto se právě nyní na za-
čátku topné sezóny věnujeme 
zvýšení propagace správné-
ho topení. Od 19. do 21. září 
jsme k tomu využili edukativní 
show „Smokeman zasahuje“, 
při které pracovníci Výzkum-
ného energetického centra Vy-

soké škole báňské – Technická 
univerzita Ostrava zábavným 
a přitom velmi poučným pro-
gramem vysvětlovali na něko-
lika místech v Podkrušnohoří 
zákonitosti topení,“ říká Lubo-
mír Paroha, jeden z členů od-
borného týmu aktivity STOP 
PRACH.

Děti si procvičily učivo
Setkání se Smokemanem 
a jeho perfektně sehraným tý-
mem zaujalo nejen děti, ale 
i dospělé 18. září na prostran-
ství U Rybníčka „Každé setká-
ní nám přináší radost. Vidíme, 
že jsme posluchače podchyti-
li netradiční formou. Účastní-
ci si formou soutěže procvičí 
své znalosti, vyzkouší rovněž 
dovednosti a zdatnost. Kaž-
dý úspěšný úkol je odměněn 
drobnou cenou, které věno-
valy Severočeské doly. Jsem 
přesvědčen, že děti, pokud 
přímo nepřivedli na akci ro-
diče, se s nimi podělí o zážitek 
a o získané vědomosti o správ-

ném topení doma,“ vysvětluje 
Smokeman Jiří Horák.

Praktické ukázky zaujaly
V pojízdné kotelně, která sem 
přijela už ráno, byly předvede-
ny praktické ukázky, jak by se 
mělo topit, a naopak změřeny 
některé emisní hodnoty znečiš-
tění při špatném topení. Veřej-
nost se seznámila se základní-
mi typy konstrukcí spalovacích 
zařízení, s jejich účinností při 
použití různých paliv s rozdíl-
nou kvalitou, a se zákonitost-
mi jejich správného použití. 
„Tým výzkumného centra uká-
zal našim žáků ze 7. až 9. třídy, 
že výuka nemusí vždy probíhat 
ve školních lavicích. Prostřed-
nictvím praktických ukázek jim 
přiblížil základní fyzikální záko-
ny a poučil je o správném způ-
sobu topení.  Dva týmy soutě-
žily proti sobě. Prvním úkolem 
byl odhad procenta znečištění 
při spalování nevhodného ma-
teriálu včetně plastu či koberce. 
Žáci absolvovali štafetové háze-

ní špalkem do dálky, pokouše-
li se rozdělat oheň křesadlem, 
měřili si kapacitu plic, zatlouka-
li hřebíky. Zaujalo je znázorně-
ní inverze v akváriu za pomoci 
kuchyňské soli, vody a potravi-
nářského barviva. Nejvíce je po-
bavila kolektivní hra simulující 
vodovod, vyzkoušeli si měření 
teploty plamene pomocí ter-
močlánku. Bylo to velice pouč-
né, proto bych chtěla s kolegy-
ní Evou Kadlecovou a se všemi 
žáky poděkovat Severočeským 
dolům, pod jejichž záštitou se 
akce uskutečnila, za zpestření 
naší výuky. Z této akce si větši-
na odnesla nejen vědomosti, ale 
i zážitky,“ uvedla učitelka Niko-
la Hobrlantová.

Zájem dětí ze základních 
a mateřských škol o správné 
topení chtějí oba partneři pod-
chytit vyhlášením výtvarné sou-
těže na téma „Jak (ne)správ-
ně topit“. Děti malují obrázky 
do 31. října, do 13. listopadu 
je odevzdají. Více informací na  
www.stop-prach.cz.                (sk) SC

-3
32
17
39

Účastníci setkání se Smokemanem si mohli vyzkoušet řadu dovedností a schopností včetně změření obsahu plic.
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 téma
 4 DěTeM V NOUzI 

pODáVá MěSTO 
pOMOCNOU rUKU
Každodenní život přináší 
různé situace, ve kterých dítě, 
dospělý, senior nebo zdravotně 
postižený potřebují pomoc.

 aktuality
 6 TrOjčaTa NeMěla 

leHKOU CeSTU Na SVěT
Anička, Sandra a Barbora 
Novákovy jsou po letech 
prvními chomutovskými 
trojčátky.

 aktuality
 7 OKO OžíVá, je V NěM 

KNIHOVNa 
Chomutovští milovníci 
knih, kteří žijí v oblasti 
Horní Vsi a Domoviny, mají 
zjednodušenou cestu ke své 
čtenářské vášni.

 rozhovor
 8 SpOjeNí šKOl žáCI 

zpečeTIlI KrVí
Říká v rozhovoru Soňa 
Valušková, ředitelka největší 
střední školy v Chomutově.

 kultura
 9 INTIMITY HOVOří 

O HlOUbCe prOžITKU
Obrazy Pavla Kříže na první 
pohled zaujmou návštěvníky 
nejen svými úctyhodnými 
rozměry.

 sport
 10 aKaDeMIe NačíNá 

DrUHý rOK
Nejen chomutovské „áčko“ 
bojuje na ledě v prvních 
zápasech nejvyšší soutěže, 
také týmy z mládežnické 
akademie Pirátů již za sebou 
mají několik kol.

 bezpečnost
 11 STrážNíCI VíCe 

KONTrOlUjí 
zaHráDKY
Zahrádkáři začínají 
zazimovávat zahrádky 
a opouštějí je na zimu. To je 
příležitost pro zloděje.

 fotostrana
 15 Na rODINY čeKá 

SpOUSTa aTraKCí
Už je to tady. 
Chomutované nemusejí 
za vodními hrátkami do 
Marienbergu nebo Mostu. 
Město otevře Aquasvět. 

zapIšTe SI 
DO DIáře

3. 10.
vernisáž výstavy prací žáků 
ZUŠ T. G. M. v Rytířském sále 
radnice od 16 hodin

6. 10.
Chomutovský pohár dračích 
lodí na Kamencovém jezeře

6. 10.
Den zvířat v Podkrušnohorském 
zooparku

9. 10.
setkání s Vaším strážníkem pro 
lokalitu okolí nemocnice v ZUŠ 
od 16 hodin

12. a 13. 10.
volby do krajského 
zastupitelstva a do Senátu

13. 10.
Severočeské farmářské trhy na 
nám. 1. máje od 8 do 12 hodin

18. 10.
setkání s občany lokality okolí 
nemocnice v ZUŠ od 16 hodin

aDOpTUjTe Mě
Částkou 3 000 Kč můžete přispět 
na úhradu části nákladů na 
chov a výživu osla domácího, 
kterému se letos narodilo 
nádherné mládě.

Pomozte Podkrušnohorskému zooparku 
a adoptujte si některé ze zvířátek. Pokud 
se rozhodnete stát se adoptivním rodi-
čem, stačí vyplnit jednoduchý formulář 
na webových stránkách www.zoopark.cz 
nebo zavolat na telefon 474 624 412.

CIVIlNí praCOVNíCI 
řešIlI 3 500 UDálOSTí  
více na straně 11
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Dětem v nouzi podává 
město pomocnou ruku
Každodenní život přináší různé situace, ve kterých dítě, dospělý, senior nebo zdravotně postižený 
potřebují pomoc. Někdy postačí rozhovor, rada, zkontaktování odborníků, jindy je zapotřebí trvalejší péče, 
dlouhodobé řešení problémů nebo umístění do ústavního zařízení. Hlavní je, že je pomoc vždy po ruce. 

Město Chomutov má kromě 
terénních sociálních pracovní ků 
také šestnáct specializovaných 
odborníků, jejichž hlavním poslá-
ním je zajistit sociálně právní 
ochranu dětí. „Může se na ně obrá-
tit každý občan Chomutova, Jir-
kova a dalších spádových obcí, 
když má podezření na týrání, zne-

užívání nebo zanedbávání dětí, 
stejně jako když potřebuje pomoc 
při řešení konfliktů v rodině. Děti 
samotné je mohou kontaktovat 
také, a to i bez vědomí rodičů,“ 
představuje záchrannou síť náměs-
tek primátora Martin Klouda. 

Většina práce sociálních pracov-
nic se odehrává v terénu. Navštěvují 

rodiny, ale i děti v dětských domo-
vech či v ústavech, mladistvé ve 
věznicích, účastní se výslechů na 
policii, zastupují děti u soudů nebo 
notářství, pomáhají s adopcí, podá-
vají zprávy, návrhy, spolupracují 
se školami, nemocnicemi, ústavy, 
poradnami. „Jejich práce není jedno-
duchá, obvykle musí řešit problémy 
a vyostřené konflikty v rodinách, 
kde hájí zájmy nezletilých dětí, což 
ne všichni zúčastnění dospělí berou 
na vědomí,“ popisuje náročnou práci 
Klouda. Samozřejmostí je i nepřetr-
žitá pracovní pohotovost, aby bylo 
možné chránit děti nejen v úředních 
hodinách, ale i večer a o víkendech. 

Každé dítě by mělo mít příleži-
tost žít a vyrůstat v příjemném a har-
monickém prostředí. Protože však 
v současné době žije čím dál více 
dětí v neúplných rodinách, stávají se 
nejen svědky, ale někdy i rukojmími 
jednoho z rodičů, když se rozchá-
zejí či rozvádějí. Sociální pracov-
nice do vyostřených konfliktů vstu-
pují, aby zklidnily situaci mezi 
dospělými a zmírnily dopad na 

děti. „Jsme často svědky velmi psy-
chicky náročných situací a smyslem 
naší práce je pomoc dětem. Rodinné 
konflikty, ve kterých si lidé ubli-
žují bez ohledu na děti, nejsou výji-
mečné,“ řekla vedoucí odboru soci-
álních věcí Kamila Faiglová. Oddě-
lení řeší také případy týraných, zneu-
žívaných a zanedbávaných dětí. Pří-
běhy se šťastnými konci, jako třeba 
úspěšné adopce, jsou potom bonbon-
kem celé práce a potvrzením, že má 
smysl, protože výsledkem je šťastné 
a spokojené dítě. 

Unikátní pokojík 
UlevUje křehké 
dětské dUši

Pohovory s týranými, zneužíva-
nými, zanedbanými nebo i stresova-
nými dětmi se donedávna prováděly 
v běžných kancelářích. Protože však 
na děti působily neosobně, vznikl již 
před téměř dvěma roky na magis-
trátu k těmto účelům takzvaný dětský 
pokojíček. Je to příjemné, barevné, 
klidné místo, ve kterém se děti 
uvolní, mohou si pohrát a samotný 
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pohovor či výslech není tolik nepří-
jemný. „Po roce užívání pokojíčku 
jsme šli ještě dál a dovybavili jsme 
jej záznamovou technikou, aby-
chom minimalizovali dopad na dět-
skou psychiku tím, že již nemusí 
děti vypovídat opakovaně u soudu,“ 
řekl náměstek Klouda. Technika 
totiž umožňuje, aby pohovoru byli 
ve vedlejší místnosti přítomni kromě 
sociálních pracovnic i vyšetřovatelé, 
policisté, soudci a státní zástupci, 
nerušeně pokládali doplňující dotazy 
a vyhotovený záznam pak slouží 
i pro jednání soudu. Děti tak o nepří-
jemných zážitcích mluví pouze jed-
nou, což je pro jejich psychiku mno-
hem lepší. 

osvěta i víkendové 
pobyty pro mládež 

Nezletilé jsou nejen děti, a tak 
se péče sociálních pracovnic zamě-
řuje také na mládež. Především jim 
jsou určené přednášky o domácím 
násilí nebo syndromu týraného, zne-
užívaného a zanedbávaného dítěte, 
se kterými navštěvují střední školy. 
Získané informace pomohou nejen 
k odhalení takových případů, ale 
jsou také výchovou k rodičovství 
nové generace. Kurátoři mládeže 
pracují s mladistvými, kteří zane-
dbávají školní docházku, nepracují, 
požívají alkohol a návykové látky, 
živí se prostitucí, ohrožují občan-
ské soužití nebo utíkají z rodin či 
ústavů. „Pro dvacet mladých orga-
nizujeme dvakrát ročně víkendové 
pobyty, ve kterých sociální kurá-
toři navazují s mládeží bližší kontakt 
a prevencí zabraňují dalšímu záva-
dovému chování,“ dodala Faiglová. 

tři příběhy s dobrým 
koncem

Z praxe oddělení sociálně právní 
ochrany dětí jsme vybrali tři pří-
běhy. Záměrně jsme vynechali hrů-
zostrašné případy týraných a zne-
užívaných dětí, které samozřejmě 
chomutovské úřednice také řeší, ale 
těchto zpráv jsou plné jiné noviny, 

časopisy či televize. Chtěli jsme na 
běžných příbězích ukázat jejich kaž-
dodenní, leckdy mravenčí, práci 
s lidmi, jež potřebují pomoc. 

Zanedbané dítě 
V malé obci v působnosti Cho-

mutova zjistila sociální pracovnice 
loni v zimě, že matka žije s tříletým 
chlapečkem v naprosto nevyhovu-
jících podmínkách v jedné míst-
nosti domu, kde byla špína a zima. 
Celé dny leželi v posteli, protože 
neměli peníze na jídlo ani dřevo 
na topení. „Matka byla napro-
sto apatická, pobírala pouze rodi-
čovský příspěvek a byla zadlu-
žená. Neměla vůbec zájem něco 
řešit,“ popisuje situaci úřednice. 
Dítě v těchto neutěšených pod-
mínkách nemohlo zůstat, proto 
bylo na nezbytných 14 dní převe-
zeno do chomutovského Klokánku, 
než se situace doma vyřeší. Soci-
ální pracovnice ve spolupráci s obcí 
sehnala mamince práci, dřevo na 
topení a zajistila pro chlapečka 
mateřskou školu. „Poté jsme spo-
lečně naplánovaly úklid domác-
nosti, sestavily rozpočet a učila 

jsem ji hospodařit. Musely jsme 
sepsat splátkové kalendáře na dluhy 
a termíny jejich placení,“ dodala. 
Situace se natolik zlepšila, že malý 
klučina mohl na Mikuláše do pěk-
ného, čistého a teplého domova ke 
své mamince. Aby se situace neo-
pakovala, zůstává rodina i nadále 
ve sledování, což by mělo zabrá-
nit tomu, aby dítě znovu nemuselo 
odcházet ze svého domova. 

mladík Z Ulice 
Kurátora mládeže upozornili loni 

v zimních mrazech kamarádi šest-
náctiletého mladíka, že je na ulici. 
Po bližším prošetření bylo zjištěno, 

že se o něj matka nestará a otec jak-
bysmet. Nechodí do školy, nemá 
kam jít a bloumá venku. „Mladíka 
jsem zkontaktovala s tím, že bych 
mu zařídila bydlení, ale i školu,“ 
řekla kurátorka. Protože život na 
ulici není ničím příjemným, uby-
toval se v chomutovském Klo-

kánku, začal chodit do učiliště, aby 
získal potřebné vzdělání, a navíc 
začal ve svém volném čase sporto-
vat. „Když přišel na úřad poděko-
vat, že jsem mu pomohla a ukázala 
tak cestu k novému životu, moc mě 
potěšil. Je málo těch, kteří se k nám 
dokážou s poděkováním vrátit. Vět-
šinou slýcháme v emotivních chví-
lích urážky a kritiku, ale pokud se 
situace zklidní a napraví, tak už 
nemáme zpětnou vazbu.“

adoptované miminko 
V březnu zanechala v porodnici 

matka narozenou holčičku, protože 
neměla podmínky pro její výchovu. 

„Byla sama se třemi dětmi, neměla 
vlastní bydlení, bydleli v pronájmu 
a její finanční situace neumožňo-
vala péči o čtvrté dítě. Proto se roz-
hodla po porodu pro adopci a sou-
hlasila s umístěním dítěte do koje-
neckého ústavu. V zájmu dítěte 
bylo co nejrychlejší umístění do 
náhradní rodiny,“ vzpomíná soci-
ální pracovnice, která se případem 
zabývala. Po uplynutí 6 týdnů od 
porodu udělila matka v zákonné 
lhůtě souhlas s osvojením dítěte. 
Zákon tak chrání rozhodnutí 
matky v šestinedělí. V červnu bylo 
miminko předané do náhradní 
rodiny do předadopční péče. Po 
uplynutí tří měsíců si mohou zku-
šební rodiče podat návrh na osvo-
jení, čímž budou zapsáni v rodném 
listě dítěte. Holčička tak získala 
novou rodinu, ve které může strávit 
šťastné dětství. 

Evidenci žadatelů o adopci vede 
krajský úřad, který zajišťuje jejich 
psychologická vyšetření, absol-
vování testů a následně i přípravu 
k rodičovství. Ideálními žadateli 
jsou bezúhonné manželské páry 
v přiměřeném věku s dobrým zdra-
votním stavem.

Celé dny leželi v posteli, protože neměli 
peníze na jídlo ani dřevo na topení. 
matka byla naprosto apatiCká.
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Radnice investuje nejen do no
vých staveb a sídlišť, ale i do his-
torických budov a památek. „Letos 
dáváme na opravy památek pět a půl 
milionu korun a snažíme se k tomu 
využít i různých dotačních titulů,“ 
sdělil primátor Jan Mareš.

„O prázdninách byly zrestauro-
vány čtyři historické portály, pís-
kovcový sloup, dřevěné schodiště 
a podlahy ve vstupní síni bývalého 
zámku, nynější radnice, kde jsou 
výstavní prostory muzea,“ prozra-
dil architekt a historik města Jaro-

slav Pachner. Ministerstvo kultury na 
tyto práce poskytlo 400 tisíc korun, 
město doplatilo 450 tisíc. Kostel 
svaté Kateřiny na náměstí 1. máje 
bude mít do konce září opravenou 
střechu, aby neohrožovala kolem-
jdoucí. Opravy přijdou na 524 tisíc, 
ČEZ přispěl částkou 350 tisíc korun. 
Až do listopadu potrvají opravy čtyř 
fasád bývalého kina Praha, a to jak z 
ulice Puchmayerovy, tak i z Táborit-
ské. Opravy domů s čísly popisnými 
115 a 116 přijdou na bezmála 3 mili-
ony korun.

Opraven byl také zadní trakt 
radnice, aby prostory po městské 
policii mohl nyní nově obývat 
odbor školství, který doposud síd-
lil v budově knihovny. „Následně 
zde ještě bude vybudován výtah za 
1,2 milionu korun, abychom zajis-
tili bezbariérový vstup,“ dodal pri-
mátor Mareš. Péče odborníků se 
dostalo nejen historickým budo-
vám, ale i soše. Od gymnázia byla 
převezena socha svatého Xave-
ria na důstojné místo k muzeu, kde 
bude zrestaurována.

Jít po setmění ulicí a mít ji 
osvětlenou je dnes úplná samozřej-
most. Bohužel úplně stejnou samo-
zřejmostí je i řádění vandalů. Na 
bedrech Technických služeb města 
Chomutova je, aby občané řádění 
vandalů nepocítili. Za osm měsíců 
letošního roku pracovní čety stře-
diska údržby veřejného osvětlení 
vyměnily nebo opravily 25 svítidel, 
311 krytů stožárů a musely dodat 
244 odcizených pojistek. Vynalé-
zavost a drzost pobertů však někdy 
nezná mezí. 

Pracovníci technických služeb 
často nacházejí přestříhané kabely, 
zastříkaná a zničená svítidla, někdy 
jsou i prostřílená vzduchovkou. 
„Takové nezodpovědné chování 
vandalů znepříjemňuje život ostat-
ním, na neosvětleném úseku ulice 

může snadno ve tmě dojít k úrazu,“ 
vysvětluje náměstek primátora 
Martin Klouda.

Středisko údržby veřejného 
osvětlení technických služeb se 
stará o 5 962 svítidel. Velmi často 
dochází k úmyslnému rozbíjení 
osvětlení v centrálním parku, na 
opravy této lokality jdou desítky 
tisíc ročně. „V loňském roce jsme 
do výměny zničených svítidel 
a krytů stožárů v centrálním parku 
vložili přes 75 tisíc korun,“ řekl 
ředitel technických služeb Zbyněk 
Koblížek.

Veřejné osvětlení v Chomutově 
pochází ze sedmdesátých let minu-
lého století. Polovina lamp je starší 
pětadvaceti let. Stará zůstává přede-
vším kabeláž a stožáry. Svítidla tech-
nické služby pravidelně obměňují. 

Březenský drak, neboli velkorý-
padlo KU 800, se uloží k zimnímu 
spánku. Oslava, na kterou do Března 
u Chomutova přijdou Severusovi 
kamarádi permoníci, ohnivci i neandr-
tálci, se uskuteční v neděli 14. října od 
9 hodin na dvou místech. Z vlakového 
nádraží bude jezdit pohádkový hor-
nický vláček. V sousedním areálu SD, 
a.s., si děti zahrají středověké rytířské 
hry a zasoutěží si. Součástí akce bude 
výstava lokomotiv včetně zbrusu 
nové, moderní mašiny Severočeských 
dolů zvané S Drak. Více informace 
najedete na www.infocentrumsdas.cz.

Tři malé bojovnice přivítal 
v Chomutově primátor města Jan 
Mareš. Anička, Sandra a Barbora 
Novákovy jsou po mnoha letech 
prvními chomutovskými troj-
čátky. Narodily se už v polovině 
dubna, ale protože svůj příchod na 
svět trochu uspíšily, první měsíce 
života strávily v nemocnici. „Přeji 
jim krásné a šťastné dětství a rodi-
čům velkou trpělivost a mnoho sil 
do náročné péče o trojčátka,“ řekl 
primátor. Mamince Anně Nová-

kové předal šek na 15 tisíc korun, 
květiny a malé dárky pro každou 
dceru.

Děvčátka se narodila 17. dubna 
s mírami – Sandra 770 g a 32 cm, 
Anička 775 g a 30 cm a Barborka 
600 g a 30 cm. Starost a péče o dívčí 
trio je pro rodiče velmi náročná, 
proto oceňují pomoc známých, 
pří buzných i cizích lidí, kteří jim 
vypomohli s potřebami a oblečením 
pro miminka.

Město navíc prostřednictvím 

Sociálních služeb Chomutov pos
kytlo rodičům trojčátek pečovatel-
skou službu. „Pečovatelky, které se 
v rodině střídají, pomáhají matce 
s domácím úklidem, prádlem, vaře-
ním, ale také s nákupy a doprová-
zejí ji k lékaři či při procházkách 
s dětmi,“ přiblížila ředitelka Soci-
álních služeb Chomutov Alena Töl-
gová. Rodina může podle zákona 
tuto každodenní pomoc využívat 
až do 4 let věku dětí, město za ni 
zaplatí 350 tisíc ročně.

památky v centru města dostávají 
nový kabát za miliony korun

Do lamp střílejí a kradou součástky

Severusi, 
dobrou noc  

Trojčata neměla 
lehkou cestu na svět 



aktuality

aktuality | 7

KráTCe
děti Uvidí pohádky 
prostorově
Kino Svět pořídilo pro své dět-
ské diváky 20 nových 3D brýlí, 
které jsou rozměrově přizpůso-
beny pro dětský obličej. 

nejlepší skokani 
dostanoU pohár
Finále Chomutovské parkurové 
ligy se uskuteční v jezdeckém are-
álu zooparku 6. října od 10 hodin.

přivítali jUbilejního 
návštěvníka
Dvousettisící návštěvník prošel 
branami Podkrušnohorského zo-
oparku v pondělí 1. října. Dostal 
roční volnou vstupenku a mohl 
nakrmit tuleně či velbloudy.

Film v přímém přenosU 
Přímý přenos ze slavnostní pre-
miéry filmu Cesta do lesa z praž-
ské Lucerny uvidí návštěvníci 
kina Svět ve čtvrtek 4. října.

rehabilitace byly 
přesUnUty
Rehabilitační masáže jsou od 
1. října přesunuty z městských 
lázní do nových prostor ve spor-
tovní hale v Mánesově ulici.

senioři posílí svaly
Každé úterý a čtvrtek od 9.30 
do 10.30 hodin se ve sportovní 
hale koná Cvičení pro seniory. 

kamelot představí 
novinky
Koncert Kamelotu v chomu-
tovské Kulisárně se kvapem blí-
ží. Nové album s názvem Pro-
ti proudu představí Kamelot 
svým fanouškům 17. října.

Změřit si hladinu cholesterolu 
i nechat si vyšetřit znaménko mohli 
lidé na chomutovském náměstí při 
akci Každý svého zdraví strůjcem. 
Tu pořádala Liga proti rakovině Praha 

společně ve spolupráci se statutárním 
městem Chomutov a během dvou 
dnů se jí zúčastnilo na dvanáct stovek 
Chomutovanů. „Podporujeme takové 
preventivní akce, protože prevence je 

v každém ohledu nejdůležitější. Záro-
veň nám ale jde i o zachování onko-
logické léčby v Chomutově, aby ti, 
kteří již jsou nemocní, měli dostup-
nou léčbu v blízkosti svého bydliště,“ 
sdělil primátor města Jan Mareš.

Cílem putovní výstavy bylo uká-
zat rakovinu a její prevenci z pří-
větivější stránky. Lidé zde dostá-
vali hlavně informace na různá 
témata. „Nejvíce návštěvníky zají-
malo scree ningové vyšetření, hlavně 
to, kdy mají jaké podstoupit,“ uvedla 
Jitka Bajgarová z organizačního 
týmu. Dotazy často směřovaly také 
na vyšetření mamografem u žen nebo 
na účinné metody odvykání kouření.

Na akci byl přítomen i kožní 
lékař, který vyšetřil pihy a znaménka 
u stovky lidí, zhruba čtyři sta Cho-
mutovanů si nechalo změřit hladinu 
cholesterolu.

Chomutovští milovníci knih, kteří 
žijí v oblasti Horní Vsi a Domoviny, 
mají zjednodušenou cestu ke své čte-
nářské vášni. Středisko knihovnic-
kých a kulturních služeb otevřelo 
novou pobočku knihovny v budově 
bývalého kina Oko. „Je to první 
krok k znovuotevření Oka občanům. 
V kině se zabydlí ještě divadelní sou-
bor a další spolky,“ řekl náměstek pri-
mátora Jan Řehák. Kino radnice čás-
tečně zrekonstruovala. Prvním čtená-
řem, který si v nové pobočce půjčil 
knihu, byl radní Milan Märc.

Nová pobočka bude čtenářům 
nabízet hlavně beletrii. „Budou tam 
knihy, jež lze využít k trávení volného 
času, takže především beletrie. Není 

ale problém si u výpůjčního pultu na 
pobočce domluvit přivezení naučných 
knížek, které čtenáře zaujaly,“ potvr-
dila ředitelka SKKS Marie Laurinová. 
V pobočce je dva a půl tisíce knih.

Čtenáři si nemusejí zakládat 
nové průkazky, ani platit nové člen-
ské poplatky, aby mohli využívat slu-
žeb nové pobočky. „Je to jen malá 
pobočka, jež má sloužit především 
čtenářům z blízkého okolí, proto uva-
žujeme o tom, že v případě potřeby 
tam budeme přesunovat některé 
knihy z ústřední budovy,“ řekla Lau-
rinová. Pobočka, která poskytuje 
i veřejný internet, bude otevřena 
v pondělí a pátek od 14 do 17 hodin 
a ve středu od 9 do 12 hodin.

Jen do konce října mají čas dluž-
níci města a Chomutovské bytové, 
a.s., na zaplacení dluhů na nájem-
ném. Do tohoto termínu trvá amne-
stie na úroky. „Dlužníkům budou 
prominuty poplatky z prodlení, 
které vznikly od ledna 2009,“ 
řekl náměstek primátora Martin 
Klouda. Bytová společnost i rad-
nice si od tohoto kroku slibují sní-

žení celkového dluhu na nájem-
ném. Bližší informace o amnestii 
jsou na internetových stránkách 
www.chomutovskabytova.cz nebo 
je lze získat na telefonním čísle 
474 721 234 a v sídle společnosti. 

Amnestie je pro mnohé dlužníky 
jedinou šancí, jak nepřijít o střechu 
nad hlavou a vyřešit dluhy. „Dáváme 
lidem možnost, aby se dále nebořili 

do dluhové pasti a mohli se z ní vyma-
nit,“ dodává náměstek Klouda. Proti 
dlužníkům je firma jinak nekompro-
misní. „Pokud nepomůže smírné jed-
nání s neplatiči a upomínky, podá-
váme žaloby, neprodlužujeme nájemní 
smlouvy, dáváme výpovědi z nájmu 
bytů a vymáháme pohledávky soudní 
cestou,“ dodává ředitel Chomutovské 
bytové Jaroslav Schindler.

při výstavě měřili cholesterol 
a dávali cenné rady

Oko ožívá, je v něm knihovna

Dlužníkům zbývá měsíc, 
pak amnestie skončí 
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Proč se právě tyto školy spojily?
Důvodem je stejný obsah vzdě-

lávání – jedná se o střední odborné 
školy. Dále si myslím, že žáci mají 
k sobě blízko. Naše budovy spolu 
bezprostředně sousedí. Domov mlá-
deže a střední zdravotnická škola v 
Palackého ulici jsou v jednom areálu. 
Obchodní akademie a škola Na Prů-
honě jsou téměř na stejném pozemku. 
Proto spojení bylo logické. 
Jak na tuto skutečnost reagovali 
žáci?

Mám informace, že žáci se na spo-
lečnou školu těšili. Vzhledem k tomu, 
že na energetické a stavební škole je 
převaha chlapců a na obchodní aka-
demii a zdravotnické škole převaha 
dívek, vzniklo přirozené, vyrovnané 
prostředí. 
Tomu se ale musely také při způ
sobit mimoškolní aktivity. Poda
řilo se vám pro chlapce a děvčata 
najít společnou činnost?

Ano, od tohoto měsíce budeme 
pořádat kurzy tance a společen-
ského chování. Těch se mohou 
zúčastnit žáci všech ročníků. Také 
zakládáme divadelní spolek. Ten 
povedou mistři odborného výcviku 
a už se těší na režírování a zkou-
šení. Již v minulém školním roce 
děvčata a chlapci společně daro-
vali krev. Říkali, že jsme spojení 
škol „zpečetili krví“. Připravujeme 
společné maturitní plesy, projek-
tové dny. 

Budou nějaké cesty za hranice?
Rozhodně ano. V rámci pro-

jektu Leonardo da Vinci vyjedou 
požárníci do Německa, zdravot-
nice zas do Španělska. Naši truhláři 
a zámečníci do slovenské Trnavy. 
Na stážích získají velmi zajímavé 
a cenné poznatky, zúčastní se před-
nášek a mnoha exkurzí. 

Ze zahraničí jste přivezli nový 
sport kinball. Dokonce jste 
se stali pilotní školou, která ho 
v Česku zavádí. Co je to za sport?

Kinball je kolektivní sport, který 
se k nám dostal z Kanady. Je to hra 
pro tři družstva po čtyřech hráčích 
s gumovým míčem, který má průměr 
122 cm. Kinball se snažíme rozšířit 
do dalších škol a školských zařízení, 
proto jsme seznámili s hrou učitele 
tělesné výchovy základních, střed-
ních škol a dětských domovů. Zorga-
nizovali jsme školní turnaj na Střední 
energetické a stavební škole Chomu-
tov. V polovině října se zúčastníme 
mezinárodního kinballového tur-
naje v Hradci Králové. Do budoucna 
plánujeme ke Dni studentstva vyhlá-
sit turnaj pro všechny střední školy 
v Chomutově. Náš hodně vysoký cíl 
je seznámit s tímto sportem i handi-

capované občany, protože už víme, že 
ho hrají například i vozíčkáři. 
Vraťme se ke škole. Sloučením 
vznikl obrovský kolos. Jak velký 
je v číslech? 

Naše škola má přes tisíc žáků 
a více než dvě stě zaměstnanců. 
Máme 48 tříd. Součástí školy jsou tři 
domovy mládeže a dvě školní jídelny. 

Všechny domovy mládeže mohou 
využívat nejenom naši žáci, ale i stu-
denti ostatních středních škol. Obě 
školní jídelny, jedna Na Průhoně 
a druhá v Palackého ulici, jsou ote-
vřeny i pro širokou veřejnost.
Není název školy pro žáky příliš 
dlouhý?

Ano, i my jsme si to mysleli, 
a proto jsme vytvořili pracovní název 
ESOZ, jsou to začáteční písmena 
našich základních oborů – energetika, 
stavebnictví, obchodnictví a zdravot-
nictví. Máme i nové logo ve tvaru čtyř 
čtverců, které charakterizuje jednak 
čtyři základní obory, ale i čtyři roč-
níky střední školy.
Jaké jsou výhody a nevýhody 
sloučených škol oproti 
jednotlivým institucím?

Výhod při slučování škol je 
několik. Učitelé jednotlivých škol 

mohou vyučovat na všech čtyřech 
pracovištích, a tak je více využita 
jejich odborná způsobilost. Také 
žáci mají možnost navštěvovat tři 
tělocvičny, tři posilovny, dvě školní 
jídelny a tři domovy mládeže. 
Výhodou pro žáky také je, že v pří-
padě neúspěchu nebo špatné volby, 
mohou v rámci ESOZ přestoupit 
do jiného oboru. Nevýhodou je, že 
vyučování a odborná praxe probí-
hají v mnoha budovách.
Čeho byste chtěla ve vedení školy 
dosáhnout?

Přála bych si, abychom vzdělávali 
žáky, kteří po ukončení školy budou 
mít uplatnění na trhu práce. Dále aby 
po celou dobu studia nejen žáci, ale 
i jejich rodiče byli s naší školou spo-
kojeni. V tom by všichni pedagogové 
měli vidět smysl své práce.
Jaká je podle vás úroveň 
středních škol v ČR?

Odpověď na tuto otázku závisí 
na úhlu pohledu a na typu střední 
školy. Záleží na tom, co budeme 
hodnotit. Může to být úspěšnost 
u maturitní zkoušky, komunikativní 
dovednosti, jazyková vybavenost, 
odborná způsobilost a uplatnění 
na trhu práce. Nemohu hodnotit za 
celou ČR, ale naskytla se příležitost 
změřit naše úspěchy. Odbor školství 
Ústeckého kraje na tento školní rok 
vyhlašuje soutěž Dobrá škola, do 
které jsme se přihlásili. Za rok uvi-
díme, jak jsme uspěli.

Učitelé jednotlivýCh škol mohoU vyUčovat 
na všeCh čtyřeCh praCovištíCh, a tak je víCe 
vyUžita jejiCh odborná způsobilost.

Soňa Valušková:

Spojení škol 
žáci zpečetili krví
Studenty tří chomutovských středních škol čekala od letošního školního roku velká změna. 
Jednotlivé školy se spojily. Střední odbornou školu energetickou a stavební, Obchodní akademii 
a Střední zdravotnickou školu nyní najdete pod zkratkou ESOZ. Co to znamená pro žáky, jejich rodiče 
i učitele, vysvětlila ředitelka školy Soňa Valušková.
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Jen málokdo měl to štěstí poznat nejkrásnější kout naší planety s azuro-
vě modrým mořem, stále zeleným pobřežím a zasněženými vrcholky hor 
osobně. Nový Zéland je prostě od České republiky příliš vzdálený. Cestova-
tel, spisovatel a fotograf Leoš Šimánek tuto úžasnou zemi procestoval už 
dvakrát a se zájemci v Chomutově se o fotografie a zážitky podělí 11. října. 
Jeho velkoplošná panoramatická live-diashow proběhne v městském diva-
dle od 19 hodin. Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji divadla nebo 
v turistickém infocentru v Chelčického ulici. 

Diashow přiblíží 
ostrovy přírodních 
superlativů

Občanské sdružení Masopust, 
které v Chomutově provozuje 
i ka  vár  nu Café Atrium, dokončuje 
v současnosti krátký filmový doku-
ment o chodu svého nového projektu 
Aktivně do práce. „Chceme propago-
vat podporované zaměstnání, protože 
už se nám podařilo najít místo pro více 
než dvacet klientů,“ vysvětlila projek-
tová manažerka Vladislava Prollová.

Projekt Aktivně do práce je určen 
jak klientům dvou běhů pracov-
nětréninkových programů v Café 
Atrium, tak lidem znevýhodněným 
na trhu práce sociální situací, zdra-
votním stavem či jinými omeze-
ními. Asi patnáctiminutový doku-
ment by měl být věnován něko-
lika klientům projektu. „Počítáme, 
že se tam objeví asi deset až dvanáct 

účastníků projektu. Film točí Ladi-
slav Klimeš, který má skvělý přístup 
k lidem,“ prozradila podrobnosti o 
filmu Prollová, podle níž se v doku-
mentu objeví nejen vstupy z nových 
pracovišť klientů a jejich zážitky, ale 
zazní i názory zaměstnavatelů.

Dokončený dokument by se měl 
promítat v Café Atrium. Je však 
možné, že nakonec nebude jediným 

filmem o činnosti občanského sdru-
žení Masopust. Projekt Aktivně do 
práce, který je podporován Evrop-
ským sociálním fondem, totiž zaujal 
i Ministerstvo sociálních věcí. „Jejich 
dokument by však měl být věnován 
jen jedinému klientovi, jehož situ-
aci by popsal zevrubněji,“ dodala 
Prollová, podle které se nyní hledá 
vhodný kandidát.

Obrazy Pavla Kříže na první 
pohled zaujmou návštěvníky nejen 
svými úctyhodnými rozměry, ale 
také specifickou poetikou v nich 
skrytou. Chomutovská výstava Inti-
mity představuje části dvou cyklů – 
Cinema a 3D. Zatímco první hovoří 
o autenticitě okamžiku, druhý ote-
vírá otázku manipulace.

Křehký svět malby Pavla Kříže 
umocňuje kombinace akvarelu a 
akrylu, prostřednictvím které zobra-
zuje výjevy formou podobnou roz-
mazanému fotografickému záznamu. 
„Obrazy zosobňují filmový pohled 
na realitu, jež nás obklopuje,“ říká 

Pavel Kříž, který je velkým fanouš-
kem kinematografie. Proto jednu 
ze svých řad věnoval právě filmo-
vým záběrům. „Není to překreslení 
záběru, ale vlastní interpretace děje 
na plátně,“ dodal Kříž, který na dal-
ších plátnech ze série Cinema stále 
pracuje. Další podstatná část výstavy 
je věnována manipulaci a 3D brý-
lím. „Ukazují nám něco na druhou, 
co v realitě neexistuje. První rovina 
je film jako zdání reality a druhou 
rovinou je iluze reálného prostoru 
a hmoty,“ vysvětlil autor, proč si pro 
obrazy manipulace vybral zeleno
červený motiv. 

Netradiční výstavu Červený 
banán hostí v těchto dnech Oblastní 
muzeum v Chomutově. Jejím auto-
rem je architekt HansMichael Föl-
dek, který jejím prostřednictvím 
odkrývá specifika regionu česko 
německého pohraničí. 

Červený banán vzniká podle Föl-
deka po roce 1989, kdy se objevuje 
kontrast mezi západem a východem 
a otázky kolektivní viny a trestu, jež 
zasahují především tuto příhraniční 
oblast. „Dlouho jsem přemýšlel, 
zda je to ten správný termín pro tuto 
krajinu, ale nenašel jsem vhodnější 
název, který by vystihoval dynamiku 
daného regionu,“ řekl během verni-
sáže Földek. 

Ústředním bodem výstavy je 
krátký dokument o netradiční histo-

rii této krajiny. „Dějiny Červeného 
banánu jsou jedinečné. Je utvářen 
geologickým bohatstvím své půdy, 
svým po staletí trvajícím fungová-
ním jako politická a geografická 
hranice. Především je však charak-
terizován ostrými zlomy v průběhu 
dějin,“ podtrhuje Földek sociode-
mografickou dynamiku regionu, kte-
rou ilustruje v druhé části výstavy 
na architektonických proměnách.

Výstava si klade za cíl nejen 
představit koncept Červeného 
banánu, ale přispět k jeho podrob-
nému zdokumentování. Proto 
by si měl každý z návštěvníků 
podrobně prohlédnout mapu Čer-
veného banánu a případně zápisem 
na nástěnku poprosit o doplnění 
památky či instituce. 

Café atrium chystá filmový 
dokument o svých klientech

Intimity pavla Kříže hovoří 
o hloubce prožitku 

červený banán je metaforou 
zasahující i do Chomutova 
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beavers slaví Zlatý 
hattrick 
B tým softbalistů SC 80 Beavers 
slaví třetí triumf v Interpoháru za 
sebou. Celkové vítězství si Cho-
mutovští zajistili už na předpo-
sledním turnaji v Sezimově Ústí. 

baUmrtová vítěZila 
Poslední závody v městských 
lázních ovládla olympionička Si-
mona Baumrtová. V pěti disci-
plínách získala prvenství a na 
trati 50 metrů prsa skončila dru-
há za Petrou Chocovou. 

Fbc 98 chomUtov 
došel o stUpeň dál
Hráči FbC 98 Chomutov se popr-
vé dostali do 4. kola Poháru Čes-
ké pojišťovny, kde narazili na Lit-
vínov. Ten už byl nad síly chomu-
tovských florbalistů, kteří prohrá-
li 1:10 a s pohárem se rozloučili.

nový hrdina pirátů 
stráží brankU
Novým hrdinou v dresu Pirá-
tů se po 5. kole stal Matúš Kos-
túr. Slovenský sympaťák na 
ledě Třince čelil neuvěřitelným 
53 střelám, z nichž 52 zlikvido-
val. Nový sezonní rekord ELH 
hned tak někdo nepřekoná.

KráTCe

Nejen chomutovské „áčko“ bojuje 
na ledě v prvních zápasech nejvyšší 
soutěže, také týmy z mládežnické aka-
demie Pirátů již za sebou mají několik 
kol. „Není to jednoduché. Před námi 
jsou úspěchy z minulého roku, ale u 
mládeže vždy hodně záleží na síle jed-
notlivých ročníků,“ řekl ředitel spor-
tovního úseku mládeže Jaroslav Liška 
a dodal, že nejbližším cílem je pro 
všechny tři týmy play off. 

Všechny tři kategorie akademie, 
tedy junioři, starší a mladší dorost, 
během léta omládly. „Nejlepší hráče, 
kteří se objevují v reprezentačních 
výbě rech, jsme posunuli o ročník 
výš, a tak došlo k omlazení kádrů. 
Musím říci, že všichni tito hráči 
tento skok zvládli a patří k těm lep-
ším,“ vysvětlil Liška s odkazem na 

vzrůstající formu hráčů. 
Po několika úvodních kolech je 

spokojenost s výsledky u vedení různá. 
„Junioři jdou ve stopách svých před-
chůdců a vítězí. Mladší dorost je zatím 
úspěšný tak napůl a staršímu dorostu 
se začátek nevydařil, ale soutěž je 
dlouhá,“ připomněl ředitel úseku mlá-
deže, že není třeba ztrácet hlavu. 

Tento rok je zároveň druhým 
rokem existence mládežnické akade-
mie. „Je pravda, že druhým ro kem 
máme status aka demie, ale my jsme 
požadované metody praktikovali 
již dříve, a tak pro nás ani minulý 
rok neznamenal markantní změnu,“ 
odmítl Liška, že tento rok by byl pro 
akademii klíčový. „Stále máme na 
čem pracovat, přestože naše zázemí 
patří k nejlepším v republice,“ dodal.

První sezona v „Mattonce“ Lev-
hartům vyšla na výbornou. Jenže kádr 
se po úspěšné sezoně rozpadl a klub 
BK Levharti Chomutov chvíli zva-
žoval, zda se do nejvyšší soutěže při-
hlásit. „Nakonec jsme se rozhodli, že 
uděláme vše pro to, abychom mohli 
soutěž hrát. Věřím, že současný kádr 
bude mít stejnou sílu jako ten loňský,“ 
potvrdil trenér Tomáš Eisner, že nej-
horší scénář je zažehnán.

Přesto na Levharty nečeká nic 
jednoduchého. „Soutěž se zúžila na 
13 týmů, z nichž 3 padají do bojů 
o udržení, takže snaha vyhnout se 
baráži se rovná účasti v předkole 
play off,“ nastínil situaci Eisner, kte-
rého těší, že Levharti budou spo-
lupracovat s prvoligovým klubem 
z Plzně. Levharty díky tomu posílili 
nadějní mladíci Honomichl a Pecka 
a někteří z méně vytěžovaných Lev-

hartů se zase objeví v dresu Plzně. 
První kolo zavede Levharty na 

horkou půdu nováčka z Jindřichova 
Hradce. „Je to pro nás spíš nevý-
hoda. V Hradci je euforie a hala je 
požene dopředu. Není to ideální 
start,“ litoval losu Eisner, který ví, 
že by pro jeho tým bylo výhodnější 
uvítat nováčka, s nímž se počítá do 
záchranných bojů, nejdříve na své 
palubovce.

Takový vstup do sezony si hráči 
LoKo Chomutov nepředstavovali. 
Po 3. kole se loňský vítěz podzimu 
krčil na posledním místě s 0 bodů 
a nelichotivým skóre 1:9. „Měli 
jsme krátkou přípravu, chyběla 
souhra. Odešli zkušení hráči a zra-
nil se Marek Žďárský,“ vypočítal 

důvody trenér Josef Škroub. 
Ten po třetí prohře vyhlásil kri-

zovou poradu: „S hráči jsme si to 
rozebrali a řekli si, že tudy cesta 
opravdu nevede. Po domluvě s vede-
ním klubu jsem požadoval doplnění 
kádru.“ Pomohlo to. Už ve 4. kole 
Lokotka získala první bod, když ji 

šanci na vítězství vzala dlouhá hra 
o deseti. „Miska vah mezi úspěchem 
a neúspěchem se začala převažovat 
na naši stranu,“ tušil trenér a další 
vývoj mu dal za pravdu. 

Následovalo vysoké domácí 
vítězství nad Modlany. Poté si 
LoKo připsalo výhru 3:0 v Lou-

nech a následně doma porazilo 
4:0 Modrou. „Byl jsem nervózní, 
jestli poslední výsledky potvrdíme. 
Zvládli jsme to. Musím kluky 
pochválit,“ přiznal Šroub, který se 
na LoKo vrátil po 8 letech: „Je to 
moje srdeční záležitost, a tak je tam 
i trocha nostalgie.“

Město Chomutov sbírá zastou-
pení v nejvyšších soutěžích nejen 
v populárních kolektivních spor-
tech, jako jsou basketbal či hokej. 
Tak trochu skryti za jinými sportov-
ními úspěchy slavili v létě postup 
do nejvyšší soutěže i členové 
1. Karambol klubu Chomutov. 

V herně kina Svět se nyní budou 
scházet nejlepší hráči karambolu 
z celé ČR, proti kterým se postaví 

tři nejlepší hráči domácího klubu. 
„Nečekáme, že bychom v sou-
těži udělali velkou díru do světa, 
ale pro hráče to bude velká zkuše-
nost,“ řekl hospodář klubu Gustav 
Marenčák. Očekává, že i nezúčast-
nění hráči odkoukají od špiček ligy 
nějaké triky: „A je to i motivace pro 
další trénink.“ 

Pro 1. Karambol klub je postup 
do nejvyšší soutěže historickým 

úspěchem, neboť dosud hrál jen 
druhou nejvyšší ligu. S novou klu-
bovnou v kině Svět však přišly 
i ambice, které nakonec mohly dojít 
naplnění. „Skončili jsme sice druzí, 
ale vítěz odmítl postup do 1. ligy, 
a tak byla řada na nás. To jsme 
museli přijmout,“ dodal hospo-
dář klubu. 1. Karambol klub si tak 
nejvyšší soutěž vyzkoušel poprvé 
29. září proti Plzni. 

levharty čeká těžká sezona

loKo Chomutov ožilo a válcuje soupeře 

Nejvyšší kulečníková soutěž 
startuje v Chomutově

akademie 
načíná druhý rok
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na lipské řádila 
důchodkyně
Rekordmankou mezi chomutov-
skými lehkými děvami je žena, 
které je již přes šedesát let. Prá-
vě ta se snažila přimět k zastave-
ní řidiče projíždějící Lipskou ulicí. 
Strážníkům řekla, že nějak se živit 
musí. Dostala pokutu.

Zbytečně volali 
strážníky
Úplně zbytečně vyjížděli stráž-
níci do Poděbradovy ulice, kde 
muž chtěl po své přítelkyni, aby 
odešla z bytu, kde nebyla hláše-
ná. Za přítomnosti strážníků se 
žena sbalila, ale při odchodu jí 
najednou muž zadržel. Prý se s ní 
usmíří, ať zůstane.

bosá žena 
se opalovala 
ve voZovce
Na jedné z křižovatek na Březe-
necké seděla žena a bosé nohy jí 
čouhaly do vozovky. Kolem pro-
jížděla auta. Na dotaz, proč je 
bosa, odpověděla, že je krásné 
počasí a chce si opálit nohy. Stráž-
níci ji zavedli do bezpečí.

vrata do sběrny 
neodveZl
Jednatřicetiletý muž z Jirkova 
u šachty v blízkosti Kyjické pře-
hrady odcizil obrovská želez-
ná vrata. Na káře je poté vezl do 
sběrny ve Spořické ulici. Na mo-
nitoru kamerového systému si ho 
všimli strážníci. Vrata musel vrátit.

MěSTSKá pOlICIe

V areálu mosteckého Benedi
ktu se uskutečnila tradiční meziná-
rodní soutěž mladých hasičů, které 
se letos zúčastnilo celkem 16 pěti-
členných družstev, osm z nich bylo 
z Německa. Chomutovsko zde repre-
zentovala dvě družstva dobrovolných 
hasičů z obce Bílence.

Organizátoři pro ně připravili 
dvanáct disciplín, mezi nimiž byla 
třeba zábavná jízda na koloběžce 
nebo chůze na chůdách, ale i doved-
nostní střelba ze vzduchovky či 
požární útok.

První družstvo dobrovolných 
hasičů z Bílenců zaslouženě obsa-
dilo první místo a poprvé získalo pro 
chomutovské okresní sdružení hasičů 
putovní pohár hejtmanky Ústeckého 
kraje. Druhé družstvo skončilo šesté.

Zahrádkáři začínají zazimová-
vat zahrádky a opouštějí je na zimu. 
To je příležitost pro zloděje. Proto se 
strážníci ještě více zaměřují na kon-
troly kolonií. „Ochranu zahrádek by 
si měli zajistit především jejich maji-
telé, přesto se jim v měsících, kdy na 
zahrádkách nejsou tak často, snažíme 
pomoci,“ řekl ředitel městské poli-
cie Vít Šulc. 

V nepravidelných časech se proto 
do kolonií vydávají hlídky, a to pře-
devším v nočních hodinách. „Už od 
poloviny září máme nastaveno více 
kontrolních bodů u zahrádek,“ říká 
územní strážník Rudolf Svatoš, do 
jehož rajonu patří asi nejvíce zahrá-
dek. „V praxi to probíhá dvěma způ-
soby. Hlídka buď viditelně kontroluje 

kolonie a dává zlodějům najevo svou 
přítomnost, nebo naopak je schovaná 
a sleduje zahrádky zpovzdálí,“ přibli-
žuje činnost hlídek Svatoš.

Hlídky samozřejmě nemohou být 
v osmi chomutovských koloniích 

celou noc. Městská policie nemůže 
suplovat hlídací službu. „Působíme 
především preventivně, pachatelům 
dáváme najevo, že se v koloniích 
můžeme kdykoliv objevit,“ vysvět-
luje Šulc. 

Hasiči uspěli 
v mezinárodní 
soutěži

Strážníci více 
kontrolují zahrádky

Prevence nemusí být jen nuda, ale 
také velká zábava. To už několik let 
v Chomutově dokazuje akce Happy 
day pořádaná městem. Ta je prezen-
tací všech preventivních složek, od 
kterých se děti i jejich rodiče mohou 

dozvědět, jak se bránit před nebezpe-
čím. „Připravili jsme dětské dopravní 
hřiště, které tu máme již pátým 
rokem. Státní policie zase dětem 
vysvětlí více o otiscích prstů,“ popsala 
část programu Iva Ejim, manažerka 
prevence Městské policie Chomutov.

Mimo policejních složek se 
v parku před divadlem prezento-
vali také dobrovolní i státní hasiči. 
Studenti střední zdravotnické školy 
si pro děti připravili ukázku první 
pomoci a pedagogickopsycho-
logická poradna dovolila dětem 
pohlédnout na svět zrakem podna-
pilého. Její pracovnice totiž zájem-

cům zapůjčily takzvané opilé brýle. 
Kromě toho bylo možné nechat si 
v rámci akce otestovat krev na HIV 
či žloutenku typu C. Děti i dospělé 
pak zaujal simulátor nárazu při třice-
tikilometrové rychlosti.

Happy day je dalším důkazem, 
že město Chomutov dbá na prevenci. 
„Prevence napomáhá zažehnat 
některé problémy, dříve než vyrostou 
do obtížně zvládnutelných rozměrů. 
Proto město podporuje preventivní 
opatření. Chceme řešit problémy, 
dokud jsou malé, protože pak už je 
s nimi těžké něco dělat,“ poznamenal 
náměstek primátora Jan Řehák. 

Tisíce řešených událostí mají za 
sebou ženy a muži v reflexních ves-
tách, kteří procházejí chomutov-
ská sídliště, městský park i centrum 
města. „Jsou to asistenti prevence 
městské policie, nikoliv domobrana, 
se kterou si ji občané pletou po medi-
ální bublině z minulých týdnů,“ 
upozorňuje ředitel městské policie 
Vít Šulc. Civilní pracovníci měst-
ské policie za červenec a srpen řešili 
téměř tři a půl tisíce událostí. K šesti 
stům událostí přivolali hlídku, která 
pomohla s řešením. 

Městská policie Chomutov vyu-
žívá asistentů prevence kriminality 
již šestým rokem. Nejprve na jejich 
práci přispíval úřad práce, nově 
i Ministerstvo vnitra, které tento pro-
jekt rozšířilo i do jiných měst. Jinými 
slovy, Chomutov a jeho civilní pra-
covníci jsou pro jiná města příkla-
dem dobré praxe. To potvrzuje i ředi-
telka odboru prevence kriminality 
Ministerstva vnitra Jitka Gjuričová, 
která chomutovskou městskou policii 
pochválila za hledání nekonvenčních 
cest a zároveň představila města, 

která po vzoru Chomutova začala 
využívat asistentů. Z Ústeckého kraje 
jsou to Děčín, Šluknov, Most, Obr-
nice nebo Litvínov, další ze Středo-
českého a Moravskoslezského kraje.

Asistenti prevence kriminality se 
osvědčili při dohledu nad nejrůzněj-
šími nešvary ve veřejném pořádku. 
„Proto jejich řady opět ve spolu-
práci s úřadem práce ještě rozšíříme. 
V říjnu jich bude v chomutovských 
ulicích chodit již šestnáct,“ prozradil 
náměstek primátora a velitel městské 
policie Jan Řehák.

Happy day opět připomněl 
význam prevence

„Civilové“ řešili 3 500 událostí 
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čtvrťáci soUtěžili 
v atletice
Třída 4.A ze základní školy na 
Kadaňské se zúčastnila sportov-
ní akce Atletika pro děti. Lehko-
atletické disciplíny žáci zvládli 
s přehledem a odnesli si dárky.

místo psa mají 
bUrUndUka
Páťáci ze základní školy v uli-
ci Akademika Heyrovského si 
od září na celý rok v zooparku 
adoptovali burunduka pásko-
vaného, tedy zemní veverku.

s létem se loUčili 
oslavoU
Konec letních měsíců se roz-
hodli oslavit druháci ZŠ Školní 
při zahradní party. Nechybělo 
občerstvení, dětské šampaňské 
ani balonky a dobrá nálada.

vyšlápli si 
na klínovec
První výlet ve školním roce 
mají za sebou šesťáci ze základ-
ní školy Na Příkopech. Dva dny 
strávili soutěžemi a hrami na 
Klínovci, na který si i vyšlápli.

kadaňskoU 
Zaplnily bUbny
Stoletá budova základní školy na 
Kadaňské se rozezněla v rytmu 
bubnů. Každý z žáků dostal hu-
dební nástroj a hromadně tvořili 
melodie a hráli si s hudbou.

den Zvířat 
v ZooparkU
Bohatý program připravil Pod-
krušnohorský zoopark na oslavy 
Mezinárodního dne zvířat. Akce 
začne 6. října ve 12 hodin verni-
sáží prací Jaroslavy Bendové. 

KráTCe

Dveře budovy ředitelství Mateř-
ské školy Chomutov se jakoby lehce 
zacvakly. Prostory jsou útulné, 
čisté, atmosféra je velmi přátelská. 
Vítejte, rodiče, právě jste svěřili své 
dítě do rukou profesionálů s láskypl-
ným srdcem. Udělali jste dobře, pro-
tože každá ze čtrnácti sdružených 
mateřských škol má co nabídnout.

Téměř před deseti lety zaštítila 
příspěvková organizace patnáct jed-
notlivých školek, jedna byla zru-
šena. Každým rokem škola navyšuje 
kapacitu, aby vyhověla všem poža-
davkům o umístění dítěte. „Sku-
tečně tomu tak je. Nyní přijímáme 
absolutně všechny děti starší tří 

let. Většinu mladších dětí také při-
jmeme, pokud ne, nabízíme během 
roku uvolněná místa,“ uvedla ředi-
telka Mateřské školy Chomutov 
Irena Kopecká.

O více než 1 400 dětí se sta-
rají necelé dvě stovky zaměst-
nanců. Důležité ale je, jak se sta-
rají. „Klademe velký důraz na indi-
viduální přístup k dětem,“ říká ředi-
telka. V praxi to znamená, že vzdě-
lané a citlivé učitelky podporují v 
dítěti tu oblast, ve které je šikovné, 
a pomáhají mu zlepšovat se v čin-
nostech, které mu nejdou. Úspěch je 
však vždy podmíněn i spoluprací ze 
strany rodičů.

Ve školním vzdělávacím pro-
gramu je zahrnuto mnoho čin-
ností nad rámec povinností mateř-
ské školy. Během roku jezdí děti 
lyžovat, plavat nebo bruslit. Zúčast-
ňují se také nejrůznějších soutěží 
i na mezinárodní úrovni, sezna-
mují se s cizím jazykem. Mimo to 
je pak každé odloučené pracoviště 
zaměřené jiným směrem. Infor-
mace o jednotlivých školkách přine-
sou Chomutovské noviny v každém 
z dalších vydání. Právě tyto infor-
mace by totiž měly být vodítkem 
pro rodiče při rozhodování, kterou 
školku bude jejich potomek navště-
vovat.

Velmi zajímavý předmět si 
mohli zvolit pro tento rok sedmáci 
základní školy na Zahradní. Desig-
nové zaměření tohoto předmětu při-
lákalo patnáct děvčat a jednoho 
chlapce. První hodina byla ve zna-
mení účesů, uměleckých děl stvoře-
ných bohatou fantazií i šikovnýma 
rukama.

Užité umění by mělo dětem při-
blížit fenomén designu. „To zna-
mená, že by se měly blíže seznámit 
s propojením funkčnosti a estetické 
stránky běžně užívaných předmětů. 
Měly by lépe pochopit rozdíl mezi 
věcmi sériově vyráběnými pro 

potřeby široké veřejnosti a před-
měty, které jsou nejen praktické, 
ale i umělecky cenné,“ vysvětlila 
Markéta Moravcová Raušová, která 
předmět ve škole vyučuje.

Při tvorbě krásných účesů se 
třída najednou proměnila v kadeř-
nický salon. Atmosféra byla plná 
kreativity a návrhů. „Budu pyšná, 
když v dětech probudím touhu 
po vlastním tvoření a dotváření,“ 
uvedla učitelka.

V dalších hodinách čekají na 
žáky opět samé zajímavosti. Budou 
se například zabývat módou, navr-
hovat a vyrábět netradiční nádobí 

nebo virtuálně zařizovat interi-
éry. Některé věci recyklují a dají 
jim nový smysl. Také si ukáží, co 
v dnešní supermarketové době umí 
lidé vytvořit pomocí šikovných 
rukou.

Kuchařky ze základní školy na 
Kadaňské mají v plánu děti postupně 
seznamovat s různými zvláštnostmi 
světové i naší kuchyně. Chtějí tím 
vnést mezi děti a potažmo i jejich 
rodiče osvětu, co se jídla, zejména 
zdravého, týče. Například jim 
vysvětlit, co je to kuskus, bulgur 
a podobně.

Kuchařky tato jídla již dávno 
zařadily do jídelníčků, ale letos 
chtějí dětem každý měsíc ozvláštnit. 
„V září zůstaly doma, tedy v krajích 
českých, uvařily typická česká jídla 
jako je svíčková s knedlíky a prejt se 
zelím a bramborem. K našim oblí-
beným pokrmům se náležitě vyfikly, 
měly apartní oblečky,“ uvedla 
zástupkyně ředitelky školy Sabina 
Fiedlerová.

Další měsíce, až do června 2013, 
se strávníci mohou těšit na řec-
kou, ruskou, skandinávskou, sloven-
skou, čínskou, španělskou, morav-
skou, mexickou a tuniskou kuchyni. 
Šikovné kuchařky vždy v daný den 
připraví výstavku pokrmů a atri-
butů té které konkrétní země a oba 
obědy, jež uvaří, budou typické pro 
daný kraj či zemi. „S nápadem při-
šly samy, v čele s paní vedoucí Kos-
narovou. Nezbývá, než jim za to 
prima ozvláštnění školních obědů 
poděkovat. Jednak vlastně po celý 
rok budeme díky jídlu cestovat, jed-
nak žáci 5. až 9. tříd budou zapo-
jeni do prezentací jednotlivých zemí, 
neboť vždy připraví plakát o dané 
zemi a jejich typickém jídlu,“ dodala 
zástupkyně. 

Každá školka má 
co nabídnout

Věcem dodají nádech umění

Kuchařky 
přibližují dětem 

světovou kuchyni
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křížovka V novém plaveckém areálu Aquasvět bude… (tajenka).

osmisměrka V tajence naleznete jméno českého knížete a světce. vtipy o Zvířatech

Přijde se vlk podívat do porodnice 
na syna. Prohlíží ho a celej se 
rozplývá: „Jaký má krásný očíčka, 
a ten čumáček. A jaký má malinký 
zoubky, a ty ouška. Ty ouška? Ty 
uši! Jen počkej, zajíci!“

Letí netopýr a narazí do stromu, 
spadne na zem, ale otřepe se 
a letí dál. Narazí do stožáru, 
spadne, ale zase se sebere a letí 
dál. Narazí do komína, zase 
spadne a řekne: „Ach jo, já se s tím 
walkmanem jednou zabiju.“

Leží moucha na zádech a třepe 
nožičkami. Letí kolem druhá a ptá 
se: „Aerobik?“ 
A ta druhá: „Ne, Biolit“.

Napříč Austrálií skáče klokan, po 
každých 100 metrech se zastaví, 
z jeho vaku vykoukne tučňák 
a blinká. V Antarktidě sedí ve 
skupině tučňáků malý klokánek, 
občas kýchne a zamumlá: 
„Nesnáším výměnný pobyty.“

Jde James Bond pouští a potká 
velblouda. Ten na něj nechápavě 
kouká, a tak se James představí: 
„Bond, James Bond.“ Velbloud 
zase divně kouká a po chvíli 
řekne: „Bloud, velbloud.“

Do zverimexu vrazí rozčilený muž 
s ledním medvědem na vodítku: 
„Kde je ten idiot?“ 
„Který?“ ptá se prodavačka.
„Ten, co mi před rokem prodával 
bílého křečka.“ BODY, BŘITY, ČNĚLKA, DEBL, DUPLIKÁT, EŠUS, GINKO, GYPS, HEROIN, KOPR, KORUND, KVĚT, NEGR, 

NEONY, OŠIDNOST, OVÁLY, PAPÁ, PITO, PLUIE, PRAK, PTYALÍN, ŠEPT, ŠPONA, ŠVAGROVÁ, UŠÁK, ZÁTIŠÍ
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podrobný  
kalendář akcí 
najdete na webu:

 03.10. st 17.00 madaGaskar 3 (3d) 19.00 svatá čtveřice
 04.10. čt  18.45 žižkovské divadlo járy cimrmana: české nebe

19.30 cesta do lesa
 05.10. pá 17.00 rebelka 18.00 cesta do lesa 19.30 drUhá šance
 06.10. so 15.00 alvin a chipmUnkové 3 17.00 cesta do lesa
 07.10. ne  15.00 kytice pohádek i. 17.00 bastardi 3 

19.00 kletba Z temnot
 08.10. po 17.00 svatá čtveřice 19.00 líbáš jako ďábel
 09.10. út 17.00 let‘s dance: revolUtion 19.00 kletba Z temnot 
 10.10. st 17.00 cesta do lesa 19.00 méďa
 11.10. čt 17.00 naboř a Ujeď 19.00 looper 
 12.10. pá  17.00 hotel transylvánie 18.00 96 hodin: odplata 

19.30 ve stínU
 13.10. so  15.00 hotel transylvánie 16.00 vrásky Z lásky 

19.00 maZel
 14.10. ne 18.00 the Word‘s 19.00 kletba Z temnot 
 15.10. po 17.00 váňa 19.00 soUsedská hlídka 
 16.10. út 17.00 naboř a Ujeď 20.00 maZel

 04.10. čt 15.00  den Zvířat v domečkU – Přijďte popřát morčátkům, křečkům, 
králíčkům, hadům, ještěrům a želvičkám.

 06.10. so 10.00  kadaňský šUplík – Výprava chomutovských plastikových mo-
delářů ke kamarádům do Kadaně.

 20.10. so 09.00 rychlá kola ddm – Přijďte si zajezdit na autodráze.

 03.10. st 18.00 povídání o bylinkách – učebna č. 66 SKKS
 09.10. út 18.00 česká klasická homeopatie – učebna č. 66 SKKS
 11.10. čt 17.00 nUmismatika Z pohledU historie i. – učebna č. 66 SKKS
 14.10. ne 15.00 červená karkUlka – velký sál SKKS
 16.10. út 17.00 prsatý mUž – velký sál SKKS
 17.10 st 17.30  astropsycholoGie – 

vZtahy v horoskopech ZroZení – učebna č. 66 SKKS

 09.10. út 19.00  chUdák harpaGon – Dramatické vyprávění o stařičkém člo-
víčkovi, kterému všichni ztrpčují život tím, že po něm něco chtějí. Ze-
jména peníze. A človíček nerad dává a nedá a nedá…

 11.10. čt 19.00  leoš šimánek – nový Zéland – Velkoplošná panorama-
tická diashow. Leoš Šimánek je známý tím, že rád dělá neobvyklé věci. 
Vzdát se kýženě očekávaného léta a vydat se zpět do zimy? Stěží by to 
někdo udělal! On však věděl, do čeho jde. Věděl, že jej a jeho rodinu 
očekává zajímavý svět, a o to víc v zimě.

 14.10. ne 15.00  o mlsné princeZně – Princezna Vanilka má mlsný jazýček, kte-
rý ji dovede až k ježibabě do perníkové chaloupky v lese. Naštěstí ji vy-
svobodí dvorní šašek s pohledným kuchtíkem Matějem…

 
KINO SVěT

DůM DěTí a MláDeže

přeDNášKY, beSeDY, aKCe

MěSTSKÉ DIVaDlO

 Od 03.10. obraZy – r. pachman – výstavní síň knihovny
  vyšívání – výstavní síň knihovny
 Od 08.10. obraZy – vladimír šavel – galerie Lurago
 Do 24.10. intimity – galerie Špejchar
 Do 21.12. Foto – dominika dolejšová – galerie Na schodech

 03.10. st 18.00 jUbilejní koncert hlaholU – kostel sv. Ignáce
 07.10. ne 15.00 jirkovský písňovar – kostel sv. Ignáce
 16.10. út 19.00  světové klavírní leGendy e. GreiG a F. lisZt – Zazní 

slavné klavírní koncerty těchto mistrů, které zahrají absolventi HAMU 
Praha Miroslav Sekera a Václav Mácha. Doprovází Festivalový orchestr 
P. Macka. Dirigent M. Lebel z Francie – městské divadlo

 17.10. st 19.00  kamelot – Kamelot je svět dynamických melodií, životních myš-
lenek a názorů. Skupina Kamelot dávno překročila hranici žánru folk 
a country – Kulisárna

 Do 04.11. daniel černý Fotky – retrospektivní výstava – oblastní muzeum
 Od 15.09. červený banán – návrh krajiny – oblastní muzeum
 Do 31.10. christian lehmann – kostel sv. Kateřiny

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

    poklady Gotiky a renesance severoZápadních čech – 
nejcennější soubor plastik a oltářní malby v Krušnohoří – budova radnice

    historická lékárna – 
nábytek a vybavení lékárny z kláštera alžbětinek v Kadani – levý malý sál

    Fialův pohyblivý betlém – 
velký betlém s chomutovskými reáliemi – oratoř

 04.10. čt 17.30 chomUtov–sparta praha – hokej junioři – zimní stadion
 06.10. so 08.00 FUtsal – sportovní areál Duha
  so 17.00  bk levharti chomUtov–nh ostrava – basketbal – 

městská sportovní hala
 07.10. ne 08.00 FUtsal – sportovní areál Duha
 07.10. ne 16.00  aFk loko chomUtov–horní jiřetín – fotbal – 

hřiště ul. Březenecká
 07.10. ne 17.30 chomUtov–karlovy vary – hokej – zimní stadion
 11.10. čt 17.30 chomUtov–vítkovice – hokej junioři – zimní stadion
 13.10. so 17.00  bk levharti chomUtov–bk děčín – basketbal – 

městská sportovní hala
 14.10. ne 10.30  sk chomUtov nh–sokol blovice – národní házená – 

sportovní areál Duha
 14.10. ne 16.00  aFk loko chomUtov–bílina – fotbal – hřiště ul. Březenecká
 14.10. ne 17.30 chomUtov–vítkovice – hokej – zimní stadion

VýSTaVY

KONCerTY

OblaSTNí MUzeUM

SpOrT
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 03.10.  Březenecká – 17. listopadu od Dřínovské po křižovatku na Březenec, 
Hutnická vč. parkovišť a chodníků.

 04.10.  Kamenná – Kamenný Vrch u č. p. 5282 – 5266 vč. parkovišť, plochy 
a chodníky u bývalé školy a stř. služeb, komunikace na Březový Vrch 
k odbočce na Kamenný Vrch, stanoviště VOK před č. p. 5266.

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

 10.10.  Kamenná – Kamenná od č. p. 5163 k nákupnímu středisku vč. parkovišť 
a sjízdných chodníků, školní pěšina.

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

 16.10.  Zahradní – borová vč. parkovišť a chodníků a malé parkoviště u vstupu do 
Kulturního domu Zahradní.

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

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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Už je to tady. Chomutované 
nemusí za vodními hrátkami do Mari-
enbergu nebo Mostu. Město otevře 
Aquasvět. „Rodiny s dětmi se mohou 
těšit na několik relaxačních bazénů, 
dva tobogany či velkou skluzavku, 
vířivku a masážní vodní lehátka,“ 
popisuje lákadla primátor Jan Mareš.

Všechny provozy jsou již funkční. 
„Nyní čekáme na laboratorní kontroly 
vzorků vody. Je to velmi zdlouhavý 
proces, který může trvat i řadu dní,“ 
říká jednatelka společnosti Kultura 
a sport Věra Flašková. Jakmile labora-
toř dá zelenou, začne ostrý provoz.

Kromě bazénů a toboganů akva-

centrum nabídne malý bazén pro koje-
necké plavání, velké občerstvení hned 
u bazénů a další vodní atrakce. Samo-
zřejmostí jsou moderní šatny. U areálu 
je parkoviště s více než 300 místy. 

Informace o základním vstupném 
do Aquasvěta a všech slevách pro 
rodiny najdete na www.kulturasport.
cz. Na stejných stránkách budou také 
informace o slavnostním otevření 
Aquasvěta a fungování městských 
lázní do otevření nového sportoviště. 
Na výstavbu relaxačního centra rad-
nice získala dotaci ve výši 274 mili-
onů, celkové náklady činily 393 mili-
onů korun.

jan Mareš:

Na rodiny čeká 
spousta atrakcí



Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28  Chomutov
zveřejňuje podle § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
záměr prodat 5 pozemků určených k výstavbě garáží 
na části pozemku p.č. 4705/1 v k.ú. Chomutov i, ul. mostecká 
prostřednictvím výběrového řízení. 
Jde o rozšíření stávajícího areálu garáží, sousedícího s novým areálem zimního stadionu.
 

Soutěžní podmínky lze vyzvednout na oficiálních stránkách statutárního města Chomutova, dále na podkladě 
písemné, telefonické nebo elektronické žádosti u pracovnice odboru rozvoje investic a majetku města p. Bäumeltové, 
e.baumeltova@chomutov-mesto.cz, tel. 474 637 475, Chomutov, Chelčického 99.
Doba zveřejnění od 17.09.2012 do 18.10.2012.

pozemky k výstavbě garáží

www.chomutov-mesto.cz

Internetová
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Zpravodajství
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facebook.com/
echomutov

www.eChomutov.cz


