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Nové poradenské centrum pro region
Chomutov a okolí
Palackého 5625, 430 01 Chomutov

Kontaktujte nás na:
michal.srp@ostsaechsische-sparkasse-dresden.de
www.sporitelna-drazdany.cz Tel.: 412 374 452

Německá banka, která Vám rozumí...
Když jde o peníze...Sparkasse

Díky programu ŠKODA Plus 
se už nemusíte bát pořídit si ojetý vůz.

Zastavte se u nás a vyberte si z nabídky ročních vozů, 
které mají najeto maximálně 30 000 km, a navíc 
prodlouženou značkovou záruku až na 5 let. Nebo 
sáhněte po široké nabídce vyzkoušených ojetých vozů 
s garancí prověřené historie a technického stavu.

skodaplus.cz

Škoda Plus
MěníMe Minusy
    ojetých vozů
         na plusy

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

autoDům chomutov
Spořická 4522
430 01 Chomutov
Tel.: 474 624 308
www.autodum-cv.cz

Untitled-34   1 25.7.2018   8:59:03



inzerce obsah

obsah | 3

� aktuality
 4 GERSTNEROVOU 

STEZKOU PROVEDOU 
NOVÉ CEDULE
Informační cedule na 
Gerstnerově stezce jsou 
zcela nové. Plastové tabule 
umístěné v dřevěném 
stojanu v minulosti poškodili 
vandalové.

� aktuality
 5 DÍVKY POMOHLY 

ZRANĚNÉMU MUŽI
Velmi statečně se zachovala 
tři děvčata z Chomutova, 
která viděla muže spadnout 
z kola do přivaděče na 
Březenecké. Bez zaváhání mu 
přivolala pomoc.

� téma
 6 FESTIVAL SPORTU: DĚTI 

VYZKOUŠELY DESÍTKY 
SPORTŮ
Více než dvě desítky 
sportovních klubů se 
představily při Festivalu 
sportu v areálu Kamencového 
jezera. Rodiče i děti tak 
našli kompletní informace 
o sportovním vyžití ve městě 
na jednom místě.

� rozhovor
 8 JAN KADLEC: ŽELEZNICE 

V CHOMUTOVĚ OSLAVÍ 
150 LET, LIDÉ O NI MAJÍ 
STÁLE ZÁJEM
V říjnu roku 1870 přijel do Cho-
mutova první vlak. Železnice 
tedy příští rok oslaví 150 let od 
jeho příjezdu. U této příležitosti 
vyjde i kalendář plný fotografií.

� kultura
 12 PŘES DVA A PŮL 

TISÍCE LIDÍ SI ZDARMA 
PROHLÉDLO PAMÁTKY
Přes dva a půl tisíce lidí navští-
vilo chomutovské památky 
zdarma při Dni evropského 
dědictví.

� sport
 22 ATLETI VTŽ BODUJÍ NA 

NĚKOLIKA FRONTÁCH
Venkovní atletická sezona 
vrcholí a závodníci TJ VTŽ 
Chomutov sklízejí plody své 
práce. 

� fotostrana
 23 RODINNÉ ZÁPOLENÍ 

ZAVÍTALO MEZI 
BASKETBALISTY
V době vrcholícího 
Mistrovství světa 
v basketbale v Číně 
vyrazili koza Róza a kozlík 
Rozmarýnek do sportovní 
haly podívat se, jak se hraje 
basketbal v Chomutově. 

5.10.
·  Rodinné zápolení na téma 
Harry Potter od 13 hodin 
v Chomutovské knihovně

·  Den zvířat v Zooparku 
Chomutov od 13 hodin

12. a 26.10. 
Severočeské farmářské trhy 
od 8 hodin na náměstí 1. máje

17.10.
Akce Chomutov svým 
seniorům od 9.30 v Městském 
divadle

24.10.
Veletrh Krušnohorský byznys 
day od 10 hodin v Městském 
divadle

26.10.
Strašidelná zoo od 16 hodin 
v Zooparku Chomutov

28.10.
Výročí vzniku samostatného 
československého státu 
v parčíku ve Školní ulici  
od 12 hodin

ZAPIŠTE SI 
DO DIÁŘE

CHCETE MĚ?
Dina je zhruba 8 měsíců stará 
kříženka labradora a loveckého 
plemene. Dina je vhodná ke 
sportovně založeným lidem. Poté 
bude ten nejhodnější a nejspoko-
jenější pes.

V psím útulku čeká na nové pány řada 
pejsků. Některé z nich vám představuje-
me. Více informací získáte na stránkách  
psiutulekchomutovjirkov.estranky.cz 
nebo na telefonu 474 651 080.

FILMAŘI NATÁČELI V LÁZNÍCH  
ČÁST SERIÁLU ZRÁDCI
Po nelegální varně drog pátralo policejní komando v bývalých městských lázních. Jednalo se o natáčení části 
šestidílné kriminálky Zrádci. Tu v Chomutově i dalších městech natáčí režisér Viktor Tauš pro Českou televizi. 
Komando však do lázní přišlo pozdě, varna už na místě nebyla. Seriál zavede diváky do prostředí drogové 
mafie v České republice. Hlavní postavou příběhu je mladý dealer David, kterého ztvárňuje Cyril Dobrý. Nikdy 
nechtěl být informátorem protidrogové centrály, ale nemá na vybranou. Podléhá nátlaku jednoho z jejích členů 
ztvárněného Václavem Neužilem. Ocitne se nejen v hledáčku policistů, ale i česko-vietnamské drogové mafie. 
Na konci pilotní epizody bude uprostřed dvou světů – policie a mafie. Oba světy ohrožují jeho život. 
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Gerstnerovou 
stezkou provedou 

nové cedule

Informační cedule na Gerstne rově 
stezce jsou zcela nové. Plastové tabule 
umístěné v dřevěném stojanu v minu-
losti poškodili vandalové, nyní jsou 
pro turisty i obyvatele města opět čisté 
a čitelné. „Již jsme vyměnili ceduli 
na křižovatce Blatenské a Škroupovy 
ulice a také u divadla. Třetí tabule byla 
dříve přímo na budově knihovny, nově 
ale bude také samostatně v dřevěném 
stojanu. Tato instalace nás tedy ještě 

čeká,“ uvedla vedoucí odboru majetku 
města Pavlína Kolářová.

Franz Josef Gerstner byl český 
matematik a fyzik a průkopník že-
leznice. Byl to chomutovský rodák, 
který se zasloužil o přivedení železnice 
do města. Za zásluhy o rozvoj tech-
nického školství, průmyslu, vodního 
stavitelství a železniční dopravy byl 
v roce 1810 povýšen do dědičného 
šlechtického stavu.

Město pořídilo elektromobily, 
podpoří klid a čistotu ovzduší 

Dva nové elektromobily Volks
wagen eGolf slouží úředníkům 
města. Město pořízením elektro-
mobilů za výhodných podmínek 
podpoří čistotu ovzduší v ulicích 
a také ušetří. „Provoz těchto vozů 
je bezemisní, velmi tichý a také 
levný. Do budoucna uvažujeme 
o pořízení užitkových elektromo-
bilů, malé tiché náklaďáčky by-
chom využili například při práci 
na hřbitově, v zooparku či v areálu 
Kamencového jezera,“ uvedl primá-
tor města Marek Hrabáč.

Bílé vozy budou následně po-
lepeny oranžovými pruhy přes 
kapotu a střechu a znakem města. 
Obsluhovat je nebude pro úřed-
níky problém. „Největší změnou 

oproti běžným vozům je v tichosti. 
Po nastartování lidé ve voze nic 
neslyší, ticho je ve voze i při jízdě. 
Dále musí počítat s tím, že vůz 
má průměrný dojezd 250 kilome-
trů na jedno nabití. To jsou ale věci, 

na které si snadnou zvyknou,“ vy-
světlil David Martínek, manažer 
řízení segmentu veřejné správy ČEZ 
ESCO.

Elektrovozy mají automatickou 
převodovku.

Chomutov a Jirkov zlepší 
společně dopravu

Comotovia 
bude letos 
o železnici

Radnice zakročí 
proti potkanům

Města Chomutov a Jirkov spo-
lečně pracují na rozvojovém do-
kumentu, který zefektivní dopravu 
v celém souměstí a zároveň ochrání 
životní prostředí. Plán se soustředí 
na všechny druhy dopravy od té au-
tomobilové, přes autobusovou 
a železniční, až k pěší či cyklistické 
dopravě. „Prostřednictvím Plánu 
udržitelné městské mobility se zlepší 
kvalita života ve městě. Zvýší se bez-
pečnost provozu, zkrátí se doba ces-
tování, změní se parkovací politika 
města nebo se vybudují kapacitní par-
kovací plochy ve strategických loka-
litách. Je to sice běh na dlouhou trať, 
ale vnímáme to jako krok správným 
směrem,“ prozradil náměstek primá-
tora za rozvoj města David Dinda.

Mimo bezpečnosti či zlepšení 
parkování ve městě jsou cílem 
i další témata, která obě města 

trápí. „Do budoucna je určitě ne-
zbytné, abychom omezili produkci 
emisí a snížili prašnost ovzduší. 
A na to tento projekt nezapomíná. 
Chce totiž nalézt řešení, jak zmírnit 
nežádoucí vlivy dopravy na ži-
votní prostředí a zároveň negativně 
neovlivnit ekonomiku a mobi-
litu obyvatel,“ zdůraznil primátor 
města Chomutova Marek Hrabáč. 
To by třeba mohlo znamenat, 
že se v Chomutově začnou ve vel-
kém využívat udržitelné formy 
dopravy. Město by tedy začalo 
více podporovat pěší a cyklistic-
kou infrastrukturu, sdílení kol nebo 
zajištění prostředků MHD, které 
by využívaly výhradně obnovitelné 
zdroje. Plán udržitelné mobility 
bude navržen ruku v ruce s tr-
vale udržitelným rozvojem města. 
Do uličních prostor se tedy do-

stane více zeleně a myslet se bude 
i na hospodaření s vodou. To na-
příklad znamená, že nově vzniklá 
parkoviště, vozovky nebo chodníky 
budou navrženy z propustných ma-
teriálů. Srážkové vody tak nebudou 
sváděny do kanalizací, jako je tomu 
doposud, ale budou zasakovány 
zpět do podloží.

Pro další vývoj je ale velmi dů-
ležitá zpětná vazba od občanů. Teď 
je ten správný čas, aby se lidé zapojili 
do projektu a poskytli svůj pohled 
na věc. Zapojení široké veřejnosti po-
může důkladně zanalyzovat současný 
stav celého souměstí. Pomoc tak mo-
hou lidé městu poskytnout vyplněním 
anonymního dotazníku nebo upozor-
něním na problematická místa po-
mocí pocitové mapy. Více informací 
je k dispozici na webových stránkách 
www.mobilitachomutov.cz.

Konference Comotovia se letos 
bude věnovat 150. výročí železniční 
dopravy v Chomutově. Bude se konat 
5. listopadu od 8.15 hodin v zasedací 
místnosti radnice. Přednášky budou 
zaměřené například na historii že-
leznice, Duchcovskopodmokelskou 
dráhu, stavební úpravy železničních 
tratí ve 20. století, roli železnice při od-
sunu chomutovských Němců a další. 
Přednášky budou rozdělené do čtyř te-
matických bloků, každá potrvá patnáct 
minut. Poslední začne ve 13.15 hodin, 
následovat bude ještě diskuze.

Město Chomutov ve spolupráci 
se Severočeskou servisní připra-
vuje plošnou deratizaci. Ta proběhne 
v nejbližších měsících a návnady proti 
potkanům při ní budou kladeny do ka-
nalizačních šachet, jejich přípojek i do 
případných potkaních nor v okolí.

„Deratizace bude probíhat v mnoha 
lokalitách města, na místech, kde byli 
potkani opakovaně zaznamenáni v mi-
nulosti i kde byli hlášeni v posledním 
období,“ upřesňuje pracovnice odboru 
životního prostředí Ilona Spoustová. 
Kromě primární pokládky budou dera-
tizátoři v následném období provádět 
kontrolu a případnou opakovanou apli-
kaci. Ošetřené kanály budou označeny 
barvou. Přesný termín zákroku a další 
informace k tématu budou včas zve-
řejněny na webových stránkách města 
www.chomutovmesto.cz.
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KRÁTCE
VYZKOUŠÍ SI NOVÉ HRY
Ve středu 30. října od 10 do 17 
hodin se bude konat ve velkém 
sále Chomutovské knihovny 
Hraní s MindOK. Můžete si přijít 
hrát, vyzkoušet aktuální novin-
ky i klasické bestsellery.

VÝSTAVA JAKO 
ÚNIKOVÁ HRA
Formou únikové hry bude 
prezentovat oblastní muzeum 
výstavu Únik z totality aneb 
Listopad 89 na Chomutovsku. 
Začíná 19. října a potrvá do 
1. února příštího roku.

OBELISK S OTISKEM 
V KOSTELE
Vernisáž spojená s odhalením 
unikátního obelisku s otiskem 
ruky Václava Havla proběhne 
v kostele sv. Kateřiny 19. října 
od 15 hodin, po ní bude možná 
bezplatná návštěva výstavy.

DO ZOOPARKU 
ZA ZÁBAVOU
V Zooparku Chomutov se 
budou konat dvě podzimní 
akce. Oslavy Dne zvířat začnou 
hned první říjnovou sobotu, 
ve Strašidelnou zoo se zoopark 
promění 26. října od 16 hodin.

VYRÁBĚLI Z KERAMIKY
Klienti COZP Písečná přijali 
pozvání na Den keramiky ve Vej-
prtech, kde měli možnost si dle 
vlastní fantazie ozdobit džbánek. 
Kdo měl zájem, mohl si vyzkou-
šet zábavnou hru Karaoke.

OPRAVENÉ SCHODY 
A BAREVNÉ ZÁHONY
Technické služby v těchto dnech 
opravily kontejnerové stání 
v ulicích Zahradní a Písečná, na 
Kamenné opravily schodiště 
a opěrné zdi. Nyní mění letničky 
v záhonech za dvouletky.

I pro psy na Chomutovsku platí: 
do konce roku musejí mít čip

Dívky pomohly zraněnému muži

Podle novely veterinárního 
zákona č. 302/2017 Sb. musejí 
k 1. lednu 2020 být všichni psi 
v České republice označeni mikro-
čipem. Zhruba polovina tuzemských 
psů už mikročip má, majitelé druhé 
poloviny musejí splnění povinnosti 
stihnout do konce letošního roku.

Zákonodárci si od úpravy slibují 
bezproblémovou identifikaci psů 

kontrolními orgány, účinnější moni-
toring chovů a obchodování se psy 
a snazší dohled nad dodržováním 
stanovených pravidel včetně vak-
cinace. Zásadní povinné očkování 
proti vzteklině bude nově platné jen 
tehdy, když bude mít pes mikročip.

Čipování je jednoduchý úkon, 
při němž je mikročip o délce cca 
1 cm sterilně pomocí jehly vpraven 

do podkoží zvířete. Obal je vyro-
ben z biokompatibilního materiálu, 
na který organizmus nereaguje jako 
na cizí těleso. Zákrok v ceně sto-
korun běžně provádějí veterinární 
lékaři. Od čipování jsou osvobozeni 
pouze psi označení čitelným teto-
váním, které bylo provedeno před 
3. červencem 2011. Nově narozená 
štěňata budou muset být očipována 

nejpozději v době prvního očkování 
proti vzteklině, tedy ve věku půl 
roku.

Nesplněním povinnosti se maji-
tel psa vystavuje hrozbě správního 
řízení ze strany Státní veterinární 
správy s uložením až 20tisícové 
pokuty. Další podrobnosti lze nalézt 
na webu města – www.chomutov-
mesto.cz.

Velmi statečně se zachovala tři 
děvčata z Chomutova, která viděla 
muže spadnout z kola do přivaděče 
na Březenecké. Bez zaváhání mu při-
volala pomoc. „Jsem velmi hrdý 
na tyto dívky, bez meškání pomohly 
neznámému muži. Takové chování 
nemusí být v dnešní době zcela běžné, 
proto si jistě zaslouží poděkování,“ 
uvedl náměstek primátora Milan 
Märc, který dívkám na radnici ofi
ciál ně poděkoval a předal jim upomín-
kové dárky s květinami.

Tři kamarádky seděly na Březe
necké za panelovými domy na lavičce 
a povídaly si, když jedna najednou 
řekla, že na kopečku za nimi viděla 
muže, který náhle zmizel. Ihned se vy-
daly na místo a zjistily, že muž spadl 
z kola přímo do přivaděče. Rychle 
ho vytáhly a zjistily, že má velkou 
ránu na hlavě, lokti a další zranění. 

„Kamarádka zavolala svou maminku, 
která přiběhla na místo a přivolaly 
jsme záchranku. Mezitím přijeli i měst-
ští strážníci, kteří pánovi poskytli první 
pomoc. Pak si ho převzali záchranáři,“ 
uvedla studentka gymnázia Veronika 
Labaštová. Spolu s ní na místě byly 
studentka sloučených středních škol 
ESOZ Karolína Rašková a absol-

ventka téže školy Irena Virágová.
Pro všechny to byla první zkuše-

nost. „Něco podobného se mi stalo 
poprvé v životě. Rozhodně bych ale 
neváhala ani v jiné takové situaci,“ po-
dotkla Karolína Rašková.

Oficiálního poděkování na radnici 
se zúčastnily dvě dívky, třetí statečná 
byla v té době nemocná.

Supermoderní popelářský vůz 
začal svážet odpad z ulic

Technické služby mají nový vůz 
na svoz odpadu. Jedná se o špičku 
mezi popelářskými vozy prošpiko-
vanou moderními technologiemi. 
Automobil má takové vlastnosti, aby 
se s ním dobře jezdilo v sídlištích 
plných zaparkovaných aut. S poříze-
ním vozu pomohl zřizovatel. „Město 
Chomutov nám poskytlo mimořádnou 
investiční dotaci ve výši pěti mili-
onů korun,“ řekl ředitel Technických 
služeb města Chomutova Zbyněk 
Koblížek.

Vůz je určen ke svozu směsného 
a separovaného odpadu z chomutov-
ských domácností. Vozidlo Scania 
s nástavbou značky Semat s lineár-
ním stlačováním je schopné pojmout 
až dvanáct tun odpadu. „Automobil 

dává informaci obsluze o okamžitém 
zatížení vozidla na jednotlivých nápra-
vách. Řidič tedy ví, jak má zatížené 
vozidlo, a může hlídat, aby nebylo 
přetíženo,“ popisuje jednu z vlastností 
vedoucí střediska dopravy Jaroslav 
Dolník.

Pro práci v zaplněných sídlištích 
a v úzkých uličkách vůz disponuje 
otočnou zadní nápravou, která kopí-
ruje přední nápravu. Tím se vůz snad-
něji ovládá. Automobil má senzory 
pro bezpečnou jízdu, mezi které patří 
odstup od vozidla či hlídání jízdního 
pruhu. „Bezpečnosti práce napomáhají 
také dvě kamery, které jsou umístěné 
v zadní části a řidič tak má přehled, 
co se děje za vozem,“ dodává Dolník.

Při výběru technické služby mys-

lely také na ekonomiku provozu. Vůz 
je vybaven nejmodernější převodov-
kou, která si sama zařazuje stupně 
v kopcích. To jednak šetří palivo, ale 
také brzdy, protože řidič nemusí tak 
často brzdit. Palubní počítač dokáže 
vyhodnotit odvedenou práci za směnu 
a na příště navrhnout jiný režim tak, 
aby uspořil pohonné hmoty. Přestože 
se jedná o nákladní vůz s nástavbou, 
která se stará o stlačování odpadu, 
má průměrnou spotřebu 16 až 17 litrů 
nafty na sto kilometrů. Splňuje normu 
Euro 6.

Nová Scania nahradí vůz Man, 
který v ulicích města sloužil dvanáct 
let a najezdil hodně přes tři sta tisíc 
kilometrů se spotřebou okolo 22 litrů 
nafty na sto kilometrů.



téma

6 | téma

Více než dvě desítky sportovních klubů se představily při Festivalu sportu v areálu Kamencového jezera. 
Rodiče i děti tak našli kompletní informace o sportovním vyžití ve městě na jednom místě. „To je největší 
výhodou našeho festivalu. Rodiče se mohli zeptat na vše, co je zajímá trenérů i členů klubů. Děti si vše 
vyzkoušely, aby zjistily zda by je sport bavil a zda ho zvládnou,“ uvedl náměstek primátora David Dinda. 

Kdo se nemohl na festival do-
stavit, dozví se základní informace 
o zúčastněných klubech a ná-
boru nových členů v následujícím 
přehledu.

Wolves Chomutov – hokejbal
Tréninky se konají na hřišti v areálu 
Tomáše ze Štítného každé úterý 
a čtvrtek od 18 hodin. Noví členové 
se mohou hlásit v době tréninků. 
Klub přijímá chlapce i dívky.
Kontakt: 
tel.: 737 057 657
e-mail: predseda@wolveschomutov.cz
web: www.wolveschomutov.cz 

Krasobruslařský klub Chomutov
Tréninky se konají na zimním sta-
dionu v hale B, vždy podle aktuál-
ního rozpisu. Noví členové se mo-
hou hlásit do kurzu bruslení, klub 
přijímá dívky i chlapce od 4 let.
Kontakt:
tel.: 775 229 962
e-mail: kkchomutov@seznam.cz
web: www.kkchomutov.cz

BK Levharti Chomutov
Tréninky se konají v městské spor-
tovní hale. Chlapci a dívky od 4 do 
7 let trénují v pondělí od 15 hodin, 
starší chlapci od 8 let v úterý od 

15 hodin a starší dívky od 8 let ve 
čtvrtek od 15 hodin. Noví členové 
se mohou hlásit v době tréninků.
Kontakt:
tel.: 777 145 963
e-mail: mladez@bk-chomutov.cz 
web: www.levharti.cz

Florbal Chomutov
Tréninky se konají v městské spor-
tovní hale podle aktuálního rozpisu 
a skupiny na náborovém webu www.
mujflorbal.cz. Klub nabírá chlapce 
i dívky různého věku. Noví členové 
se mohou hlásit v době tréninků.
Kontakt:

tel.: 721 786161
e-mail: pekarek@florbalchomutov.cz
web: www.mujflorbal.cz, www.flor-
balchomutov.cz 

Faler Bike Team
Tréninky se konají v BMX are-
álu Chomutov ve Škroupově ulici 
v úterý a čtvrtek od 16.30 hodin. 
Klub nabírá dívky i chlapce od 
6 let. Noví členové mohou přijít 
v době tréninků.
Kontakt:
tel.: 777 608 810
e-mail: neuveden
web: falerbiketeam.cz

Festival sportu:
Děti vyzkoušely desítky sportů, rodiče dostali 
informace v jeden den na jednom místě
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Sportovně střelecký klub 
Chomutov
Tréninky se konají na střelnici 
v Blatenské ulici. Nábor nových 
členů od 11 let probíhá individuálně 
po domluvě.
Kontakt:
tel.: 777 279 881
e-mail: v.kousal@seznam.cz
web: www.ssk0405-chomutov.web-
node.cz

Junior Chomutov – fotbal
Tréninky se konají na hřišti u po-
likliniky v pondělí a ve středu od 
16.30 hodin. Klub nabírá děti od 
4 let. Noví členové mohou přijít 
v době tréninků.
Kontakt:
tel.: 724 915 119
e-mail.: info@juniorchomutov.cz
web: www.fcchomutov.cz

KNH Chomutov – národní házená
Tréninky se konají ve sportovním 
areálu v Cihlářské ulici v úterý, 
čtvrtek a pátek od 16.30 hodin. Klub 
nabírá chlapce a dívky od 6 let.
Kontakt:
tel.: 607 693 730, 605 930 800
e-mail: neuveden
web: www.knhchomutov.cz

Oddíl stolního tenisu Baník 
Březenecká Chomutov
Tréninky se konají v herně stolního 
tenisu v bývalém krytu civilní obrany 
na Zahradní, v zatáčce nad ulicí 
Růžovou, v pondělí a v pátek od 17 
hodin. Noví zájemci různého věku se 
mohou hlásit v době tréninků. 
Kontakt:
tel.: 777 303 648
e-mail: o.bruha@seznam.cz
fb: Tj Baník Březenecká Chomutov – 
oddíl stolního tenisu 

Bojová škola Tiger Fight Club
Tréninky se konají v tělocvičně 
v Růžové ulici podle aktuálního 
rozpisu. Noví členové jsou přijí-
máni po individuální domluvě. 
Kontakt:
tel.: 724 701 942
e-mail: matous@tigerclub.cz
web: www.tigerclub.cz 

Kanoistika Chomutov
Tréninky se konají v areálu 
Kamencového jezera. Děti cvičí na 
trenažerech, běhají, trénují obrat-
nost, gymnastiku, lyžují na běžkách 
a trénují na vodě. Noví členové jsou 
přijímáni po individuální domluvě. 
Kontakt: 
tel.: 603 894 199
e-mail: dolezal@mdcolor.cz
web: www.sc80kanoistika.cz

Mika Chomutov – oddíl moderní 
gymnastiky
Nábor nových členů se koná kaž-
dou středu od 16 hodin, tréninky 
probíhají ve velké tělocvičně ZŠ 
a MŠ 17. listopadu. Přijímány jsou 
děti od ročníku 2013 a mladší, 
starší pouze po domluvě. 
Kontakt:
tel.: 607 958 230
e-mail: mika.gymnastika@seznam.cz
web: www.mika-gymnastika7.web-
node.cz

TJ VTŽ Chomutov
Klub sdružuje oddíly atletiky, vzpí-
rání, stolního tenisu, juda, kuželek, 
aikida a kulturistiky. Informace o ná-
boru nových členů podají vždy kon-
krétní předsedové sportovních oddílů.
Kontakty: 
tel.: Aikido Club Kania – 608 444 
630; atletika – 776 065 613; judo – 
605 012 841; kulturistika – 776 063 
617; kuželky – 606 885 164; stolní 
tenis – 777 279 442; vzpírání – 602 
142 397
e-mail: tjvtzcv@seznam.cz
web: tjvtzchomutov.webnode.cz

Czech Wrestling Chomutov
Nábor se koná v říjnu ve Sportovním 
domě TJ VTŽ Chomutov v Máne
so vě ulici v úterý a čtvrtek od 16.30 
hodin. Přijímáni jsou chlapci i děv-
čata od 6 let.
Kontakt:
tel.: 608 963 123
e-mail: wrestling.cv@seznam.cz
web: www.wrestling-chomutov.cz

Piráti Chomutov – hokej
Tréninky se konají v Rocknet aréně. 
Nábor mladých Pirátů probíhá každé 

pondělí od 16 hodin. U recepce se ka-
ždého nováčka a jeho rodičů ujme ná-
borový specialista Jan Minčák, s nímž 
si rodiče mohou na čísle 777 272 
914 domluvit podrobnosti dopředu. 
Přihlásit se může každý chlapec od 
čtyř do osmi let. Pirátští nováčci bu-
dou zařazeni do hokejové přípravky.
Kontakt: 
tel.: 777 272 914
e-mail: klub@piratichomutov.cz
web: www.piratichomutov.cz

Beavers Chomutov – softball
Tréninky se konají na hřišti u ZŠ Ak. 
Heyrovského vždy v úterý od 18 
hodin. Nábory se konají celoročně 
v době tréninků. 
Kontakt: 
tel.: 602 216 074 
e-mail: martin.chmelik@beavers.cz
web: www.beavers.cz

Klub Handball Chomutov – házená
Tréninky přípravky se konají v měst-
ské sportovní hale, starší házenkáři 
trénují i v tělocvičně ZŠ Školní a gym-
názia podle aktuálního rozpisu. Nábor 
probíhá celoročně, hlásit se mohou 
dívky a chlapci od 6 let. 
Kontakt:
tel.: 724 936 128
e-mail: shrbeny.libor@seznam.cz
web: www.hkchomutov.cz
TJ Veros – Volejbal Chomutov
Tréninky se konají v ZŠ Ak. Heyrov
ského ve pondělí a ve středu od 16 ho-
din. Klub přijímá děvčata od 6 do 15 
let. Nábory se konají v době tréninku. 
Kontakt: 
tel.: 730 546 402
e-mail: karel-mira@post.cz
web: veros5.webnode.cz

Tenisový klub Chomutov
Tréninky se konají v tenisové hale 
v Bezručově ulici. Nábor dětí od 5 do 
8 let se bude konat 14. října od 17 
hodin. 
Kontakt: 
tel.: 776 034 091
e-mail: andrearychtecka@seznam.cz
web: www.tkchomutov.cz

Škola boje Chomutov
Zabývá se výukou boxu, výukou zá-

kladů střelby a obranné střelby a se-
beobrany nejen pro ženy. Zápisy do 
kurzů pro dospělé podle individu-
ální domluvy. 
Kontakt: 
tel.: 732 708 389
e-mail: spolek@skolaboje.cz
web: www.skolaboje.cz

MMA Chomutov – bojové zápasy
Tréninky začátečníků se ko-
nají v pondělí, středu a pátek od 
16.30 hodin ve sportovní hale 
v Mánesově ulici. Nábory se konají 
po individuální domluvě.
Kontakt: 
tel.: neuveden
e-mail: julek@danyi.cz
web: www.mmachomutov.cz

TJ Slávie Chomutov – plavání
Tréninky se konají v Aquasvětě 
v úterý a ve čtvrtek od 16 hodin. 
Nábor dětí ve věku šest až sedm let 
probíhá v době tréninků. Děti musí 
umět plavat.
Kontakt: 
tel.: 736 149 728
e-mail: jnvalenta@seznam.cz
web: www.slaviechomutov.cz
SC 80 – oddíl moderní 
gymnastiky
Oddíl SC 80 Chomutov se věnuje 
moderní gymnastice na všech 
úrovních – od cvičení pro radost až 
po ambiciózní závodní přípravu. 
Tréninky se konají ve sportovní 
hale na Březenecké v úterý a ve 
čtvrtek podle aktuálního rozpisu, 
noví členové se mohou hlásit 
v době tréninku.
Kontakt:
tel.: 739 676 611
web: www.sc80chomutov.freepage.
cz/gymnastika

Muay Thai Chomutov – thaibox
Tréninky se konají v budově nové 
sauny na Zadních Vinohradech. 
Noví členové se mohou hlásit od 
pondělí do pátku od 17.30 do 19 
hodin.
Kontakt:
tel.: 776 007 588
e-mail: thaibox.chomutov@seznam.cz
web: www.czechmuaythai.cz
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Zajímal jste se o železnici už v út-
lém věku, nebo přišel v životě 
nějaký zlom?

Můj otec byl vlakvedoucí, 
já jsem v roce 1958 vystudoval 
vysokou školu železniční. Takže 
to bylo jasné. Pak jsem se ale spíše 
pracovně věnoval dopravní sta-
vařině. Železnice byla vždy mým 
koníčkem.
Před sto padesáti lety do Chomu
tova přijel první vlak. Jaká tu 
byla tehdy situace?

V Chomutově se sešly tři že-
leznice – Buštěhradská dráha 
z Prahy, z Mostu Ústeckoteplická 
dráha a z Jirkova Duchcovsko
podmokelská dráha. Buštěhradští 
tu postavili velké dílny v místech, 
kde je dnes Globus, fungovat přestaly 
po revoluci. Vlak byl ve své době 
nejdůležitějším dopravním prostřed-
kem, protože aut ještě moc nebylo. 
Navíc nádraží v Chomutově bylo 
důležitým dopravním uzlem. První 
vlaky využívali lidé třeba do Prahy, 
tam do té doby jezdili dostavníky. 
Vlakem to byl tehdy velký roz-
díl nejen v kratším čase cesty, ale 
i v pohodlí.
Vedly koleje městem stejně jako 
dnes?

Chomutov byl tehdy rozdě-
lený dvěma tratěmi, dnes už je jen 
jednou. Dvoukolejka vede stále 
stejně jako před 150 lety. Směrem 
k městu vedla ale ještě jednokolejná 
trať Duchcovskopodmokelská. 

Tyto dvě dráhy se spojily u jezera. 
Duchcovskopodmokelská měla za-
stávku v Blatenské ulici, byly tam 
tehdy i závory. Další závory byly 
v ulici Čelakovského a Bezručova. 
Pod dvoukolejnou tratí byly malé 
mostky, kam se vešel sotva auto-
bus. Docházelo ke kolizím mezi 
vozidly a chodci. Jelikož definitivní 
široký podjezd v Blatenské ulici byl 
v té době v nedohlednu, přikročilo 
se k výstavbě provizorního pod-

jezdu. Tento podjezd byl již dvou-
pruhový se širokým chodníkem 
po pravé straně ve směru od města. 
Toto provizorium bylo dáno do pro-
vozu v říjnu 1972.
Když přijel první vlak, stála 
už i nádražní budova?

Ano, stála. Buštěhradská 
a Ústeckoteplická dráha se tehdy 
dohodly a vystavěly budovu. Její po-
doba se za ta léta téměř nezměnila. 
Dříve byla budova neustále plná lidí, 
cestujících. Dnes už nádraží takto 
plné rozhodně není. Plno ale bývalo 
nejen v Chomutově jako v okres-
ním městě, ale i například na nádraží 
ve Vejprtech. Tam vlakem jezdily 
stovky lidí za prací do Německa. 
Myslím, že toto nádraží mělo nej-
větší nádražní budovu v celém 

okrese. Byla to takzvaná výměnná 
stanice, kde se potkávala německá 
železniční společnost s naší českou. 
Na jedné dobové fotografii jsou před 
budovou zachyceni i její zaměst-
nanci, je jich tam snad sto. V budově 
byli i celníci, sklady, dvě výtopny 
a různé administrativní prostory.
Jaká nádraží v okolí tedy dnes 
už neexistují?

Mezi ně patří určitě to vejprtské, 
pak nádraží v Měděnci, Domině, 

Rusové, Vrskmani, Otvicích, 
Dřínově a v dalších obcích. Tam 
všude stály nádražní budovy. Když 
lidé přestávali vlaky využívat v tak 
hojném počtu, tyto budovy se již 
neopravovaly, většinou se ne-
chaly zchátrat a pak se zbouraly. 
Vejprtské nádraží v 90. letech 
minulého století bylo připravené 
na rekonstrukci, ale pak z ní sešlo.
Nyní se plánuje přesun hlavního 
nádraží, je se díváte na tento 
záměr?

V sedmdesátých letech jsem byl 
vedoucím odboru dopravy na teh-
dejším okresním národním výboru. 
Už v roce 1971 nebo 72 jsem měl 
na stole plány přesunu hlavního 
nádraží. Už tenkrát se o tom uva-
žovalo, dokonce se mělo přesunout 

na zhruba stejné místo, o kterém 
se uvažuje i nyní. Stejné byly 
i důvody stěhování, nádraží bylo, 
a vlastně stále je, zkrátka moc da-
leko od centra města. Vzhledem 
k tomu, jak dlouho se tedy tento 
přesun řeší, jsem spíš skeptický 
k tomu, že to skutečně vyjde, ale 
byl bych za to moc rád.
Proč jste se rozhodl připravit 
kalendář na téma zaniklých i sou-
časných nádraží?

S nápadem vytvořit kalendář 
ke stopadesátiletému výročí přišel 
majitel tiskárny Akord Jaroslav 
Ježek. Lidé mají toto téma stále 
rádi. Je to asi tím, že železnici stále 
vnímají jako výletní i praktickou 
dopravu. Návrh se mi líbil, mám 
dost podkladů a fotek, materiálu 
by bylo vlastně na dva kalendáře. 
Vybral jsem tedy asi padesát nej-
zajímavějších fotografií a připra-
vuji k nim texty. Lidé si tedy budou 
moci nejen prohlédnout historické 
fotky, ale také se o zobrazených 
místech něco dozvědět.
Vydal jste dvě publikace o želez-
nici, chystáte další?

Ke stopadesátiletému výročí 
by bylo vhodné vydat velkou pub-
likaci o železnici v chomutovském 
železničním uzlu, a to nejen o tratích 
a mostech, ale i o železničních díl-
nách a rozsáhlé výtopně. Tuto knihu 
ve spolupráci s tiskárnou Akord 
připravujeme. Snad se nám ji podaří 
do roka vydat.

V říjnu roku 1870 přijel do Chomutova první vlak. Železnice tedy příští rok oslaví 150 let od jeho příjezdu. 
U této příležitosti vyjde i kalendář plný fotografií zaniklých i stávajících nádraží ve městě i v okolí. Jeho autorem 
je Jan Kadlec, který na téma železnice na Chomutovsku vydal již dvě publikace. O vývoji železniční dopravy 
i přípravě kalendáře hovořil v následujícím rozhovoru.

Jan Kadlec:

Železnice v Chomutově oslaví 
150 let, lidé o ni mají stále zájem

VLAK BYL VE SVÉ DOBĚ NEJDŮLEŽITĚJŠÍM 
DOPRAVNÍM PROSTŘEDKEM, PROTOŽE AUT JEŠTĚ 
MOC NEBYLO. 
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ŠESTNÁCT VÍTĚZNÝCH NÁVRHŮ Z MINULÝCH ROČNÍKŮ JE HOTOVÝCH
Z prvního ročníku participativního 
rozpočtu Společně tvoříme Cho-
mutov je dvanáct vítězných návrhů 
hotových, zbývá tak již jen jeden 
s názvem Přestupák a taky park.
„Návrh na první pohled působil jed-
noduše, ale existence sítí a pravidel 
souvisejících s péčí o koryto řeky 
nám naše úvahy trochu zkompliko-
vala, ale věříme, že na jaře se nám 
podaří tento prostor konečně zkul-
turnit a zpřístupnit,“ ujistila koordi-
nátorka projektu Společně tvoříme 
Chomutov Tereza Rödlingová. 
Z prvního ročníku byly opraveny 
vnější kotce psího útulku v Beet-

hovenově ulici, nově vznikla čtyři 
odpočívadla s herními i cvičeb-
ními prvky podél cyklostezky 
v Bezručově údolí, postaveny byly 
dřevěné lávky na lesní cestě nad 
cyklostezkou v Bezručově údolí, 
upraveno bylo okolí fontány v par-
ku, zpevněna byla cyklospojka mezi 
Bandou a Kamencovým jezerem, 
rekonstrukcí prošla část hřbitovní 
zdi v Beethovenově ulici, rozkvetl 
městský park obnovou květinových 
hodin, dokončen byl bike areál na 
konci Škroupovy ulice, postaveny 
byly venkovní posilovací stroje 
v areálu Domovinka a také bylo 

zabezpečeno zábradlí na lávce přes 
přivaděč v Děvínské ulici a upraven 
sjezd na cyklotrasu v Přemyslově 
ulici.
Z druhého ročníku participativního 
rozpočtu jsou čtyři projekty kom-
pletně hotové, ostatních šest je před 
dokončením. Hotová je moderni-
zace psího útulku, doplnění laviček 
a odpadkových košů k cyklostezce, 
postaveno bylo nové hřiště pro 
děti v areálu Veros a na nevyužitých 
asfaltových plochách po městě 
vznikly namalované skákací prvky. 
„V nejbližších dnech ožije dubová 
alej na Kamenné, osvětlí se areál na 

Domovince, zrekonstruuje se soci-
ální zázemí a dva kurty na plážový 
volejbal v areálu Veros, do města se 
instalují defibrilátory pro záchranu 
života při srdečním selhání a do 
podchodu na Kadaňskou se insta-
lují kamery připojené na centrální 
systém městské policie,“ doplnila 
Tereza Rödlingová.
Napojení kamer do sítě elektrického 
vedení zde vyřizuje majitel sítě, 
tedy skupina ČEZ, město Chomutov 
neumí ovlivnit termín dokončení.
Podrobnější informace naleznete 
na webu www.naschomutov.cz/
naschomutov v záložce Vaše návrhy.

1.  Přístřešek pro dojíždějící děti 
u ZŠ Kadaňská

 Cílem návrhu je instalace pří-
střešku pro dojíždějící děti u ZŠ 
Kadaňská. V současné chvíli za 
deště a nepříznivého počasí žáci 
vyhledávají úkryt v okolních 
prodejnách. Zastávka MHD v ul. 
Kadaňská ve směru ke Globusu 
nemá žádný přístřešek, protože 
to neumožňuje blízká zástavba 
bytových domů.

 Počet hlasů: 701
 Náklady: 300 tisíc korun

2.  Rekonstrukce psího útulku
 Lepší žití psů v psím útulku 

v Beethovenově ulici je cílem 
návrhu na výměnu starého 
pletiva u venkovních kotců 
za kari sítě. Součástí návrhu je 
oprava a nátěr venkovních mříží 
u 26 kotců, oprava sloupků 
a výměna starého pletiva před 
prvními kotci, oprava branek 
a pletiva výběhu, oprava a nátěr 
starého plotu kolem celého 
útulku.

 Počet hlasů: 686
 Náklady: 490 tisíc korun

 3.  Interaktivní městský park
 Mezi dětským hřištěm u Roz-

marýnu a altánem v parku 
budou umístěné interaktivní 
dětské prvky. Cílem tohoto 
návrhu je z městského parku 
udělat místo, kde budou lidé 
často a rádi trávit svůj volný čas. 
Budou se zde setkávat a více 
se o prostranství parku zajímat. 
Vyšší frekventovanost občanů 
v této oblasti by také zamezila 
vandalismu.

 Počet hlasů: 600
 Náklady: 220 tisíc korun

4.  Zkulturnění podchodů v kru-
háku

 Cílem návrhu je vymalovat pod-
chody pod hlavním kruhovým 
objezdem v centru Chomutova. 
Účast na vymalování přislíbila 
Základní umělecká škola v Cho-
mutově. Je zde možné přidat 
nový bod kamerového systému 
městské policie. 

 Počet hlasů: 593
 Náklady: 600 tisíc korun

5.  Nové oplocení hřiště ZŠ Ka-
daňská

 Rekonstrukce celého oplocení 
kolem hřiště ZŠ Kadaňská 
a přidání bran pro vjezd a vstup 
by mohlo otevřít hřiště v odpo-
ledních hodinách školní družině 
a přilehlým mateřským školám 
a veřejnosti. V dopoledních 
hodinách sloužilo hlavně škole.

 Počet hlasů: 501
 Náklady: 600 tisíc korun

6.  Parkovací místa v Bezručově ul.
 Do doby, než na místě 

někdejších volejbalových kurtů 
u softbalového hřiště v Bezručo-
vě ulici vznikne plnohodnotné 
parkoviště, tak jak s tím počítá 
územní plán, provizorně zaš-
těrkovat modře vyšrafovanou 
plochu, aby se dala používat 
pro parkování osobních vozidel.

 Počet hlasů: 410
 Náklady: 300 tisíc korun

7.  Mlhoviště do MŠ
 Do mateřských školek, které 

jsou přes léto otevřené i pro 
děti ostatních školek (MŠ Jirás-
kova a MŠ Zahradní) instalovat 
mlhoviště – prvky s měkkým 
povrchem vhodným i pro chůzi 
naboso, z nichž jemně mlží voda.

 Počet hlasů: 401
 Náklady: 600 tisíc korun

8.  Oprava chodníku v Kostnické 
ulici

 Zlepšit stav chodníku ze starých 
polámaných dlaždic a zábradlí 
za domy v Kostnické ulici, za 
Centrem denních služeb Bez-
ručova (Merkur) a za lékárnou 
U okřídleného býka v Husově 
ulici.

 Počet hlasů: 336
 Náklady: 300 tisíc korun

9.  Hřiště pro školku
 Upravení povrchu jednoho 

(většího) bývalého hřiště u Ma-
teřské školky Písnička v sídlišti 
Zahradní, nastříkání dopravního 
hřiště pro děti a úprava okolí 
(zábradlí, zeleň).

 Počet hlasů: 321
 Náklady: 600 tisíc korun

10.  Rekonstrukce zastávky Cho-
mutovka

 Dovybavit zastávku MHD 
Chomutovka v Palackého 
ulici o dostatečně kapacitní 
osvětlený zastávkový přístřešek 
s lavičkami.

 Počet hlasů: 297
 Náklady: 400 tisíc korun

11.  Pumptracková dráha na 
ovál bývalého fotbalového 
stadionu za lázněmi

 Umístit sportovní dráhu pro 
cyklisty na štěrkový ovál bývalé-
ho fotbalového stadionu. Dráha 
je vhodná pro odstrkovadla, 
kola, koloběžky, skateboardy 
i inline brusle. Dráhu lze roze-
brat a sestavit i na jiném místě 
v Chomutově.

 Počet hlasů: 279
 Náklady: 600 tisíc korun

VÍTĚZNÉ NÁVRHY  
3. ROČNÍKU PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU  
SPOLEČNĚ TVOŘÍME CHOMUTOV

www.naschomutov.cz

Realizace vítězných návrhů začne v roce 2020.



mýty a fakta

10 | mýty a fakta

Mýtus: Město rozdává pokuty 
i za nepatrné překročení rychlosti 
například o 1 nebo 2 kilometry 
za hodinu.

Fakt: Ve skutečnosti radary 
zaznamenají a vyfotí automobil 
jedoucí rychlostí 58 kilometrů 
za hodinu a vyšší. Do této rychlosti 
je nastavena tolerance a průjezdy 
nižší rychlostí nejsou radarem 
vůbec zaznamenány. Žádná 
sankce za nepatrné překročení 
rychlosti není uplatňována.

Mýtus: Obdržel jsem pokutu za to, 
že jsem jel rychlostí 55 kilometrů 
za hodinu. Jak je to tedy možné, 
když radary zaznamenají rychlost 
až od 58 kilometrů za hodinu?

Fakt: Ve skutečnosti vozidlo 
jelo vždy rychlostí minimálně 
58 kilometrů za hodinu. Při udělování 
pokuty je úřadem ještě odečtena 
zákonná tolerance 3 kilometry 
za hodinu. Formálně tedy na zaslané 
pokutě naleznete skutečnou rychlost 
58 kilometrů za hodinu a také 
rychlost 55 kilometrů za hodinu, 
která vznikla odečtením zákonné 
tolerance.

Mýtus: Jel jsem předpisově, přesto 
jsem obdržel pokutu za to, že jsem 
nebyl připoutaný.

Fakt: Není to možné. 
Nainstalované radary slouží 
výhradně k vyhodnocování 
rychlosti vozidel.

Mýtus: Pokuty z radarů vybírá 
pro město soukromá společnost, 
která z toho má lukrativní 
byznys.

Fakt: Žádná soukromá společnost 
není do výběru pokut z radarů 
zainteresována. Radary jsou 
majetkem města Chomutova. 
Příjem z výběru udělených 
pokut je v celé své výši příjmem 
městského rozpočtu a prostředky 
jsou použity na opravy silnic, 
chodníků a výstavbu parkovacích 
míst.

Mýtus: Místa pro radary vybralo 
město úmyslně tak, aby získalo 
co největší příjem z udělených 
pokut.

Fakt: Hlavním cílem města 
je zklidnění dopravy a zvýšení 
bezpečnosti všech účastníků 
silničního provozu. Městem 
bylo vytipováno zhruba 
40 lokalit, kde by radary 
mohly k tomuto cíli přispět. 
Konkrétní místa byla následně 
vybrána ve spolupráci s Policií 
ČR a Městskou policií Chomutov. 
Dosavadní statistika ukazuje, 
že v místech, kde jsou radary 
instalovány, došlo k zásadnímu 
navýšení bezpečnosti 
silničního provozu. Zatímco 
v březnu bylo zaznamenáno 
více než 400 přestupků 
denně, v současné době klesl 
počet přestupků na zhruba 
třicet denně.

 Informace se v dnešní digitální době šíří 
rychleji, než kdy dříve. Zejména virtuální 
svět sociálních sítí nabízí nekonečný prostor 
pro celou řadu neověřených informací, 
domněnek, polopravd i účelových výmyslů. 
Na této stránce vám přinášíme fakta, 
která jsou odpovědí na často se opakující 
nepravdy v diskusích nad radary, které od 
března měří rychlost vozidel v Chomutově.

JAK MĚŘÍ  

NOVÉ 
RADARY?

MÝTY A FAKTA
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SÍDLIŠTĚ ZA ZBOROVSKOU 
PROCHÁZÍ REKONSTRUKCÍ
Všech pět domů v ulici Za Zborovskou prochází postupně 
rekonstrukcí. Jelikož okna byla vyměněna již v minulosti, nyní 
se společnost Chomutovská bytová zaměřila hlavně na fasády 
a výměnu sklepních oken. Hotové jsou dva domy se třemi 
vchody, do konce roku by měl být dokončen i třetí objekt se 
třemi vchody a následně i dva domy se dvěma vchody, které 
jsou kolmo k větším domům. Rekonstrukce každého domu 
vyšla přibližně na čtyři miliony korun. V příštím roce by měly 
být provedeny i opravy a nátěry střech.

ZUŠ A DOMEČEK MAJÍ NOVÉ 
UČEBNY
V rámci projektu Rekonstrukce a modernizace učeben ve vazbě na 
klíčové kompetence, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, 
komunikace v cizích jazycích a práci s digitálními technologiemi 
v “zušce” byla zmodernizována učebna pro práci s digitálními 
technologiemi a v Domečku učebny pro výuku cizích jazyků, učebna 
pro práci s digitálními technologiemi a řemeslná dílna. V obou 
zařízeních byla vyřešena bezbariérovost a upravena zeleň v jejich 
okolí. Vše stálo skoro patnáct milionů korun. Devadesát procent 
z těchto prostředků bylo hrazeno z dotace IROP.

VĚŽÁK JAKO NOVÝ
Poslední třetí etapou skončila revitalizace domu na Palackého ulici 
3961-62, která vyšla společnost Chomutovská bytová celkem na devět 
milionů korun. Věžák byl zateplen, má novou fasádu, byla vyměněna 
okna ve společných prostorách, které byly také vymalovány. 
Nájemníci získali nové poštovní schránky a pro jejich bezpečnost byl 
nainstalován kamerový systém. Opraveno bylo vstupní schodiště. 
Rekonstrukcí prošly i výlohy u nebytových prostor, které kvůli úspoře 
tepla byly zmenšeny. Zbývá vyměnit pouze reklamní výlohu v čele 
domu.

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM 
A NOCLEHÁRNA PRO ŽENY

Objekt noclehárny pro muže sousedící s areálem nemocnice prošel 
rekonstrukcí. Z dosud nevyužívané části, která sloužila jako byt 

a kotelna, bylo vytvořeno nízkoprahové denní centrum pro 12 osob 
bez domova a noclehárna pro dvě ženy. Centrum bude nabízet 

uspokojení základních životních potřeb a sociální poradenství 
lidem, kteří se ocitnou na ulici. V rámci rekonstrukce byla provedena 

výměna oken, zateplení objektu, oprava plotů a vybudován 
přístupový chodník pro nově vzniklý vchod do nízkoprahového 

denního centra. Vše za 2,6 milionu korun.
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Zaniklé obce 
připomene 
kalendář

Pracovníci infocenter navštívili Chomutov

Přes dva a půl tisíce lidí si 
zdarma prohlédlo památky

Výstavy nabídnou informační 
panely, obrazy i fotografie

Chomutovský okres patří k oblas-
tem, které byly ve dvacátém století 
nejvíce postiženy územními změ-
nami. Byla to druhá světová válka 
a události krátce po ní, kdy byla 
vysídlena převážná část původního 
německého obyvatelstva a některé 
vesnice již nebyly znovu dosídlené, 
ale hlavně to byla mimořádná ex-
panze povrchových hnědouhelných 
dolů, kterou přinášela ekonomická 
koncepce státu po roce 1948.

V novém kalendáři na příští rok, 
jehož autorem je Zdeněk Franc, jsou 
zachyceny zaniklé obce ve východní 
části okresu Chomutov a na západ-
ním okraji okresu Most, přičemž 
hranice se několikrát měnily.

Kromě obce Lesná, která prak-
ticky zanikla postupným vysídle-
ním, ustoupily vodním nádržím 
ještě obce Újezd a Kyjice. „Ostatní 
obce oblasti byly vystěhovány 
v důsledku rozšiřování těžby uhlí. 
Šlo o Kundratice, Podhůří, Dřínov, 
Jezeří, Albrechtice, Ervěnice, 
Pohlody, Holešice a vlastně i ves-
ničku Míchanice,“ uvedl Jaroslav 
Václav z tiskárny Akord, která 
kalendář tiskne. Většina přestě-
hovaných obyvatel získala nové 
domovy v různých částech Jirkova 
a Chomutova.

Kalendář lze zakoupit přímo 
v tiskárně nebo v knihkupectví DDD 
v Ruské ulici.

Devatenáct zástupců informačních 
center z regionu Destinační agentury 
Krušné hory se sešlo v Chomutově. 
Společné setkání mělo za cíl poznat re-
gion a posílit osobní kontakty mezi pra-
covníky infocenter. Organizátorem akce 
je destinační agentura ve spolupráci 
s pořadatelským městem Chomutov.

Účastníci si prohlédli zoopark, pro-
jeli si Eurosafari vláčkem a pak se pře-
sunuli do areálu Kamencového jezera. 
Také si vyslechli poutavé vyprávění 
o historii a jedinečnosti Krušných hor. 

Setkání pracovníků infocenter se ko-
nají několikrát do roka, vždy se prezen-
tuje pořadatelské město či turistické cíle.

Přes dva a půl tisíce lidí na-
vštívilo chomutovské památky 
zdarma při Dni evropského dědic-

tví. Nejnavštěvovanější památkou 
se letos stal železniční depozitář 
Národního technického muzea, 

který si přišlo prohlédnout téměř pět 
set lidí.

Přes dvě stovky návštěvníků přiví-
taly kostel svaté Kateřiny, hlavní bu-
dova oblastního muzea, městská věž 
a kostel svatého Ignáce. Jen o několik 
desítek lidí méně si prohlédlo oblastní 
muzeum na radnici, kancelář primá-
tora, klenotnici či Hvězdářskou věž.

Zdarma přístupné byly i další pa-
mátky, pozornosti veřejnosti neušly 
ani kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
galerie Lurago, První občanský pi-
vovar v Chomutově, chrám svatého 
Ducha, galerie Špejchar, kostel svaté 
Barbory a muzeum Na Kočičáku.

Zajímavé výstavy budou k vidění 
v říjnu v Chomutovské knihovně. 
Retrospektivní výstava Milana Pecáka 
v galerii Špejchar představí divákům 
průřez autorovou tvorbou. Návštěvníci 
si prohlédnou obrazy od roku 1998 až 
po ty nejnovější. Dále budou prezen-
továny filmové plakáty, včetně toho 
z Terminátora, originály náročných ilu-
strací pro různé lékařské časopisy a ilu-
strované obálky knih. Premiéru budou 
mít obrazy z nového projektu autora, 

v jehož rámci budou k vidění i prin-
cezna Diana či Salvador Dalí. Vernisáž 
se bude konat 10. října od 17 hodin, 
výstava potrvá do 13. listopadu.

Výstava s názvem Stálá expozice 
Příběh Romů – putovní verze přináší 
velmi zhutněnou verzi stálé expo-
zice Muzea romské kultury v Brně. 
Kromě úvodního panelu, jenž po-
dává základní informace o muzeu, 
se výstava věnuje dějinám Romů od 
Indie, přes středověké a novověké 

období po dějiny 20. století včetně 
shrnutí současného postavení Romů 
na území České republiky. Výstava 
potrvá do 21. listopadu.

Výstava fotografií chomutov-
ského fotografa Miloše Štáfka bude 
zahájena 24. října v 17 hodin v ga-
lerii Lurago. Fotograf zde před-
staví průřez svou tvorbou. K vidění 
bude výběr sportovních fotografií, 
krajin, experimentů a dalších témat. 
Výstava potrvá do 22. listopadu.
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OLDŘICH MATĚJKA 
Se svou ženou podnikají v TV servisu na Kadaňské ulici již 
27 let. Vyučený elektrotechnik pracoval dvacet let v podniku 
služeb Veros, který po revoluci zanikl. Aby si zachoval práci, 
začal v roce 1992 se ženou a kolegy podnikat. Do boje 
s řetězci v prodeji televizí a další elektroniky se nepustili, 
naopak se začali specializovat. K servisu elektroniky postupně 
zavedli prodej elektrotechnických součástek pro amatéry. Do 
sortimentu přidali zabezpečovací a kamerovou techniku a její 
montáž. Další specializací je oprava průmyslové elektroniky.

MARTIN ŘEŘICHA 
Je jakýsi poslední mohykán mezi chomutovskými řezníky. 
Jiný místní není. Největší problém drobných podnikatelů vidí 
v tom, že lidé nepřijdou do centra a nejfrekventovanějším 
místem v Chomutově je parkoviště před Globusem. Pochází 
z řeznické rodiny, v oboru byl děda i maminka. Maso bere od 
malých regionálních chovatelů a široký sortiment masných 
výrobků si nechává vyrábět od menších výrobců v minimálně 
stejné kvalitě, kterou mají zákazníci spojenou s výrobky 
z farmářských trhů, a které se v supermarketech nedají koupit.

VÝZVA
Znáte místního malého 
podnikatele, ke kterému 
už roky rádi chodíte 
nakupovat nebo 
využíváte jeho služby 
a mělo by se o něm 
více vědět? Jste sám 
takový podnikatel? Pak 
se obraťte na redakci 
Chomutovských novin, 
rádi o vás budeme na 
této stránce informovat 
veřejnost. Napište nám 
na adresu pavlina.
nevrla@gmail.com nebo 
zavolejte na číslo 774 
564 894. Těšíme se na 
nová setkání.
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Kvůli stavbě kostela a špejcharu 
muselo k zemi sedm domů

Průčelí dvou dominantních sta-
veb, které tvoří dvouvěžová fasáda 
kostela svatého Ignáce a takzvaný 
špejchar s loubím a vstupní bránou 
do bývalého jezuitského areálu, dává 
jihovýchodnímu rohu chomutov-
ského náměstí 1. máje nezaměnitel-
nou podobu.

Iniciátorem výstavby pozdně 
renesančního “špejcharu” spolu s ko-
lejí byl Jiří Popel z Lobkovic, který 
nabídl jezuitům, aby si v Chomutově 
postavili řádovou rezidenci. Členové 
Tovaryšstva Ježíšova se ve městě 
poprvé objevili 14. února 1589. Pro 

kolej si vybrali místo právě v jiho-
východním koutě náměstí. Jezuité 
u svých kolejí požadovali, aby měly 
bezprostřední kontakt s centrálním 
prostorem města – tržištěm. Jiří Popel 
z Lobkovic musel kvůli tomu na své 
náklady vykoupit a nechat zbořit 
sedm domů, které zde tehdy stály.

 Po výběru staveniště  přišel 
do Cho mu tova 29. července 1590 
Martin Bast, aby převzal vedení 
stavby. Základní kámen byl položen 
14. srpna 1590. Vyplenění nedosta-
věné koleje při protijezuitské rebelii 
chomutovských měšťanů 15. čer-

vence 1591 stavební práce na krátký 
čas přerušilo, ale nezastavilo.

První etapa stavby areálu byla 
dokončena v roce 1613. Vzniklo při 
ní arkádové nádvoří koleje a rene-
sanční kostel s věží v jeho západním 
průčelí. Bohoslužby v něm měli čle-
nové řádu celebrovat pouze dočasně, 
než bude postaven velký svatostánek 
zasvěcený svatému Ignáci. Tímto 
provizorním kostelem byl právě 
“špejchar” a v této podobě také pře-
trvala jezuitská kolej více než půl 
století.

Pro církevní obřady se „špej-
char“ přestal využívat, když na pře-
lomu šedesátých a sedmdesátých 
let 17. století skončila stavba kos-
tela sv. Ignáce. Ten také integro-
val do své hmoty renesanční věž 
přistavenou u „špejcharu“ – stala 
se z ní východní věž a symetricky 
doplnila barokní věž západní. Obě 
věže vizuálně sjednocují rovněž ba-
rokní polygonální nástavce.

Po úplné dostavbě koleje byl 
pak „špejchar“ upraven jako velká 
jídelna – refektář. Sál sloužil také 
pro divadelní představení pořádaná 
studenty jezuitského gymnázia. 
Když se v sedmdesátých letech 
18. století nastěhovala do zrušené 
koleje armáda, využívala jej jako 
skladiště a naposledy i jako pisto-
lovou střelnici. Od konce šede-
sátých let minulého století v něm 
byla umístěna v přízemí prodejna 
železářství.

Při renovaci jezuitského areálu 
po vyklizení armádou mělo dojít 
i na rekonstrukci „špejcharu“. Podle 
první studie, zpracované Ing. arch. 
Svatoplukem Voděrou v roce 1968, 

zde měl vzniknout divadelní sál 
se zázemím. Až do roku 1989 bylo 
ale v přízemí železářství, které vyu-
žívalo ke skladování i interiér kos-
tela sv. Ignáce. Podle nového pro-
jektu rekonstrukce, zpracovaného 
městem ale až v letech 1992–1994, 
byl sál přestavěn na galerii a v pří-
zemí vznikla prodejna knih a pro-
dejní galerie. Sklepení byla upra-
vena také jako výstavní prostory. 
Ve výstavním prostoru byla vybou-
rána do té doby zazděná okna. Byly 
zachovány oblouky s kovanými 
železnými táhly, které sem byly 
vestavěny na konci 18. století, když 
prostor sloužil ke skladování obilí.

Díky svému složitému staveb-
nímu vývoji propůjčuje bývalý 
špejchar výstavnímu prostoru oso-
bitou a neopakovatelnou atmosféru, 
oceňovanou snad všemi umělci, kteří 
v něm v uplynulých letech vystavo-
vali svá díla.

Jaroslav Pachner

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA 

NEGATIVY 
A DIAPOZITIVY

Černobílé negativy na 
skle ně ných deskách různých 
formátů jsou v muzeu nejpo-
četněji zastoupeny v podsbírce 
s názvem Negativy a diapozi-
tivy. V současné době se v ní 
nachází 2 685 negativů nebo 
diapozitivů. Především se jedná 
o záběry zachycující život, 
krajinu a stavby většinou na 
Chomutovsku a v jeho okolí, 

a to od konce 19. století až do 
poloviny 20. století. Sklo poté 
začaly vytlačovat negativy na 
filmové podložce. V podsbírce 
jsou uchovávány i barevné 
(kolorované) diapozitivy ze 
začátku 20. století. Na obrázku 
je zvěčněn evangelický kostel 
v Jirkově, který stál na severo-
východním okraji města. Byl 
postaven v letech 1861–1863 
v novogotickém slohu. V 80. le-
tech 20. století byl zbořen.

Negativ na skleněné desce  
(12 × 16,5 cm) – 20.–30. léta 20. století.

Evangelický kostel v Jirkově
20.–30. léta 20. století.

Špejchar a kostel. sv. Ignáce – polovina 19. století.

Galerie Špejchar. Galerie Špejchar.

Špejchar a kostel sv. Ignáce v roce 1930.
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Festival Mezi městy přivítal mnoho 
vystupujících a jejich přátele

Seniorky dostaly náramky s alarmem

Fotografie připomenou deset let 
chráněné kavárny Café Atrium

Desítky vystupujících se zdravot-
ním znevýhodněním a přátel spolku 
Masopust se zúčastnily festivalu 
Mezi městy v atriu Chomutovské 
knihovny. Návštěvníci zhlédli různá 
taneční představení i hudební či poe-
tické výstupy. „Vystupující byli nejen 
z Chomutova, ale i z Mostu či z Loun. 
Byli mezi nimi například klienti růz-
ných zařízení, vystoupila i bývalá 
pracovnice chráněné kavárny Café 
Atrium nebo současný klient klubu 

Esprit,“ uvedla Martina Řápková, 
místopředsedkyně zapsaného spolku 
Masopust, který festival organizoval.

V rámci doprovodného pro-
gramu a food festu Kredenc mohli 
lidé ochutnat domácí výrobky, třeba 
mléčné produkty, čaje, marme-
lády nebo víno. Také se seznámili 
s možností nákupu bez obalů. Při 
workshopech, které připravil spolek 
Masopust, si mohli vyrobit různé 
upomínkové předměty.

Seniorky z domova důchodců 
Merkur dostaly bezpečnostní 
náramky s alarmem. Náramky 
byly pořízeny z výtěžku charita-
tivní akce, která se konala zjara 
v KaSSu. „Během dvou dnů jsme 
prodávali oblečení za symbolic-
kou cenu deseti korun. Za vy-
brané peníze jsme pořídili třicet 
náramků. Za pomoci sociální 
komise, senátu důchodců a bo-
jovníků za svobodu jsme vytipo-

vali třicet seniorů, kterým jsme 
náramky předali. Obdarovaní lidé 
byli rádi, že na ně myslíme, po-
povídali jsme si s nimi a zjistili 
jsme, že se budou cítit více v bez-
pečí,“ uvedla organizátorka Elvíra 
Hahnová.

Díky úspěchu, který měla akce 
u dárců i následně obdarovaných, 
chtějí organizátoři v pořádání po-
dobných charitativních prodejů 
pokračovat.

Chráněná kavárna Café Atrium 
oslaví 10. října desetileté výročí 
svého založení. Po celý den budou 
otevřené dveře veřejnosti nejen 
do kavárny v atriu Chomutovské 
knihovny a v kavárně Café 
v Domečku ve Středisku volného 
času Domeček v Jiráskově ulici, ale 
také v prostorách sociálních služeb 
spolku Masopust, který kavárny 
provozuje, na Husově náměstí 38. 
„Zveme širokou veřejnost. V kavár-
nách se mohou seznámit s tím, jak 
jejich provoz funguje, na Husově ná-
městí si mohou prohlédnout prostory 
Klubu Esprit a sociálně terapeutic-
kých dílen Mezi námi,“ pozvala před-
sedkyně spolku Vladislava Prollová.

V sedmnáct hodin se bude konat 
vernisáž retrospektivní výstavy o vý-
voji kavárny i o jednotlivých aktivi-
tách spolku. Kavárnu Café Atrium za-
plní desítky fotografií, každou činnost 
spolku představí její zaměstnanci. Při 
vernisáži zahraje skupina Copacaband.

Myšlenka založit  chráněnou 
kavárnu vznikla v roce 2006. 
Podnětem byla potřeba umožnit 
lidem s různými typy znevýhodnění 
plnohodnotný život v přirozeném 
prostředí. V září roku 2009 kavárna 
spustila svůj provoz.

V roce 2014 začal spolek po-
skytovat také sociální služby lidem 
se závažnějšími typy zdravotního 

či mentálního postižení. V roce 
2015, po získání zkušeností s pro-
vozem chráněné kavárny, se ote-
vřela možnost rozšíření gastro-
nomických služeb pro veřejnost 
a hlavně možnost dalšího roz-
voje pracovního uplatnění pro 
osoby s duševním onemocněním. 
Od podzimu roku 2016 začala fun-
govat ve Středisku volného času 

Domeček kavárenská pobočka – 
Café v Domečku a také pojízdná 
kavárna Café na cestách.

Od začátku svého fungování 
pořádá kavárna Café Atrium nejrůz-
nější kulturní akce. Je jich ročně víc 
než šedesát. Jedná se o nejrůznější 
přednášky, besedy, koncerty i vý-
stavy. V této činnosti chce spolek 
nadále pokračovat.
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Dětské skupiny Vilík a Mája 
fungují na Kamenné už rok

Divadlo zahraje 
a představí 
knihu

Z bývalé základní školy se stalo 
středisko teoretické výchovy

Dětské skupiny Vilík a Mája 
v Sociálním centru Kamenná na za-
čátku letošního září oslavily první 
výročí vzniku. Během takzva-
ného startovacího roku se pečova-
telky věnovaly 45 dětem ve věku 
od 1 roku do 3 let, přičemž 11 z dětí 
přecházelo z původních Jeslí 
Písečná.

Kapacita dětské skupiny Vilík je 
15 dětí, dětskou skupinu Mája může 
navštívit až 22 dětí. „Výhodou 
této služby je především rozšířená 
provozní doba, kdy rodiče mohou 
své děti svěřit odbornému perso-
nálu od pondělí do pátku v rozmezí 
od 5.30 do 18.30 hodin, čímž je jim 
umožněno lépe sladit pracovní a ro-
dinný život. Mezi další klady tohoto 
zařízení lze také bezesporu zahrnout 
možnost umístit dítě do dětského 
kolektivu již od jednoho roku jeho 
věku, což v běžném předškolním 
zařízení není možné,“ uvedla ve-

doucí Sociálního centra Kamenná 
Petra Březinová.

Dětské skupiny jsou přínosné pře-
devším pro děti, neboť kvalifikovaný 
personál usiluje o jejich harmonický 
rozvoj a začlenění do kolektivu. K dě-
tem přistupuje laskavě a citlivě, s dů-
razem na individuální přístup. V rámci 
každodenního pestrého programu jsou 
rozvíjeny všestranné dovednosti zá-
bavnou formou. Pravidelně jsou děti 
vedeny k výtvarné činnosti a pohy-
bovým aktivitám, velké oblibě se na-
příklad těší cvičení s jogínkou, práce 
s interaktivním perem nebo návštěvy 
stimulační místnosti. Socializačním 
prvkem, který je neméně  atraktivní, 
jsou společné oslavy narozenin 
a svátků dětí. „Zájemcům o tuto službu 
jsou vždy dveře otevřené, budou se-
známeni nejen s provozem, s interiéry 
a venkovní zahradou s herními prvky, 
ale i s tím, co je třeba učinit pro při-
jetí,“ doplnila vedoucí.

V galerii Špejchar se před-
staví brněnské divadlo MALÉhRY 
s představením pro děti Pohádky 
a MALÉhRY v pátek 4. října 
od 15.30 hodin. Kromě vystoupení 
představí i novou stejnojmennou 
knihu. Ta obsahuje deset veselých 
pohádek, plných podivných pohád-
kových bytostí, spoustu barevných 
obrázků a taky malé kartonové 
divadlo s loutkami, se kterými 
si  kaž dý může zahrát vlastní diva-
delní představení.

Pohádky jsou vhodné pro děti 
od 4 do 7 let. Vstup na představení 
je zdarma.

Před zahájením školního roku 
otevřela Střední škola technická, gas-
tronomická a automobilní nové stře-
disko teoretické výchovy v Cihlářské 

ulici. Nevyužité objekty bývalé 
základní školy od města odkoupil 
Ústecký kraj a za 49 milionů je re-
konstruoval. Nové učebny nahradí 

již nevyhovující prostory v Údlicích. 
Během slavnostního otevření podě-
kovali ředitel školy i oba zástupci 
kraje městu Chomutov za příklad-
nou spolupráci, která umožnila, aby 
akce byla dokončena za 44 měsíců 
od schválení investičního záměru.

Nejde o jedinou investici, kterou 
Ústecký kraj v Chomutově v po-
slední době ve svých školách reali-
zoval. „Průmyslovka získala novou 
výměníkovou stanici, v budově 
gymnázia byla vybudována výdejna 
jídel a střední škola energetická 
získala novou truhlárnu,“ konkreti-
zoval radní pro majetek a investice 
Ústeckého kraje Ladislav Drlý.

Nová auta  
pomohou výuce

Střední škola technická, gastro-
nomická a automobilní Chomutov 
získala v červenci od firmy Škoda 
Auto v rámci podpory odborného 
vzdělávání učební pomůcky určené 
pro výuku budoucích automecha-
niků a autotroniků. „Jedná se o dva 
osobní automobily, jsou v plné 
výbavě a významně pomohou 
ke zkvalitnění odborné přípravy 
budoucích specialistů na diagnos-

tiku a opravy osobních automobilů 
nejmodernější konstrukce,“ uvedl 
ředitel školy Jiří Mladý.

Absolventi základních škol 
projevují o autoopravářské obory 
stále vysoký zájem a nové učební 
pomůcky spolu s kvalitní diagnos-
tickou technikou jim umožní získat 
potřebné teoretické i praktické 
znalosti pro jejich uplatnitelnost 
v autoservisech.
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Hasiči se utkali ve Stimax cupu 
a Tohatsu cupu na stadioně

Kutilové odlévali cínové vojáčky

Děti poznávaly finančnictví

Gymnazisté 
si připomněli 
holocaust

Hned ve dvou soutěžích požár-
ního sportu se utkali hasiči na atle-
tickém stadionu v Chomutově. Pod 
záštitou hejtmana Ústeckého kraje 
Oldřicha Bubeníčka a primátora 
města Chomutova Marka Hrabáče 
zorganizovaly okresní a krajský spo-
lek Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska soutěže Stimax Cup 
a Tohatsu cup.

Stimax cup byl určený pro děti 
a mládež od 6 do zhruba 25 let. Trať 
byla dlouhá šedesát metrů, každý sou-
těžící musel nejprve přeskočit příčné 
břevno, pak se dvěma hadicemi pře-
běhnout čtyřmetrovou kladinu, hadice 
spojit a připojit na rozdělovač, poté 
připojit proudnici a proběhnout cílem. 
Této soutěže se zúčastnilo přes třicet 

hasičských týmů a v nich zhruba tři 
sta soutěžících.

Tohatsu cup byl určený dospělým 

závodníkům. Ti se utkali v tradičním 
požárním útoku na stometrové trati. 
Tato soutěž byla rozdělená do dvou 

kategorií, v té první se nejlépe vedlo 
týmu hasičů z Vroutku, následo-
valy týmy z Bechlína a Jirkovem. 
Druhou kategorii ovládlo družstvo 
ze Slavětína, následované Oborou 
a Košticemi. Závěrečný rozstřel 
obou kategorií a Pohár hejtmana 
Ústeckého kraje získalo družstvo 
SDH Obora.

Vítězové soutěže byli obdarováni 
velmi praktickými cenami. „Dostali 
například elektrickou centrálu, benzí-
nový rozbrus, kombinovanou proud-
nici či vysokotlakou myčku. Všechna 
družstva si navíc odvezla i polohovací 
pásy, zásahové rukavice či bourací 
sekeru,“ uvedl Jiří Henc, krajský sta-
rosta Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska Ústeckého kraje.

Tento rok zahájil ve Středisku 
volného času Domečku činnost 
nový kroužek Kutil – polytech-
nika zaměřený na řemesla a práci 
s různými materiály. Než účastníci 
dostali vybavení nové dílny, pus-

tili se do úklidu. Chlapci všechno 
zkontrolovali a schválili a poté 
se již vrhli na řemesla improvi-
zovaně v modelářské klubovně. 
Téma bylo zajímavé – lití kovů. 
Jednak si hoši osahali vzorky růz-

ných kovů a povídali si o tom, jak 
vlastně vypadá forma na odlévání 
kovů. Také si zkusili odlít několik 
cínových vojáčků. Příští schůzku 
už je v klubovně budou pilovat 
a čistit.

Žáci prvního stupně ze základní 
školy Hornická zahájili letošní školní 
rok rozvojem finanční gramotnosti. 
„V září totiž navštívili radnici, kde 
měla ve velkém sále připravený 
pestrý, odlehčený, a přesto poučný 
program lektorka Xenie Janečková. 

Děti v něm seznámila s velkou šká-
lou finančních témat, od výměnného 
obchodu, prvních mincí, hedvábných 
peněz, papírových bankovek a jejich 
výroby až po bankovnictví a fungo-
vání banky obecně,“ popsala učitelka 
Barbora Salačová.

Pro děti bylo připraveno puzzle, 
výtvarná dílna s výrobou peněz, 
bankovní přepážka i focení v obří 
bankovce. Nejvíce děti ocenily dětský 
bankomat, do něhož vkládaly ban-
kovky a následně je mohly vybírat, 
a výrobu vlastních peněz.

Netradiční, dalo by se říct i nera-
dostnou dvoudenní studijní cestu zažili 
studenti z gymnázií v Chomutově 
a v Podbořanech. Pod vedením uči-
telů dějepisu Josefa Märce a Romany 
Vaverkové se totiž vydali do Polska – 
mířili do pracovního a vyhlazovacího 
tábora v Osvětimi, místa smrti více než 
milionu lidí.

První zastávkou byl Krakov. S ka-
tedrálou sv. Stanislava a sv. Václava, 
židovskou čtvrtí a bývalým ghettem 
v Podgórze jeho prohlídka zabrala 
celý den. Ně ko lika hodinová návštěva 
táborů Ausch witz I a Auschwitz II – 
Birkenau se uskutečnila následující 
den a ve studentech zanechala hluboký 
dojem. „Exkurze mě obohatila o lepší 
představu, jak to tehdy vypadalo, a mu-
sím říct, že by něčím podobným měl 
projít každý. Neboť již filosof George 
Santayana řekl, že kdo si nepamatuje 
minulost, je odsouzen k tomu ji opako-
vat,“ hodnotí student Tobiáš Leden.
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Gastronomie a Hotelnictví v 
Německém Krušnohoří

Hledá
 Máte zájem?

Přijďte 09.10.2019 mezi  13:00 - 17:00 hodinou
 do Vejprty / Bärensteinu.

 
Místo konání:  „Gemeinsame-Mitte-Bärenstein-

Vejprty“  –  v Infocentru!
 

Hledáme kuchaře, personál pro 
obsluhu, servis,  housekeeping 

(pokojské)
Přijďte si pohovořit a navázat kontakt se zaměstnavateli

Sebou si doneste životopis a ostatni podklady 

hovoříme i česky
Annaberg-Buchholz.EURESTBeratung@arbeitsagentur.de
 Uchazeèi o zamìstnání v Nìmecku by mìli ovládat nìmecký jazyk alespoò na komunikativní úrovni. 

Spolufinancováno z prostøedkù Evropské unie. 

Tato akce je financována z programu EU 
pro zamìstnanost a sociální inovaci �EaSI 
(2014 - 2020)�. 

Hledáme
šikovné malířky
na domácí práce
Malování cínových figurek
Práce se syntetickou barvou a ředidlem

Jsme spolehlivá firma, v ČR již 26 let

Kontakt: 
Hana Marhanová, telefon: 733 609 027
e-mail: hanka.p@mybox.cz
Pavla Vorlová, telefon: 739 690 058

Týká se mě také syndrom vyhoření?

Vícečetné těhotenství je 
abnormální a tím i rizikové

Potřebuji poradit. V posledním roce, 
dvou, začínám mít potíže se soustře-
děním. Občas i zapomínám. To mě 
tolik netrápí, ale stává se mi, že často 
na kolegyně v práci i členy rodiny 
doma reaguji popudlivě, častěji cítím 
vyčerpanost, únavu, nemám chuť se 
pouštět do ničeho nového. Kolegyně 
v práci mi říkají, že trpím příznaky 
vyhoření. Jsem přesvědčena, že mě 
to nemůže potkat, a když, že si s tím 
dokáže každý poradit sám. Ale přeci 
jen se chci zeptat, jak poznám, že mi 
hrozí vyhoření?

Termín syndrom vyhoření zná asi 
každý z nás, ale většina má o jeho ob-
sahu zkreslené představy. Syndromem 

vyhoření (také syndrom vyhaslosti, 
vyprahlosti, vypálení, angl. burn out 
syndrom) se dá definovat jako ztráta 
profesního zájmu, osobního nasazení 
v pracovní činnosti. Často se dostavuje 
jako výsledek procesu, kdy jsou lidé 
velice intenzivně zaujati prací, úkolem, 
procesem řešení a dlouhodobě přehlí-
žejí stres, který tuto činnost zpravidla 
provází. V důsledku psychického, fy-
zického a sociálního vyčerpání dochází 
k „opotřebení“, únavě a vyčerpání. 
Nejčastěji se s těmi příznaky setkáváme 
u profesí pracujících s lidmi, tedy u uči-
telů, zdravotníků, sociálních pracov-
níků a příslušníků dalších pomáhajících 
profesí. 

Na základě nevyváženosti mezi pra-
covním nasazením a realitou může do-
cházet k symptomům, které popisujete: 
emoční vyčerpanost, kognitivní vyčer-
pání a opotřebení, často i celková únava, 
ale i pocity bezmoci, popudlivosti, agre-
sivity a nespokojenosti. Nejde však jen 
o obyčejné rozladění. V letošním roce 
byl syndrom vyhoření oficiálně zařa-
zen mezi nemoci. Hlavním průvodním 
jevem syndromu vyhoření je totiž chro-
nický a dlouhodobý stres, který může 
vést k dalším vážným onemocněním. 
To, že máte pocit, že se vás to netýká, že 
vás to nemůže potkat, je podobné jako 
propadnutí škodlivému návyku. Dokud 
máme pocit, že máme věci víceméně 

pod kontrolou, namlouváme si, že je vše 
v pořádku. V podstatě máte dvě mož-
nosti  tvářit se jakoby nic a pokračovat 
dál ve stylu života, jaký vedete. Nebo 
se rozhodnout ve svém životě něco 
změnit. Pokud přeci jenom usoudíte, že 
by se vám při zavádění životní změny 
hodil partner, existuje řada profesio-
nálů, kteří vám mohou pomoci. Můžete 
využít například služeb terapeuta, kouče 
či poslední dobou stále se rozšiřující 
možnosti individuální či skupinové su-
pervize, která je postupně zaváděna ve 
všech pomáhajících profesích.

PhDr. Jaroslav Dostál
Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o.

www.edost.cz 

Po dlouhých osmi letech se mi po-
dařilo otěhotnět. Je mi 36 let, dvě 
děti už mám, nyní mám nového 
partnera. Moje tělo ale těhotenství 
moc chtělo, proto se nám poda-
řila dvojčata. O porodech hodně 
čtu na internetu a mám rozporu-
plné informace. Ještě nerodím, 
ale budu moci rodit normálně? 
Neohrozím tím děti? Můžou se vů-
bec dvojčata rodit normálně?

Ve Vašem dotazu se skrývá mnoho 
podotázek najednou. Zkusím je pro-
brat postupně a pokud možno jedno-
duše. Nejdříve co se týká otěhotnění. 
S rostoucím věkem matky počet více-
četných těhotenství vzrůstá. Je to dáno 
tím, že vaječníky již nepracují tak jako 
dříve, podvěsek mozkový se je snaží 
vybudit k činnosti a vzrůstá tím počet 
dozrálých vajíček v jednom cyklu.

Vícečetné těhotenství je u lidí sa-
mozřejmě abnormální a tím i rizikové. 
Dvě děti se do dělohy vejdou obtížně. 
Většinou nemohou dorůst ani běž-
ných cca 33,5 kg a rodí se zhruba o 4 

týdny dříve než děti z jednočetného 
těhotenství a mají hmotnost zpravidla 
okolo 2 kg.

V těhotenství je nejrizikověj-
ším faktorem, pokud dvojčata mají 
společnou placentu (nebo i dvě, ale 
spojené cévami). Jedno z dvojčat pak 
zpravidla „krade“ tomu druhému, ne-
rovnoměrně rostou a nesvědčí to ani 
jednomu z nich.

Co se týká porodu, samozřejmě je 
možné rodit „normálně“, tedy vagi-
nálně. Koneckonců donedávna se ani 
jinak nerodilo. Z dnešního pohledu 
se ale vždy rozhodujeme na základě 
mnoha faktorů, jako je poloha obou 
dětí, velikost, donošenost, množství 
plodové vody, stav dětí i maminky 
atd. Dopředu není možné říci, co bude 
v době porodu pro Vás i miminka nej-
lepší, záleží na aktuálním stavu. Přeji 
tedy hodně štěstí v těhotenství a těším 
se na shledanou při porodu.

prim. MUDr. Michal Zeman, Ph.D.,
gynekologicko-porodnické oddělení

Nemocnice Chomutov

Prodejna ZOO SHOP u Kauflandu v Otvicích 
natrvalo uzavřena.

Naše krmiva 1st Choice, Probooster, Booster, 
Premium dog i cat a další potřeby, můžete 

nadále objednávat na:

www. pet-krmiva.cz
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Tajemník MMCH vyhlašuje 
výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

„REFERENT/KA MĚSTSKÉHO 
INFORMAČNÍHO CENTRA“
na odbor vnějších vztahů
Na dobu neurčitou s místem výkonu práce statutární město Chomutov. 
Úplné znění oznámení o výběrovém řízení je zveřejněno na internetových stránkách.

tajemník MMCH vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. 
výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

„VEDOUCÍ ODDĚLENÍ INVESTIC 
A DOTACÍ“
na odbor rozvoje a investic
Na dobu neurčitou s místem výkonu práce statutární město Chomutov. 
Úplné znění oznámení o výběrovém řízení je zveřejněno na internetových stránkách

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV zastoupené odborem majetku města 
zveřejňuje záměr

PRODEJE POZEMKU 
p.č. 1326 (o výměře 223 m2), jehož 
součástí je stavba čp. 918 Škroupova 
a pozemek p.č. 1327 (o výměře 165 m2) 
katastrální území Chomutov I.
Termín zveřejnění: od 13.9.2019 do 14.10.2019
Kontaktní osoba: Ing. Pavlína Kolářová, tel. 474 637 440, e-mail: p.kolarova@chomutov-mesto.cz nebo Kateřina 
Šárová, tel. 474 637 485, e-mail: k.sarova@chomutov-mesto.cz
http://edeska.chomutov-mesto.cz/eDeska/ (vzor zveřejnění veřejného výběrového řízení)
http://www.chomutov-mesto.cz/cz/odbor-majetku-mesta-formulare (formulář - žádost o prodej budovy VVŘ)

www.chomutov-mesto.cz

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

výběrové řízení

výběrové řízení

prodej nemovitosti

tajemník MMCH vyhlašuje  
podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. 
výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

„VEDOUCÍ ODBORU ŠKOLSTVÍ“
na dobu neurčitou s místem výkonu práce statutární město Chomutov. 

www.chomutov-mesto.cz

výběrové řízení
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 2.10. st 09.00  PES, HRDINA DĚTSKÝCH KNIH – velké společné říjnové čtení pro žáky 
ZŠ – Chomutovská knihovna 

 2.10. st 09.30  A3V – SEBEOBRANA PRO SENIORY – Chomutovská knihovna
 2.10. st 18.00  LASO – country tance pro dospělé – SVČ Domeček
 2.10. st 18.00  POVÍDÁNÍ O BYLINKÁCH – Chomutovská knihovna
 4.10. pá 15.30  MALÉHRY V CHOMUTOVĚ – společné čtení pro děti z knihy Pohádky 

a MALÉhRY – galerie Špejchar
 4.10. pá 19.00  MALÉHRY V CHOMUTOVĚ – ČTENÍ KE KAFI – galerie Špejchar
 5.10. so 13.00  RODINNÉ ZÁPOLENÍ – HARRY POTTER – Chomutovská knihovna
 5.10. so 13.00  DEN ZVÍŘAT – Zoopark Chomutov
 6.10. ne 15.00  JIRKOVSKÝ PÍSŇOVAR – vystoupení pěveckých sborů – kostel sv. Ignáce 
 9.10. st 09.00  NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – seminář – Okresní hospodářská 

komora v Chomutově
 9.10. st 18.00  LASO – country tance pro dospělé – SVČ Domeček
 10. a 24.10. 09.00  KURZ SEBEOBRANY – Chomutovská knihovna
 10.10. čt 18.00  50. VÝROČÍ PŘISTÁNÍ NA MĚSÍCI – přednáška Astronomické společ-

nosti Chomutov – oblastní muzeum 
 12.10. so 08.00  SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY – náměstí 1. máje
 12.10. so 08.15  MEMORIÁL BOHUMÍRA POKORNÉHO – sraz v 8.15 na hlavním 

nádraží ČD Chomutov
 12.10. so 10.00  PODZIMNÍ ARANŽOVÁNÍ – SVČ Domeček
 12.10. so 16.00  120. VÝROČÍ VYSVĚCENÍ ZBOŘENÉHO EVANGELICKÉHO 

KOSTELA V CHOMUTOVĚ – evangelická fara
 16.10. st 17.00  SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN – RADEK MALÝ – autorské čtení 

a beseda – Chomutovská knihovna 
 16.10. st 18.00  LASO – country tance pro dospělé – SVČ Domeček
 17.10. čt 13.00  TOULKY ÚSTECKÝM KRAJEM – setkání SONS – Chomutovská knihovna
 17.10. čt 19.00  KDYŽ BLESK UDEŘÍ – představení divadla Na Oko, vstupenky jsou k dispo-

zici na www.divadlonaoko.cz/program nebo na pokladně v den představení od 
18 hodin – KaSS

 18.10. pá 16.00  PODZIMNÍ TRIKO – SVČ Domeček 
 19.10. so 09.00  ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST – klubové setkání otevřené 

veřejnosti – Chomutovská knihovna
 19.10. so 15.00  ÚNIK Z TOTALITY aneb LISTOPAD 89 NA CHOMUTOVSKU – 

slavnostní odhalení obelisku s otiskem ruky Václava Havla – kostel sv. Kateřiny
 22.10. út 10.00  PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE – seminář – Okresní hospodářská 

komora v Chomutově
 22.10. út 17.00  NEPÁL – přednáška – Café Atrium
 22.10. út 17.00  ZUŠ T. G. MASARYKA CHOMUTOV – Jacques café
 23.10. st 09.30  A3V – HISTORIE CHOMUTOVA III. – CHOMUTOVSKÝ ULIČ-

NÍK V DOBOVÝCH POHLEDNICÍCH – Chomutovská knihovna
 23.10. st 17.00  KOLUMBIE: AMAZONIE, PABLO ESCOBAR, SALSA – cestopisné 

vyprávění – Chomutovská knihovna 
 23.10. st 18.00  LASO – country tance pro dospělé – SVČ Domeček
 24.10. čt 17.00  PROMÍTÁNÍ FILMU BANGLA KIDS – dokument o centru Čalantika 

v Bangladéši – Café Atrium
 25.10. pá 18.00  PROMÍTEJ I TY – GAYBY BAYBY – Chomutovská knihovna
 26.10. so 08.00  SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY – náměstí 1. máje
 26.10. so 10.00  DUŠIČKOVÉ ARANŽOVÁNÍ – SVČ Domeček 
 26.10. so 16.00  STRAŠIDELNÁ ZOO – Zoopark Chomutov
 26.10. so 19.00  VYBRANÉ OBJEKTY PODZIMNÍ OBLOHY – veřejné pozorování – 

na hvězdárně u bývalého kina Oko
 28.10. po 12.00  101. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉ-

HO STÁTU – položení květin a věnců u sochy T. G. Masaryka – parčík ve Školní 
ulici

 30.10. st 10.00  HRAJEME SI S MINDOK – deskové a karetní hry, klasické herní bestsellery 
i aktuální novinky – Chomutovská knihovna

 30.10. st 10.00 PODZIMNÍ PRÁZDNINY – HRÁTKY S BAREVNÝM PÍSKEM – 
SVČ Domeček
 30.10. st 14.00  PODZIMNÍ PRÁZDNINY – HALLOWEENSKÁ DEKORACE – 

SVČ Domeček 
 31.10. čt 10.00  JÓGA PRO DĚTI – přednáška v rámci projektu Bookstart – Chomutovská 

knihovna
 31.10. čt 17.00  HALLOWEEN V DOMEČKU – strašidelná procházka sklepem a světelná 

šou – SVČ Domeček
 
  PEVNOSTI NA KOČIČÁKU – komentované prohlídky pevností každou sobotu 

a neděli mezi 10. a 17. hodinou
  PROHLÍDKY INTERIÉRŮ STAVEB VE STARÉ VSI S PRŮVODCEM – 

každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves
 VEŘEJNÉ BRUSLENÍ – úterý, sobota, neděle v Rocknet aréně

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, AKCE

 3.10. čt 19.00  KAREL PLÍHAL RECITÁL – koncert ojedinělého českého hudební-
ka, textaře a poety

 11.10. pá 19.00  SLET BUBENÍKŮ – návštěvníci si mohou přinést svoje bubínky, 
bubny, chřestidla, zvonce a řehtačky

 17.10. čt 09.30  CHOMUTOV SVÝM SENIORŮM – péče o pleť a jednoduché 
líčení, ezoterická poradna aneb výklad karet jinak, výživová poradna 
pro seniory, ruční práce, volnočasové, pohybové a vzdělávací aktivity, 
pestrá kulturní vystoupení, k tanci i poslechu zahrají Chilli Band a Veselí 
muzikanti, vyhodnocení soutěže Art Senior Chomutov 2019.

 24.10. čt 10.00  KRUŠNOHORSKÝ BYZNYS DAY – veletrh firem a pracovních 
příležitostí

MĚSTSKÉ DIVADLO

 Od 3.10.  ODON BRUMEISEN – vyšívané obrazy na motivy světových malířů – 
Chomutovská knihovna, galerie Na síti, 2. patro u výtahu

 Od 10.10.  MILAN PECÁK – RETROSPEKTIVA – galerie Špejchar
 Od 10.10.  FOTOGRAFIE K 10. VÝROČÍ VZNIKU KAVÁRNY – Café atrium
 Od 10.10.  OBRAZY LADISLAVA CHABRA – galerie Zlatý klenot
 Od 11.10.  MILAN PECÁK – RETROSPEKTIVA – PLAKÁTY – ILUSTRACE – 

OBRAZY – galerie Špejchar
 Od 21.10.  STÁLÁ EXPOZICE PŘÍBĚH ROMŮ – putovní verze přináší velmi 

zhutněnou verzi stálé expozice Muzea romské kultury – Chomutovská knihovna
 Od 24.10. MILOŠ ŠTÁFEK – FOTOGRAFIE – galerie Lurago
 Do 18.10. ŠMOUHY PO ŠTĚTCI – OBRAZY – výstava Pavla Kremla – galerie Lurago
 Do 28.10.  ZPŘÍSTUPNĚNÍ ŽELEZNIČNÍHO DEPOZITÁŘE NÁRODNÍHO 

TECHNICKÉHO MUZEA – po značené trase z Černovické ulice od parkoviště 
Globus

 Do 31.10.  KRUŠNOHOŘÍ – výstava obrazů Květy Novákové – Jacques Café

VÝSTAVY

Pravidelné 
akce

 2.10. st 17.00 PŘES PRSTY 20.00 ROGER WATERS US + THEM 
 3.10. čt 17.00 DOKÁŽEŠ UDRŽET TAJEMSTVÍ? 18.00 JOKER 19.30 JOKER
 4.10. pá 16.00 OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
   17.00 DOKÁŽEŠ UDRŽET TAJEMSTVÍ? 19.00 JOKER
   20.00 ROMÁN PRO POKROČILÉ
 5.10. so 14.00 PSÍ KUSY 16.00 PANSTVÍ DOWNTON 17.00 JOKER 19.00 JOKER
   20.00 NÁRODNÍ TŘÍDA
 6.10. ne 14.00 OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
   15.00 ANGRY BIRDS VE FILMU 2 
   17.00 DOKÁŽEŠ UDRŽET TAJEMSTVÍ?
   18.00 PARAZIT 19.30 JOKER
 7.10. po 17.00 PARAZIT 18.00 GAUGUIN NA TAHITI – ZTRACENÝ RÁJ
   20.00 NÁRODNÍ TŘÍDA
 8.10. út 17.00 JOKER 18.00 RAMBO: POSLEDNÍ KREV
   20.00 ROMÁN PRO POKROČILÉ
 9.10. st 17.00 DOKÁŽEŠ UDRŽET TAJEMSTVÍ?
   18.00 JIŘÍ BĚLOHLÁVEK: „KDYŽ JÁ TAK RÁD DIRIGUJU…“
   19.30 METALLICA & SAN FRANCISCO SYMPHONY: S&M² 
 10.10. čt 17.00 BLÍŽENEC 18.00 PRAŽSKÉ ORGIE 20.00 BLÍŽENEC (3D)
 11.10. pá 16.00 PSÍ KUSY 17.00 PŘES PRSTY 18.30 BLÍŽENEC (3D)
   19.30 PRAŽSKÉ ORGIE
 12.10. so 15.00 PSÍ KUSY 16.00 NABARVENÉ PTÁČE
   18.45 TURANDOT • GIACOMO PUCCINI 20.00 BLÍŽENEC
 13.10. ne 14.00 OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
   15.00 ANGRY BIRDS VE FILMU 2 17.00 BLÍŽENEC (3D)
   18.00 STEHLÍK 20.00 PRAŽSKÉ ORGIE
 14.10. po 17.00 BLÍŽENEC (3D) 18.00 STEHLÍK 20.00 ROMÁN PRO POKROČILÉ
 15.10. út 17.00 JOKER  18.00 PRAŽSKÉ ORGIE 20.00 PŘES PRSTY 
 16.10. st 14.30 PŘES PRSTY 17.00 AD ASTRA 18.00 BLÍŽENEC (3D)
   20.00 NÁRODNÍ TŘÍDA
 17.10. čt 17.00 XVII. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ
   17.00 STAŘÍCI
   19.00 XVII. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ
   19.30 JOKER
 18.10. pá 17.00 XVII. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ
   16.00 ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO (3D)
   19.00 XVII. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ
   19.30 STAŘÍCI
 19.10. so 14.00 ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO (3D)
   15.00 OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
   17.00 PRVNÍ AKČNÍ HRDINA 18.00 STAŘÍCI
   19.00 ROMÁN PRO POKROČILÉ
 20.10. ne 14.00 ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO 15.00 TLAPKOVÁ PATROLA
   17.00 BLÍŽENEC (3D) 18.00 PRVNÍ AKČNÍ HRDINA 20.00 JOKER
 21.10. po 17.00 PRVNÍ AKČNÍ HRDINA 18.00 STAŘÍCI 19.00 PRAŽSKÉ ORGIE
 22.10. út 17.00 BLÍŽENEC 18.00 DOBRÁ SMRT 20.00 PŘES PRSTY 
 23.10. st 17.00 ROMÁN PRO POKROČILÉ 18.00 DOBRÁ SMRT
   19.30 PRVNÍ AKČNÍ HRDINA
 24.10. čt 17.00 ADDAMSOVA RODINA 18.00 ZOMBIELAND: RÁNA JISTOTY
   19.30 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
 25.10. pá 16.00 THE KID 17.00 ADDAMSOVA RODINA
   19.30 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
 26.10. so 11.00 ANIMAČNÍ DÍLNA 15.00 HURÁ NA POHÁDKY 
   15.30 ADDAMSOVA RODINA 17.00 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
   18.45 MANON • JULES MASSENET 20.00 ZOMBIELAND: RÁNA JISTOTY
 27.10. ne 14.00 SNĚŽNÝ KLUK 15.00 ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
   17.00 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA 18.00 ZOMBIELAND: RÁNA JISTOTY
   20.00 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
 28.10. po 14.00 BLÍŽENEC (3D) 17.00 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
   18.00 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA 20.00 ZOMBIELAND: RÁNA JISTOTY
 29.10. út 14.00 SNĚŽNÝ KLUK (3D) 17.00 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
   18.00 NABARVENÉ PTÁČE 20.00 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
 30.10. st 14.00 SNĚŽNÝ KLUK 17.00 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
   18.00 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA 20.00 ZOMBIELAND: RÁNA JISTOTY
 31.10. čt 17.00 SNĚŽNÝ KLUK (3D) 18.00 ABSTINENT
   19.30 TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD 20.00 STÁHNI A ZEMŘEŠ

   
KINO SVĚT
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 2.10. st 19.00  ROMAN DRAGOUN – areál Hřebíkárna
 11.10. pá 18.00  KONCERT PETRA BORNEROVÁ TRIO – Café Atrium
 11.10. pá 19.00  NEŘEŽ – areál Hřebíkárna
 11.10. pá 20.00  KONZERT 18 – vystoupí Midi Lidi, Ventolin – Kulisárna
 12.10. so 19.00  COPACABAND – Jacques café
 19.10. so 19.00  MARTIN RUFER QUARTET – Jacques café
 26.10. so 19.00  JEN MY – Jacques café 

KONCERTY

CHOMUTOVSKÉ NOVINY
Měsíčník pro občany 
statutárního města Chomutova • 
Evidenční číslo titulu MK ČR 
E 11988 • vydává statutární město 
Chomutov • adresa vydavatele, 
redakce a distribuce: Magistrát 
města Chomutova, Zborovská 
4602, 430 28 Chomutov • Tiskne 
SAMAB BRNO GROUP, a. s. • náklad 
22 600 výtisků • distribuce výtisků 
zdarma prostřednictvím České 
pošty • Pokud noviny nenajdete 
ve schránce, kontaktujte redakci.

REDAKCE:
Pavlína Nevrlá, šéfredaktor 
774 564 894 
pavlina.nevrla@gmail.com

INZERCE:
Tomáš Tecl
773 161 747
tecl@regvyd.cz 
Tomáš Branda 
608 964 165 
t.branda@chomutov-mesto.cz
Ladislav Paták 
777 575 000 
patak@regvyd.cz

PODROBNÝ 
KALENDÁŘ AKCÍ  
najdete na webu:

 2.10. st 17.30   PIRÁTI CHOMUTOV – ČESKÉ BUDĚJOVICE – hokejové 
utkání – Rocknet aréna

 4. až 6.10. 09.00  MISTROVSTVÍ ČR V RYCHLÝCH VZDUCHOVKOVÝCH 
PISTOLOVÝCH DISCIPLÍNÁCH – střelnice SSK Chomutov

 5.10. so 17.00  CHOMUTOV – ŠTÍŘI ČESKÉ BUDĚJOVICE – florbalové utkání 
mužů – sportovní hala

 7.10. po 17.30  PIRÁTI CHOMUTOV – LITOMĚŘICE – hokejové utkání – Rocknet 
aréna

 9.10. st 17.30  PIRÁTI CHOMUTOV – PORUBA – hokejové utkání – Rocknet 
aréna

 12.10. so 10.15  FC CHOMUTOV – OLYMPIE BŘEZOVÁ – fotbalové utkání – 
Letní stadion

 16.10. st 17.30  PIRÁTI CHOMUTOV – FRÝDEK MÍSTEK – hokejové utkání – 
Rocknet aréna 

 19.10. so 11.00  HALOVÉ ZÁVODY – JEZDECKÝ DEN KADETA – Zoopark 
Chomutov

 19.10. so 17.00  CHOMUTOV – SOKOL BRNO I. – florbalové utkání mužů – 
sportovní hala

 20.10. ne 08.00  1. KOLO CHOMUTOVSKÉ EXTRALIGY 2019/2020 – střelnice 
SSK Chomutov

 23.10. st 17.30   PIRÁTI CHOMUTOV – PROSTĚJOV – hokejové utkání – Rocknet 
aréna

 26.10. so 10.15  FC CHOMUTOV – NERATOVICE – BÝŠKOVICE – fotbalové 
utkání – letní stadion

 28.10. po 16.00  CHOMUTOV – KARLOVY VARY – florbalové utkání mužů – 
sportovní hala

 30.10. st 17.30  PIRÁTI CHOMUTOV – KADAŇ – hokejové utkání – Rocknet aréna

SPORT

CHOMUTOV
SVÝM SENIORÙM

www.rodinnezapoleni.cz 

sobota 5. října  |  13.00–19.00 hodin
Chomutovská knihovna

HARRY 
POTTER

   VŠEMU SVĚTU NA ÚTĚCHU – SOCHAŘSTVÍ A MALÍŘSTVÍ NA 
CHOMUTOVSKU A KADAŇSKU (1350–1590) – expozice muzea na radnici

  LAPIDÁRIUM – KAMENNÉ PLASTIKY – expozice muzea na radnici
  FIALŮV POHYBLIVÝ BETLÉM – expozice muzea na radnici
  SVĚT KRUŠNÝCH HOR – expozice v hlavní budově muzea v ulici Palackého 86
  POHLEDY DO PRAVĚKU – expozice v hlavní budově muzea v ulici Palackého 86
   FRANTIŠEK JOSEF GERSTNER – expozice v hlavní budově muzea v ulici Palackého 86
   PALEONTOLOGIE A GEOLOGIE – komentované prohlídky depozitáře (po 

domluvě), v hlavní budově muzea v ulici Palackého 86
   HVĚZDY A OSTROVY – Ilja Sajner – Hvězdářská věž, hlavní budova muzea v ulici 

Palackého 86

OBLASTNÍ MUZEUM
 Stálé 
expozice

www.chomutov-mesto.cz
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Atleti bodují na několika frontách

Workouteři 
cvičili v Praze

Memoriál Václava Čecha ovládla 
základní škola Na Příkopech

Basketbalistky uspěly v premiéře ŽBL Softbalistky 
bojují o titul

Venkovní atletická sezona vr-
cholí a závodníci TJ VTŽ Cho mu tov 
sklízejí plody své práce. Ty nejsladší 
dozrály na Mistrovství České re-
publiky v atletice dorostu a juniorů 
v Olomouci, kam se kvalifikovalo 
hned osm chomutovských závodníků.

Parádní 4. místo v závodě 
na 5 kilometrů obsadila chodkyně 
Kristýna Denková, ale ještě o něco 
hodnotnější výkony podali v nabité 
konkurenci sprinteři Jakub Spišjak 
a Tereza Čihařová. Oba v bězích 
na 300 m překážek ve skvělých osob-
ních rekordech vyhráli své rozběhy 

a oba také jako spolufavorité nastou-
pili do finále. V něm Jakub Spišjak 
obsadil 5. místo v dalším osobním 
rekordu 38,92 a zaostal tak jen 6 setin 
sekundy od bronzu. Ještě víc zazářila 
Tereza Čihařová. Také ona ve fi-
nále znovu stlačila osobní rekord 
na 42,97 sec. a vybojovala stříbrnou 
medaili. „Od rána jsem byla nervózní, 
ale hned při rozcvičce ze mě všechno 
spadlo. Finálový běh jsem si moc 
užila a po doběhu ve mně propukly 
emoce, sama jsem tomu nevěřila,“ 
řekla Tereza Čihařová (na snímku), 
která cennou medaili získala přes 

doznívající problémy se stehenním 
svalem.

Výbornými výkony v Olomouci 
si zajistila nominaci na mezistátní 
utkání dorostu v Trnavě, kde si vy-
zkoušela trať 400 metrů překážek. 
Výrazným zlepšením v letošní sezoně 
ve sprintech a na překážkách si také 
zajistila zájem předního českého atle-
tického klubu – pražské Dukly. Tam, 
v podmínkách, které jí chomutovský 
klub nabídnout nemůže, bude od října 
trénovat, ale nadále bude oporou 
chomutovského ženského týmu v lize 
družstev. „Tak to v případě nadaných 
atletů chodí. Když chtějí atletiku 
dělat na vrcholové úrovni, odejdou 
do Prahy, do sportovních center, která 
mají lepší tréninkové podmínky,“ 
je smířená se ztrátou další své svěřen-
kyně trenérka Jana Hyjánková, která 
takto „do světa“ vyslala už Markétu 
Štolovou.

Atleti VTŽ Chomutov o sobě 
v posledních týdnech dávali vědět 
i na dalších frontách. Velkou radost 
zažilo družstvo žen, které úspěšná 
sezona ve druhé lize poslala do baráže 
o první ligu. V Jablonci nad Nisou 
se pak chomutovské atletky přes osla-

bení o několik opor nejen vešly mezi 
čtyři postupující týmy, ale dokonce 
skončily druhé, jen bod za vítězem. 
„Holky to zvládly parádně i beze mě,“ 
směje se Jana Hyjánková, která druž-
stvu na závodech pravidelně bodově 
přispívá, ale tentokrát jí účast nedo-
volily mateřské povinnosti. „Jednu 
sezonu už jsme si první ligu družstev 
vyzkoušeli, tak doufáme, že ten-
tokrát se v ní zabydlíme,“ dodává. 
Postupové cíle mají i muži VTŽ, 
kteří coby vítězové krajského přeboru 
by v baráži, jež proběhla po uzávěrce 
novin, rádi postoupili do 2. ligy.

Po uzávěrce novin absolvovaly 
stěžejní závod venkovní sezony i do-
rostenky, jejichž družstvo obsadilo 
na mistrovství Čech 4. místo a po-
stoupilo na MČR družstev dorostu, 
které proběhlo uplynulý víkend 
v Ostravě. Tým mladších žaček po-
stoupil do finále krajského přeboru 
družstev, kde vybojoval skvělé 2. 
místo. „To je oproti předchozím letům 
posun, už v žákovských kategoriích 
dokážeme udělat úspěch na úrovni 
kraje. V tom se odráží soustavná 
dobrá práce našich trenérů,“ zdůraz-
ňuje Jana Hyjánková.

Chomutovské basketbalistky za-
hájily svou první sezonu v nejvyšší 
soutěži ŽBL skvěle. Před 750 spoko-
jenými diváky v bojovném a drama-
tickém utkání porazily Slavii Praha 
75:72 (21:24, 43:42, 60:55). „Pro 
nás je to vstup do ŽBL z říše snů. 
V první řadě chci poděkovat hráč-
kám i divákům. Nebyli jsme lepší, 
ale rozhodně jsme byli bojovnější 
a týmovější,“ těšilo trenéra Tomáše 

Eisnera, který sice v nejvyšší soutěži 
před několika lety vedl chomutovské 
muže, ale v ŽBL šlo o jeho první zá-
pas a tedy i první vítězství.

Na úspěšnou premiéru chtějí 
Levhartice Chomutov navázat 
už tento pátek, kdy od 19 hodin 
hostí Slovanku Mladá Boleslav. 
Na snímku při úvodním rozskoku 
celé sezony kapitánka týmu Jitka 
Eisnerová (v bílém dresu).

Softbalové kadetky SC 80 Beavers 
Chomutov si v ligové nadstavbě zajis-
tily prvenství a tím pádem i pořada-
telství finálového turnaje MČR. Ten 
proběhne v sobotu 5. října od 10 ho-
din v areálu ZŠ v ulici Akademika 
Heyrovského a spolu s domácími kan-
didátkami na titul se ho zúčastní dívčí 
týmy SK Joudrs Praha C, Eagles Praha 
a Arrows Ostrava.

Street Hard Workers, kteří v Cho
mu  tově cvičí na workoutových hřiš-
tích v Eldorádu, na Domovince a na 
Zadních Vinohradech a současně o tato 
tři hřiště pečují, mají za sebou vystou-
pení na akcích v Praze.

Nejprve činovníkům Českého 
olympijského výboru a sponzorům této 
instituce během pětiminutové sestavy 
na hrazdě představili kolekci oblečení 
pro olympijské hry v Tokiu. Jen o šest 
dní později své umění předvedli během 
narozeninové show Jiřího Korna v za-
plněné O2 aréně.

Na počest pedagoga a organizá-
tora žákovského sportu Václava Čecha 
uspořádaly ZŠ Písečná Chomutov, 
OR AŠSK Chomutov a Spolek 
Chomutovská liga malého fotbalu na 
jeho počest žákovský turnaj v malém 
fotbale. Šestého ročníku Memoriálu 
Václava Čecha se ve sportovním are-
álu Cihla zúčastnilo devět škol rozlo-
sovaných do tří skupin.

Podle pořadí v základních skupi-
nách byly týmy zařazeny do skupin 
o konečné pořadí. Skupinu o sedmé 

místo ovládla ZŠ Perštejn, když oba své 
zápasy vyhrála. Podobně se dařilo ve 
skupině o čtvrté místo ZŠ Budovatelů 
Jirkov, která tak skončila na celkovém 
čtvrtém místě. Ve finálové skupině 
splnila roli favorita ZŠ Na Příkopech 
Chomutov, která oba zápasy vyhrála 
a stala se beze ztráty bodu vítězem 
letošního ročníku turnaje. S jedinou pro-
hrou v turnaji právě s vítězným týmem 
obsadila druhé místo ZŠ Akademika 
Heyrovského Chomutov. Bronzové 
místo patří ZŠ Duhové cestě Chomutov.

Celý turnaj se vydařil a odměnou 
pro pořadatele byla spokojenost všech 
účastníků. Ceny byly připraveny pro 
všechny týmy a hráče v podobě po-
hárů, míčů, medailí i sladkostí a pře-
dávali je předseda CHLMF Jiří Kupec 
a místopředseda OR AŠSK Chomutov 
Jiří Olišar. Nejlepším hráčem byl vy-
hlášen Jáchym Šťovíček (ZŠ Perštejn), 
nejlepším brankářem Jakub Faltejsek 
(ZŠ Akademika Heyrovského) a nej-
lepším střelcem se stal Lukáš Gedeon 
(ZŠ Na Příkopech).



sport fotostrana

V době vrcholícího Mistrovství 
světa v basketbale v Číně, na 
kterém česká reprezentace okolo 
Tomáše Satoranského dosáhla his-
torického 6. místa, vyrazili koza 
Róza a kozlík Rozmarýnek do spor-
tovní haly podívat se, jak se hraje 
basketbal v Chomutově.

Přivítali je místní Levharti, kteří 
pro účastníky Rodinného zápolení 
připravili disciplíny, na kterých si 
děti i jejich rodiče otestovali šikov-
nost a vlohy pro basketbal. Házeli 

na koš na zemi, na koš ve snížené 
i v běžné soutěžní výšce. Také 
zkusili s míčem driblovat, srážet 
kužele, různě si ho prohazovat mezi 
nohama a další cviky. Absolvovali 
překážkovou dráhu a ze závěrečného 
„hledání pokladu“ si odnesli levhartí 
silikonový náramek. Zapálenější děti 
na palubovce zůstávaly i po splnění 
soutěžních úkolů a hlavně střelbu na 
koš pilovaly dál.

„Pro děti je super, že si mohly 
vyzkoušet sport, který by mohly dě-

lat. Pěkné je, že je to v návaznosti 
na vydařené mistrovství světa,“ 
ocenil Pavel Buňata, který na akci 
nazvanou Kočkování s Levharty 
přišel se synem Jáchymem, přes-
tože se v jejich rodině fandí spíš 
softbalu.

Dětem, ale i Róze a Rozma
rýnkovi, připravili Levharti jedno 
překvapení. Představili jim úplně 
nového levhartího maskota, který 
bude bavit diváky při domácích mi-
strovských zápasech.
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Rodinné zápolení zavítalo 
mezi basketbalisty
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HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI  
ZAMĚSTNANCE V UVEDENÉ POZICI:
• obsluha lopatového rýpadla
• údržba o opravy zařízení rýpadla
• výklop vlaků
POŽADUJEME: 
• dobrý zdravotní stav, smyslová zdravotní způsobilost (styk s kole-

jovou dopravou)
• spolehlivost, odpovědnost, samostatnost, dobrá pracovní morálka
KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY:
• vzdělání: min. vyučen ve strojním nebo příbuzném oboru 

(zámečník, soustružník, strojní mechanik apod.)
• strojnický průkaz výhodou
NABÍZÍME:
• mzdové zařazení do 3. tarifního stupně s garancí meziročního 

nárůstu dle kolektivní smlouvy 
• absolvování praxe 400 hodin na konkrétním stroji, pak zařazení 

do šestidenního kurzu obsluh pracovních strojů
• po absolvování kurzu:  

a samostatná obsluha lopatového rýpadla  
a změna smlouvy z doby určité na dobu neurčitou a navýšení mzdy 
a  v případě zařazení do profese řidič rýpadla mzdové zařazení 

do 5. tarifního stupně
• firemní benefity – mimo jiné 13. plat (cca 18.000–22.000 Kč/

rok), příspěvek na stravování, 6 týdnů dovolené
• příplatky za směnnost až 1.600 Kč měsíčně
• od nového roku po zkušební době: 
• příspěvek na penzijní připojištění 550 Kč měsíčně
• program Zdraví - Benefity v hodnotě 10 500 Kč na rok (čerpání 

na dovolenou, sportoviště, léky, kulturu)
• zázemí společnosti, která je součástí silné energetické skupiny 

s dlouhodobou perspektivou zaměstnání
• práce ve směnném provozu – 12ti hodinové směny v cyklu ranní, 

noční a dva dny volna
• náborový příspěvek bude vyplacen ve dvou částech, 10 000 Kč 

po zkušební době, 20 000 Kč po úspěšném absolvování kurzu

Nástup možný: dle dohody, pracoviště: Vršanská uhelná a.s.

Bližší informace: zást. ved. úseku Miloš Záděra, tel. 478 002 778
Písemné přihlášky: zasílejte na e-mail: v.stefanek@7group.cz nebo poštou na adresu: Vladimír Štefánek, Coal Services a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most

VRŠANSKÁ UHELNÁ A.S., V. ŘEZÁČE 315, 434 67 MOST
Významný zaměstnavatel v regionu, společnost Vršanská uhelná a.s., člen velké energetické skupiny Sev.en, nabízí uplatnění v pozici:

STROJNÍK LOPATOVÉHO RÝPADLA  
s náborovým příspěvkem 30 000,- Kč
Uchazeči budou po zapracování zařazeni do kurzu obsluh pracovních strojů,  
po absolvování kurzu možnost zařazení do profese ŘIDIČ lopatového rýpadla


