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Pořadí Adresa Č. p.
/č. b. Velikost m2 Cena

Termíny 
prohlídek 
- rok 2016

1 Vršovců 1007/2 1+1 46,69 15.125 Kč
13.9. a 15.9. ve 
14.00 hodin sraz 

u čp. 1101

2 Vršovců 1096/2 1+1 55,50 15.125 Kč
13.9. a 15.9. ve 
14.00 hodin sraz 

u čp. 1101

3 Vršovců 1101/4 1+1 54,56 15.125 Kč
13.9. a 15.9. ve 

14.00 hodin

4
Poděbra-

dova
1308/5 1+1 42,86 15.125 Kč

13.9. a 15.9. ve 
14.30 hodin

5 Přemyslova 5394/14 1+1 43,63 15.125 Kč
13.9. a 15.9. ve 

14.00 hodin

6 Palachova 3418/4 1+2 49,90 21.175 Kč
13.9. a 15.9. ve 

14.20 hodin

7 Palachova 3418/5 1+2 50,88 21.175 Kč
13.9. a 15.9. ve 

14.20 hodin

8
Legionář-

ská
3879/7 1+2 48,54 21.175 Kč

13.9. a 15.9. ve 
14.30 hodin

9
Legionář-

ská
3879/10 1+2 48,41 21.175 Kč

13.9. a 15.9. ve 
14.30 hodin

10 Palackého 3947/17 1+2 53,46 21.175 Kč
13.9. a 15.9. ve 

14.00 hodin

11 Palackého 3994/14 1+2 54,19 21.175 Kč
13.9. a 15.9. ve 

14.20 hodin

12 Palackého 3995/11 1+2 53,98 21.175 Kč
13.9. a 15.9. ve 
14.20 hodin sraz 

u čp. 3994

13 Palackého 3996/1 1+3 73,03 27.225 Kč
13.9. a 15.9. ve 
14.20 hodin sraz 

u čp. 3994

14 Palackého 4089/10 1+3 73,38 27.225 Kč
13.9. a 15.9. ve 
14.20 hodin sraz 

u čp. 3994

Nabídka bytů do nájmu veřejnou 
nabídkou v Chomutově – 7. 9. 2016

CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. nabízí byty v Chomutově do nájmu veřejnou 
nabídkou. Byt bude pronajat prvnímu zájemci, který se dostaví po 
zveřejnění nabídky na sídlo společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., 
Křižíkova 1098/6, Chomutov s  hotovostí, rovnající se ceně, uvedené 
ve zveřejněné nabídce (nevratná v souladu s čl. 4, odst. 5 Pravidel pro 
pronajímání bytů), a splňuje kritéria uvedená v článku 5. Pravidel pro 
pronajímání bytů. – www.chomutovska-bytova.cz.

Informace : 474 721 233 - p. Kodríková
UPOZORNĚNÍ: Upřednostněni budou zájemci o poskytnutí bytu s tím, že 
společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. vrátí stávající byt v majetku či správě 
společnosti (tzv. byt za byt). V těchto případech bude vyžadován poplatek dle 
článku 8 Pravidel pro pronajímání bytů. V případě obsazení bytu je termín 
prohlídky zrušen – nutno předem telefonicky ověřit!!
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 5 LiDÉ POzNÁVALi 

zÁKULiSÍ MĚStSKÉ 
hrOMADNÉ DOPrAVY
Autobusem nebo trolejbusem 
jel snad již každý, málokdo ale ví, 
kde vozy odpočívají, opravují se 
a kde mají zázemí jejich řidiči.

 téma
 6 OBČANÉ, ŘeKNĚte, KAM 

DÁt PeNÍze
Na podzim se rozjede další 
projekt, který občanům umožní 
více se zapojit do řízení města. 

 rozhovor
 8 zDeNĚK PetrÁČeK: DO 

ChOMUtOVA JSeM Se 
DOStAL OKLiKOU
Dlouholetý ředitel 
chomutovského gymnázia 
Zdeněk Petráček prožil 
v Chomutově desítky let, 
vychoval tisíce studentů.

 minitéma
 9 GrANtY PODPOŘiLY 

ŘADU zAJÍMAVÝCh 
AKtiVit ChOMUtOVANŮ
Miliony korun, které město 
dalo na grantovou politiku, už 
našly adresáty.

 kultura
 12 KiNO SVĚt BUDe hOStit 

ANiNetFeSt
Mezinárodní festival krátkých 
animovaných fi lmů s názvem 
AninetFest se 21. září 
uskuteční v chomutovském 
kině Svět.

 historie
 13 JezerO MĚL 

SOUKrOMĚ PrONAJAtÉ 
MANNeSSMAN
Dnešní Kamencové jezero 
vzniklo v průběhu druhého 
desetiletí 19. století. Vytvořila 
jej stoupající hladina spodních 
vod ze staré odvodňovací 
štoly kamencového dolu.

 školy
 16 ŽÁCi NAStOUPiLi DO 

OPrAVeNÝCh ŠKOL
Zatímco v červenci obsadili 
školy dělníci a opraváři, nyní 
se vrátili zpět žáci a seznamují 
se s novinkami, které jsou 
pro ně přichystané v novém 
školním roce.

 sport
 22 ChOMUtOVSKÝ 

KAJAKÁŘ MiChAL 
ČeŘOVSKÝ PrOŽiL 
VYNiKAJÍCÍ SezONU
Rychlostní kanoistika 
v Chomutově si nadále 
udržuje vynikající úroveň 
péče o mládež.

8.9.
Koncert Velkého dechového 
orchestru SD u příležitosti Dne 
horníků v atriu SKKS od 16 hodin.

8.9.
Pohádkový park od 15 hodin 
u RC Rozmarýn.

10. a 24.9.
Severočeské farmářské trhy od 
8 hodin na náměstí 1. máje.

10.9.
Otevření městských památek 
v rámci Dne evropského 
kulturního dědictví od 9 hodin.

17.9.
Dálkový pochod Krušnohorské 
šlápoty od 8 hodin od ZŠ 
Duhová cesta.

19.9.
Veřejné zasedání zastupitelstva 
na staré radnici.

zAPiŠte Si 
DO DiÁŘe

kultura
 KiNO SVĚt BUDe hOStit 

ANiNetFeSt

školy
 16 ŽÁCi NAStOUPiLi DO 

OPrAVeNÝCh ŠKOL

zAPiŠte Si 
DO DiÁŘe

V ŽeLezNiČNÍM DePU 
LiDÉ OBDiVOVALi 
hiStOriCKÉ VOzY
Dvě desítky parních lokomotiv a mnoho dalších železničních vozů si prohlédli 
návštěvníci železničního depozitáře Národního technického muzea. V depozitáři 
je uložena největší státní sbírka železničních vozidel a dalších předmětů. 
Nejstarší lokomotivou je ta z roku 1870, jeden vůz je však ještě o kousek starší. 
„Jedná se o rumpálovou drezínu. Je zhruba z poloviny 19. století,” uvedl Michal 
Novotný, ředitel Železničního muzea NTM. Největší zajímavostí jsou salonní 
vozy. Kdo by chtěl nasát vůni železa a atmosféru dob minulých, musí počkat do 
června příštího roku, kdy se brány depozitáře opět otevřou.

PODPOŘte MĚ
Podpořte vašeho oblíbence 
chovaného v zooparku částkou 
od 300 Kč ročně. Vybrat si můžete 
ze seznamu zvířat na webových 
stránkách www.zoopark.cz.
Vybíráme pro vás pandu čer-
venou. Momentálně úspěšně 
probíhá odchov dvojčat naroze-
ných 17. června. Jedná se o první 
mláďata tohoto druhu narozená 
v zooparku.
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KrÁtCe
opět do sauny
Po letní přestávce bude od 1. října 
v provozu sauna na Zadních 
Vinohradech.

naučte se Bruslit
Bruslení s lektorem je nyní nejen 
ve středu od 16 do 17 hodin, ale 
i v pondělí od 18.30 do 19.30 
hodin na zimním stadionu.

hezčí domečeK
V budově chomutovského 
Domečku se dokončují opravy 
toalet, posilovny, vstupní haly 
i učebny výpočetní techniky.

nové KroužKy
Rodiče mohou své děti přihlásit 
do nových kroužků v Domečku. 
Letos přibyl kroužek německého 
jazyka, POI  dance, Mimísek, 
Mišmaš, Pidizumba, Partička 
a mnoho dalších.

seniorsKý parlament
Senioři, kteří mají zájem se 
aktivně podílet na správě města 
a přinášet konstrutivní podněty, 
se mohou od září zúčastnit jedná-
ní seniorského parlamentu. Další 
info na tel.: 734 827 199.

na KamenčáK i v září
Provoz Kamencového jezera 
v září není omezen. Otevřeno je 
denně od 9 do 19 h. V provozu je 
i půjčovna loděk, minigolf i kiosky 
s občerstvením.

vernisáž ve sKanzenu
V sobotu 10. září se u větrného 
mlýna ve Staré Vsi bude konat 
vernisáž výstavy obrazů Nely 
Múčkové.

Safari jelo do pohádek

Město úspěšně vymáhá dluhy

třiďte více odpadu, vybídne 
lidi zkušebně projekt

Po čtyři letní večery si mohli 
návštěvníci Podkrušnohorského 
zooparku užít jízdu do Pohádkového 
safari. Lokálkou Amálkou nebo 
Safari expresem se vydávali cestou 
přes zoopark a Eurosafari do skan
zenu Stará Ves.

Hned na začátku přepadli vlak 
loupežníci a cestující se museli vy
platit čokoládovými penězi. Zatímco 
se loupežníci starali jen o majetek ná
vštěvníků, čarodějnice o kus dál chtěly 
vyloženě zlobivé děti. Kdo utekl ze 
spárů čarodějnic, rozhodně ještě neměl 
vyhráno. Čerti obklopili celý vláček.

Po cestě se návštěvníci dostali 
také do světa večerníčků a zatančili 
si s motýlem Emanuelem a Makovou 

panenkou, pomohli zalít krtečkovu 
zahrádku, vysvobodit princeznu 
od draka nebo poznali Budulínka 
i lstivou lišku. Z večerníčků vláček 

zamířil mezi modernější pohádky, 
a tak na cestující mávali Šmoulové, 
Mimoňové, Spongebob a Patrik, ro
dina Simpsonů nebo Spiderman.

Město letos využilo nové nástroje 
pro vymáhání pohledávek. Dlužné 
částky strhává z přeplatků na daních 
a z přeplatků z bydlení. Kdo dluží 
městu a zároveň má dostat přeplatek, 
může o část peněz přijít. Radnice totiž 
může na přeplatek „sáhnout“ a dluh 
z něho uhradit. Týká se to přeplatků na 
daních spravovaných fi nančním úřa
dem a přeplatků z plateb vyúčtování 
služeb souvisejících s bydlením.

„Oba nové nástroje je možné vy
užít pouze pro umoření pohledávek 
na místních poplatcích a pokutách. Za 
první pololetí jsme takto vybrali přes 
tři sta tisíc korun,“ říká ekonom města 
Jan Mareš. Pro dlužníka to má výhodu 
v tom, že není postižen dalšími exe
kučními náklady. U přeplatků z by

dlení byl využit institut exekučního 
příkazu. Město tak od Chomutovské 
bytové a jiných správců získalo pře
platky z bydlení před tím, než byly 
vyplaceny nájemníkům.

Dlouhodobě platí, že většina po
hledávek je hrazena ještě před jejich 
splatností. V loňském roce to bylo 
plných 87 procent. I tak pohledávky 
po splatnosti ke konci minulého 
roku činily téměř devadesát milionů 
korun. Nejvyšší pohledávky ve výši 
53 milionů korun město eviduje na 
ukládaných pokutách, které meziročně 
vzrostly o 3,5 milionů korun, druhým 
nejvyšším druhem pohledávek je po
platek za komunální odpad (19 mil. 
Kč), který se však podařilo meziročně 
snížit o téměř dva miliony korun.

Celkové náklady na systém naklá
dání s odpady jsou přibližně 23 mili
ony korun. A náklady se stále zvyšují. 
Naopak za třídění papíru, plastů a skla 
získává město peníze do rozpočtu 
a tím šetří poplatky za skládkování. 
Loni se takto vydělalo 3 262 298 Kč. 
Je to důkaz, že velká část občanů třídit 
umí a vidí v této aktivitě smysl.

Velké množství surovin ale stále 
končí na skládce namísto ve speciál
ních kontejnerech. V Chomutově bude 
zkušebně spuštěn projekt, který by 
měl zvýšit množství separovaných su

rovin na Zadních Vinohradech a u jed
noho experimentu, kde přibudou další 
nádoby na tříděný odpad. Občané 
dostanou od města pytle, do kterých 
budou moci třídit. Bude se sledovat 
množství před a po realizaci projektu 
a množství vytříděného odpadu se 
následně porovná. Pokud bude tato ak
tivita účinná, může se v ní pokračovat 
i v jiných částech města. Projekt bude 
doprovázen i informační kampaní.

Více informací poskytne odbor 
životního prostředí tel. 474 637 935, 
474 637 940.

Do chomutovských základ
ních škol nastoupí přes 4 800 dětí. 
Bezstarostnost mateřské školy za 
školní lavice vyměnilo prvního 
září 564 prvňáčků. Popřát dětem 
mnoho štěstí na jejich nové ži
votní dráze přišli i členové vedení 
města. „Všem školákům a prvňá
kům obzvlášť přejeme příjemný 
školní rok a ať je škola baví,“ řekl 
mluvčí města Jan Rödling. Na 
školáky čekaly načančané a opra
vené školy (více na straně 16).

Do přípravných tříd nastoupilo 
osm desítek dětí. Do speciál
ních základních škol nastoupilo 
240 dětí.

Chomutov má 
564 prvňáčků
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Lidé poznávali 
zákulisí městské 

dopravy

Autobusem nebo trolejbusem 
jel snad již každý, málokdo ale 
ví, kde vozy odpočívají, opravují 
se a kde mají zázemí jejich řidiči. 
Právě do nitra dopravního pod
niku se mohl při Dni otevřených 
dveří podívat každý. „Pro širokou 
veřejnost bylo otevřeno veškeré 
technické zázemí, lidé si mohli 
prohlédnout halu denních oprav, 
myčky, plničku zemního plynu 
a měli jsme k dispozici i veš
keré dopravní prostředky,“ řekl 
ředitel Dopravního podniku měst 
Chomutova a Jirkova Petr Maxa.

Veřejnost mohla okusit i jízdu 
postaru či poanglicku. Velkou 
atrakcí totiž byla stará škodovka 
i londýnský dvoupatrový autobus. 
Při akci byli přítomní i dobrovolní 
hasiči, kteří v horkém dni potěšili 
děti chladivou pěnou, i policisté, 

kteří na přání kohokoli svezli ve 
svém voze. Lidé si navíc mohli vy
zkoušet bezpečný náraz v třicetiki
lometrové rychlosti a nebo si popo
vídat se známými herci Romanem 
Skamene a Lukášem Langmajerem. 
Oba, jak tvrdili, městskou hromad
nou dopravou jezdí.

Opravdoví milovníci vozů 
městské hromadné dopravy si 
nenechali ujít prohlídku are
álu s odborným výkladem. Při 
ní se dozvěděli, že první zmínka 
o městské dopravě je z roku 1927, 
že nejstarší linka číslo 1 jezdila 
z Domoviny až do Všehrd nebo že 
první trolejbus vyjel do ulic 1. čer
vence roku 1995 na linkách číslo 
12 a 10. Dopravní podnik pořádal 
Den otevřených dveří po jedenácti 
letech, akce se u veřejnosti setkala 
s opravdu velkým zájmem.

Byznys s dávkami, sociální bydlení, 
záškoláctví řeší město s agenturou

Přehrady se otevřou 
o víkendu veřejnosti

zemřel taneční mistr 
Josef zelenka

Chomutov – Podpora sociál
ního bydlení, záškoláctví, ukončení 
byznysu se sociálními dávkami. To 
jsou základní priority, které město 
řeší s vládní agenturou.

Spolupráce města Chomutova 
s Agenturou pro sociální začle
ňování postoupila do další fáze. 
Vznikla skupina lidí pod názvem 
Lokální partnerství, kterou tvoří 
zástupci města, státní správy, škol, 
policie, neziskového sektoru a dal
ších aktérů, kteří jsou nebo mohou 
být zapojeni do procesu řešení soci
álních problémů.

„Uskutečnilo se už druhé setkání 
této skupiny, jejíž členové připra
vují strategický plán na řešení soci
álních problémů ve městě. V plánu 
budou zahrnuty konkrétní budoucí 
projekty, na které bude město čer
pat dotace z unijních strukturálních 
fondů,” uvedl náměstek primátora 
pro sociální oblast Marian Bystroń. 
Cílem všech těchto projektů je zlep
šení života obyvatel Chomutova.

Skupina již stanovila priority 
s konkrétními návrhy. První priori
tou je podpora sociálního bydlení 
města. Patří sem opatření vedoucí 

k ukončení byznysu se sociálními 
dávkami v souvislosti s připra
vovaným zákonem o sociálním 
bydlení a navýšení počtu terénních 
pracovníků města a neziskových 
organizací.

Druhou prioritou je spolupráce 
odboru sociálních věcí se základ
ními školami při řešení záškolác
tví. „Pracovníci odboru budou 
pravidelně navštěvovat problémové 
rodiny, podporovat děti v docházení 
do školy a kontrolovat dodržování 
povinností týkající se školy,” sdělila 
Kamila Zinčenková, lokální kon

zultantka Agentury Úřadu vlády.
Další prioritou je zajištění 

domovníků do problematických 
míst a domů. Cílem je dostat tyto 
správce do domů vlastněných na
příklad SVJ. Město vyjednává s mi
nisterstvem, protože to podporuje 
domovníky zatím pouze v domech 
vlastněných obcí.

Jedním z dalších bodů je napří
klad vybudování nízkoprahového 
denního centra s hygienickým stře
diskem. „Služby centra by využí
vali především lidé bez přístřeší,“ 
přiblížila Kamila Zinčenková.

Do nitra přehrad se budou 
moci podívat lidé v rámci Dne 
otevřených dveří Povodí Ohře. 
Ten se koná 10. září a veřejnost si 
prohlédne vodní díla Přísečnice 
a Kamenička zevnitř, Fláje budou 
výjimečně zpřístupněné jen zvenku. 
Na prohlídku zve také úpravna 
vody Hradiště, která se nachází po
blíž Přísečnice. „Povodí Ohře bude 
prezentovat činnost vodohospodář
ského dispečinku na vodním díle 
Přísečnice. Na tomto vodním díle 
jsme dále připravili s Ekologickým 
centrem v Mostě výchovněvzdě

lávací program pro rodiny s dětmi 
a na vodním díle Kamenička pro
běhne ve spolupráci s Magistrátem 
města Chomutova oslava Dne ev
ropského dědictví.“ pozval tiskový 
mluvčí Jan Svejkovský.

Při prohlídkách bude k dispo
zici odborný výklad, z něhož se lidé 
dozví řadu informací o vodním díle 
samotném i o dalších aktivitách 
podniku. Otevřeno bude od 9 do 
16 hodin. Ve vnitřních prostorách 
hrází bude výrazně chladněji než 
venku, proto organizátoři doporu
čují vzít si s sebou teplejší oblečení.

Ve věku 75 let zemřel 24. srpna 
taneční mistr Josef Zelenka. Veřejnosti 
je dobře známý jako zakladatel Chomu
tovského tanečního gala, které se po
prvé konalo v roce 1985, a taneční školy 
Standance. Sám začal tančit, když se 
zamiloval do dívky, se kterou navštěvo
val taneční. V 60. letech 20. století patřil 
mezi osm nejlepších párů v republice. 
Poslední soutěž absolvoval v roce 1970 
a od té doby trénoval páry. Věřil, že ka
ždý se může naučit tančit, pokud chce. 
Také je známa jeho citace „Tanec je 
krásný, protože je pro dva“. Nejraději 
tančil waltz, tango, chachu a rumbu.
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Letos z podnětů, které obyva
telé města zaslali magistrátu, bude 
sestaven seznam a lidé z něho na 
webu budou moci vybrat, který 
z bodů bude realizován. „Aby lidé 
rozhodovali skutečně o investi
cích, které se jich týkají, rozdělili 
jsme město na šest oblastí a každý 
si bude moci vybrat, zda chce hla
sovat ve všech oblastech, nebo jen 
v té, která je mu blízká, protože v ní 
tráví volný čas nebo žije,“ popisuje 
letošní průběh projektu vedoucí 
odboru rozvoje a investic Hana 
Nováková. Předpokládá se, že po
kud v dané lokalitě bude na výběr 
z více nápadů, bude muset hlasující 
sestavit navrhované akce v pořadí 
od nejdůležitější po nejméně důle
žitou. V současné době jde tvorba 
rozpočtu na příští rok pomalu do 
fi nále, proto projekty do participa
tivního rozpočtu tentokrát vyberou 
úředníci. Spuštění hlasování je na
plánováno na říjen.

 V příštím roce radnice půjde 
ještě dál. Během roku budou moci 
občané investiční akce přímo na
vrhovat. „Předpokládáme, že se 
vyčlení část rozpočtu, o které budou 

rozhodovat pouze občané. Ti si na
vrhnou a následně sami vyberou, 
které projekty se budou realizo
vat,“ popisuje primátor Černý nový 
způsob, jak obyvatele zapojit do 
rozhodování o penězích a rozvoji 
města. Zásah úředníků bude mini
mální. Určí jen, zda je projekt rea
lizovatelný. „Tedy zda prostor pro 
investici je na pozemku města, zda 
je technicky proveditelný například 
kvůli inženýrským sítím a zda se 
vejde do vyčleněné částky,“ popisuje 
záměr vedoucí odboru Nováková.

A jaké investice budou lidé 
moci navrhovat? V podstatě coko
liv. „Předpokládáme, že nejčastěji 
půjde o dětská hřiště, parkoviště, 
nové chodníky, malá sportoviště, 
nová kontejnerová stání a další zá
měry, které zlepší či usnadní život 
lidí v okolí jejich bydliště,“ dodal 
primátor.

socioloGicKý průzKum 
zjišŤuje Kvalitu života

V těchto dnech ve městě pro
bíhá sociologický průzkum mezi 
obyvateli. „Je to další cesta, jak 
zjistit potřeby obyvatel ve spojitosti 

s rozvojem města,“ řekl primátor 
Daniel Černý. Desítka tazatelů zjiš
ťuje, jak se lidé ve městě cítí, jak 
vnímají kvalitu života, jaké mají 
potřeby a názory na další rozvoj. 
Dotazování v ulicích tzv. „face to 
face“ jsou velmi cenným zdrojem 
informací. Přestože to původně 
nebylo v plánu, je dotazník v roz
šířené formě k vyplnění i na webu 
města www.chomutovmesto.cz/
petminut. Kdo nemá přístup k inter
netu nebo počítač, může dotazník 
vyplnit v městském infocentru.

„V průzkumu se občané mohou 
vyjádřit, jak jsou spokojeni nebo 
nespokojeni v základních oblas
tech kvality života a zároveň určit 
priority k plánovaným rozvojovým 
aktivitám města,“ říká referentka 
strategického plánování odboru roz
voje a investic Tereza Rödlingová. 
Mezi rozvojové priority patří napří
klad revitalizace městského parku, 
Kamencového jezera, zooparku, 
horní části Bezručova údolí, smy
sluplné využití budovy bývalých 
městských lázní a jiných nevyuží
vaných objektů ve městě, propojení 
autobusové, železniční a cyklodo

pravy, přesun hlavního vlakového 
nádraží blíže k centru, investice do 
zážitkové turistiky, jako je singl
trek, wake park, dirt park, discgolf 
či venkovní posilovny.

Sociologický průzkum je po
staven tak, aby přinesl co nejvíce 
konkrétních odpovědí. „Měl by dota
zovaného navést, aby si vzpomínal na 
problémy ve městě, které zažívá bě
hem dne,“ říká Rödlingová. Dotazník 
po obyvatelích často žádá, aby 
odpověděli, kde se problém nachází 
a v kterých částech města by se měl 
prioritně řešit. „Tato data budou vo
dítkem pro diskuzní skupiny, které by 
měly po skončení průzkumu hledat 
řešení,“ dodává Rödlingová. Ve sku
pinách zasednou nejen odborníci, ale 
i fundovaná veřejnost. Doporučení 
skupin by se pak měla postupně roz
pracovávat v konkrétní opatření.

Tazatelé průzkumu se budou 
po městě pohybovat do půlky září. 
Mají trička s logem města a visačku 
s označením. „Prosíme obyvatele, 
aby tazatelům vyšli vstříc a po
mohli tak se zjišťováním názorů 
pro další rozhodování v rozvoji 
města,“ uzavřela referentka.

Občané, řekněte, 
kam dát peníze
Na podzim se rozjede další projekt, který Chomutovákům umožní více se zapojit do řízení města. 
Odstartuje první etapa tzv. participativního rozpočtu. „To znamená, že o části rozpočtu na investice 
budou rozhodovat obyvatelé města,” vysvětluje primátor Daniel Černý. Projekt je pokračováním 
základní myšlenky vedení města Vaše město, váš rozpočet.
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jaroslav KomíneK
zastupitel za KSČM

Vždy se dá něco vylepšit a s vývojem doby a společnosti se úroveň a kvalita (čehokoliv) dá vždy zlepšovat. 
Co konkrétně? Tak určitě z mého pohledu kvalita cestování. Myslím tím kvalitu dopravních prostředků, které 
využívají občané nejen Chomutova k cestování prostředky MHD. Dopravní prostředky – konkrétně trolejbusy 
z roku 1994 už opravdu nejsou schopny nabídnout moderní a pohodlnou službu. Toto bychom chtěli zlepšit 
a v příštím roce tato vozidla vyměnit za moderní, nízkopodlažní a bezpečné. Přišel jsem do Chomutova v roce 
1993 a už tehdy mě překvapil svou rozsáhlou zelení a místy pro trávení volného času. Tehdejší proklamovaný 
černý a špinavý sever nebyl pravdou. A i toto se stále zlepšuje. Bohužel za posledních pár let se nám vylidňuje 
centrum města. Nebyla snaha zde udržet ani zimní stadion, který byl v centru dopravy a cesta z a na zimní 
stadion byla velmi komfortní. Bohužel výjimečný plavecký bazén jsme vystěhovali na periferii Chomutova 
a v centru už moc míst, která by lákala obyvatele města Chomutova a okolí není. To vidím jako velký problém 
a popravdě asi v tuto chvíli neřešitelný. Na čem se dá ovšem z mého pohledu zapracovat, tak to je kulturní 
vyžití. Zde si myslím, že máme ještě rezervy. Sice máme festival Otevřeno, ale tím kultura pro většinu obyvatel 
končí. Přitom lze využít městský park, letní kino a další místa.

marian BystroŃ
předseda klubu PRO Chomutov

Pod slovy „kvalita života“ si každý představujeme něco trochu jiného. Někteří si vzpomenou na chodníky 
a parkovací místa, další na sportovní areály a ještě jiní na úroveň škol. Když přemýšlím o životě v Chomutově, 
napadá mě mnoho oblastí, které je potřeba zlepšit – pracovní příležitosti, život na sídlištích, zchátralé budovy 
nebo třeba cyklostezky. Pro mě ale kvalita života v Chomutově nejvíc souvisí s tím, jací žijí v Chomutově lidé. 
V poslední době jsem měl možnost potkat mnoho nadšenců, kteří přicházejí s plány a nápady jak město vy-
lepšit a zároveň jsou ochotni tomu věnovat svůj čas a úsilí. V našem městě je velké množství lokálních patri-
otů, kteří sledují, co se kolem nich děje, a pokud se jim něco nelíbí, snaží se to napravit. Těší mě, jak lidé spojují 
své síly ve sportovních klubech, různých spolcích a sdruženích a společně zlepšují život ve městě. Na otázku 
tedy odpovídám, že s kvalitou života v Chomutově jsem spokojen, protože tu žijí lidé, kteří se aktivně snaží 
své město zlepšovat.

milan mÄrc
předseda klubu Nový Sever

V  Chomutově se nám žije poměrně dobře, proto tady máme svoje rodiny, vychováváme své děti, pracu-
jeme, snažíme se udělat i něco navíc. Snažíme se rozvíjet vše pozitivní, co se v Chomutově udělalo a dělá. 
Podporujeme a budeme podporovat všechny aktivní a pracující občany města. Na druhou stranu nechceme 
zavírat oči před tím, co Chomutov trápí. Za největší problém považujeme sociální skladbu obyvatel, kdy se 
mnohým spoluobčanům nechce pracovat, ale díky dávkám mají peníze a také čas, který věnují často tomu, že 
obtěžují tu mnohem pracovitější a odpovědnější část Chomutovanů. Každopádně je také potřeba vybudovat 
mnoho dalších parkovacích míst, zkvalitnit osvětlení přechodů, rozvíjet kulturní a sportovní aktivity, zkvalit-
ňovat vzdělání a vzdělávání, investovat do nemocnice…

martin Klouda
předseda klubu ČSSD

Dříve než krátce odpovíme na otázku spokojenosti s kvalitou života v Chomutově, musíme se zastavit u tis-
kové zprávy, kterou radnice vydala. Město, zde reprezentované asi vedením města, zadalo externí organizaci 
sociologický průzkum, který má sbírat názory občanů na život v Chomutově. Bylo tedy dobré se do „sběru“, 
zapojit. S radostí, ale při vyplňování pak se slzou v oku. Opravdu vás zajímají názory na život v Chomutově, 
nebo jste opět začali hledat argumenty k zachování objektu bývalých lázní v rámci řady utopických projektů? 
Vždyť šetření není vlastně o ničem jiném. Máte vy nebo vámi najatá agentura znalost toho, co má zahrnovat 
sociologický průzkum o kvalitě života ve městě? Vždyť zcela záměrně opomíjíte otázky bezpečnosti, život-
ního prostředí, kvality předškolní péče, kvality péče o seniory atd. Hlavně abyste si pochválili vaše záměry 
zachování objektu bývalých lázní, městskou dopravu, jste při projednávání rozpočtu shodili ze stolu návrh na 
dopravu zdarma pro všechny seniory a děti základních škol atd. Ano, jsme v Chomutově spokojeni. To však 
neznamená, že není co zlepšovat. Ale určitě není prioritou utopit prostředky do nesmyslných projektů, které 
zatíží město na další dlouhou dobu, do projektů komunitních zahrad, kde se podpoří organizace, které se 
stejně o projekt nestarají, kde se popře předchozí projekt revitalizace parků, aby se vytvořilo to samé. Prostě, 
většina z vás kandiduje do krajských voleb, tak si hledáte téma a vytvořili jste si anketu. Ovšem anketu, která 
není o svobodném názoru občanů, ale o předem připraveném souboru opatření, které jsou podle našeho ná-
vrhu buď nesmyslné (stěhování nádraží) nebo ne příliš důležité (zpřístupnění řeky).

mareK hraBáč
předseda klubu ANO 2011

Pojem kvalita života je subjektivní. Jiné požadavky na změnu kvality života má občan ze středu města, jinou 
ze Zadních Vinohrad a úplně odlišnou zřejmě budou mít obyvatelé sídlišť od Březenecké po Písečnou. Každý 
z nich má jiné potřeby a očekávání, které se město musí snažit uspokojovat. Je to složitější o to, že nelze hle-
dat jen průsečíky v potřebách Chomutovanů. Nelze se soustředit na velké oblasti, jako je doprava či školství. 
Ano, je zapotřebí těmto oblastem stále zlepšovat podmínky, aby mohly občanům poskytovat co nejlepší 
služby, ale je nutné také řešit i požadavky kvalitního života v bydlištích obyvatel a obyvatel města . Toto se 
neobejde bez informací od Chomutovanů. Proto kvalita života přímo souvisí s kvalitou občanů. Změny se ne-
dočká nikdo, kdo neposkytne informace o tom, že by se v okolí jeho bydliště mělo něco změnit. Pro aktivní 
lidi jsme připravili sociologický průzkum, ve kterém lze konkrétně říci, jak by se město mělo změnit a kde 
jdou největší problémy. Připravuje se také participativní rozpočet, v rámci kterého občané budou rozhodovat 
přímo o investicích. A kdybych měl říci zda jsem spokojen s kvalitou života v Chomutově, řeknu že ano. Ale 
nikdy není nic tak dokonalé, aby se to nemuselo dále zlepšovat. Vím o rezervách v bezpečnosti, volného času, 
parkování a dopravě či větší pestrosti kultury. Pokud hovoříme o kvalitě života, nesmí se zapomenout ani na 
turisty a návštěvníky města, pro které musí být připraveno takové zázemí a servis, aby se se k nám vraceli trá-
vit dovolené či víkendy.

JAK JSte SPOKOJeNi S KVALitOU ŽiVOtA V ChOMUtOVĚ?
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Váš otec byl také učitel, bylo to 
pro vás určující při rozhodnutí dát 
se na pedagogickou kariéru?

Jistě mě to ovlivnilo, otec byl 
učitel a mně se to u něj líbilo. 
A vliv mělo také několik učitelů na 
reálném gymnáziu ve Slaném, kam 
jsem chodil. Říkal jsem si, že bych 
to chtěl také dělat.
Ve Slaném jste studoval během 
války. Jak jste válku jako mladý 
člověk vnímal?

Bylo to vyšinutí z normálního 
života. Já jsem se o válečné dění 
velmi zajímal, stejně tak i otec a celá 
rodina, hodně jsme to sledovali.
Jak probíhala výuka ve škole?

Škola byla často přerušovaná, 
zvlášť poslední dva roky. Když 
byly nálety, to my jsme byli rádi, 
přestalo se vyučovat a šlo se do 
krytu. Říkali jsme si: Už letí, už 
letí, to zas Němci dostanou. 
Cho dilo se povinně na brigády. 
Nakonec byl poslední ročník za
vřený a my jsme byli rovnou nasa
zeni. Nejdřív jsem byl v nouzové 
službě, uklízeli jsme po náletech 
v Praze. Při nástupu jsem si poranil 
nohu a přesadili mě do zemědělství, 
kde jsem měl takovou specializaci, 
jezdil jsem s voly. Na to dodnes 
vzpomínám. Vůl je ušlechtilé zvíře, 
sice značně líné, ale hodné. Pak 
jsem byl v mlékárně v laboratoři. 
V květnu 1945 jsme nastoupili do 
školy, nebyly prázdniny, vyučující 
se snažili dohnat zameškanou látku 
a v září jsme maturovali.

Vaše rodina je z Kladenska. Jak 
jste se dostal do Chomutova?

Do Chomutova jsem se dostal 
oklikou. Po dostudování vysoké 
školy se chodilo na umístěnku. Já 
jsem ji dostal do Karlových Varů na 
pedagogické gymnázium. Tam při
jel nějaký pan školní rada a prohlá
sil, že jsme tam zřídili moc tříd a ty 
se musí snížit. A dva noví kantoři 
přebývali. V Ústí se mě ptali, kde 
bych v kraji chtěl být. Já si vybral 
Chomutov, protože měl nejlepší 
spojení do Kladna do obce Kačice, 

odkud jsem a kde jsem měl rodiče.
To bylo v roce 1951. Jak to 
v Chomutově vypadalo?

Byl to takový zmatek. Pře mi
sťovali se žáci podle bydliště, školy 
se dávaly dohromady. Já jsem 
byl přidělen na základní školu na 
Husově náměstí, tam jsem byl dva 
roky. Pak jsem byl na Stalingradské 
ZŠ, to je dnešní budova zdravotní 
školy. Po čase jsem přešel do gym
názia, tehdy se nazývalo jedenácti
letá střední škola.
Jak se vám pracovalo s dět mi 
z různých konců Československa?

Děti byly neuspořádané, dost 
žáků nedovedlo na základní škole 
dobře česky, čeština jim dělala 
obtíže. Ve třídě jsem měl Slováky 

i Maďary ze Slovenska. Byly tu 
i zbytky Němců. Dalo to práci, ale 
šlo to. Ony trochu česky rozuměly. 
S některými žáky se setkávám 
dodnes a musím říct, že se dobře 
uplatnili. Pak to nějak dohnali.
Školství se za vaší kariéru vy-
víjelo. Co se podle vás povedlo 
a nepovedlo?

Ono se toho moc nepovedlo. 
První mě zastihla změna, když je
denáctiletá škola byla považována 
jako hotová střední škola končící 
maturitou. To byla velká změna, 

protože do té doby bylo gymná
zium čtyřleté. Pak byla změna, kdy 
se maturovalo v sedmnácti letech. 
To se zrušilo, protože jít v sedm
nácti letech na vysokou bylo brzy. 
Pak se zase jedenáctiletky změnily 
na dvanáctiletky. Pak se zrušily 
a zavedly se čtyřleté střední školy. 
Ze školy nebylo vhodné jít rovnou 
do zaměstnání, byla to především 
příprava na studium vysoké školy. 
Přišel ale takový pokus, že se za
vedly odborné obory. Pro tento 
pokus byl vyhlédnut Chomutov. 
Pak jsem dozvěděl, že to žádná 
škola nechtěla, ředitelé říkali, že 
v Chomutově se dá ten Petráček 
umluvit. Tak se to u nás zřídilo, šest 
různých oborů. Stále byly námitky, 

ale systém měl i zastánce. Námitek 
ale bylo stále více a po 90. roce 
nastala celková reforma ve školství, 
tak se od těchto předmětů upustilo.
Vy v Chomutově žijete dost 
dlouho. Jak se vám tu žije dnes?

Město se změnilo výstavbou. 
Od Březenecké nahoru nebylo nic, 
uvnitř města nebyly vysoké domy. 
Postupně se bouraly jednotlivé ulice 
a stavěly se nové. Někteří to kriti
zovali, já k tomu měl kladný poměr. 
Říkal jsem si, že se město obnovuje 
a bude lepší. Nyní se mi tu žije lépe, 
udělal se tu velký pokrok pro život 
lidí. Mě postihla otázka bytu, když 
jsem se oženil. Čtyři roky jsem shá
něl byt. Dostal jsem se k němu, až 
když jsme založili družstvo.
Oslavíte 90. narozeniny. Máte ně-
jaké přání?

Chtěl bych, aby oslavy a vzpo
mínky byly omezeny na minimum. 
Já jsem si nikdy osobních oslav 
moc necenil. Přál bych si, abych 
nebyl nemocný a abych tu ještě 
nějakou dobu mohl být. Na dru
hou stranu jsem kritický, v deva
desáti letech musím mít omezené 
požadavky.
Stále chodíte na vernisáže nebo do 
divadla. Poznávají vás bývalí žáci?

Ano. Když vyjedu, zdraví mě 
vždy tak deset lidí. Ve velké vět
šině poznám, že to jsou mí žáci, 
ale jejich jména už vesměs nevím. 
Některé jsem vídal třeba jen jednou 
v týdnu, jako ředitel jsem už tolik 
neučil.

Dlouholetý ředitel chomutovského gymnázia Zdeněk Petráček prožil v Chomutově desítky let, 
vychoval tisíce studentů. Možná ho znáte z kulturních akcí, které pravidelně navštěvuje, nebo ho znáte 
jako vždy elegantně oblečeného pána z chomutovských ulic. V září oslaví 90. narozeniny.

KDYŽ VYJDU, ZDRAVÍ MĚ VŽDY TAK DESET LIDÍ. 
VE VELKÉ VĚTŠINĚ POZNÁM, ŽE TO JSOU MÍ ŽÁCI, 
ALE JEJICH JMÉNA UŽ VESMĚS NEVÍM.

Dlouholetý ředitel chomutovského gymnázia Zdeněk Petráček prožil v Chomutově desítky let, 

zdeněk Petráček:

Do Chomutova
jsem se dostal 
oklikou
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Miliony korun, které město dalo 
na grantovou politiku, už našly 
adresáty. „Vážíme si lidí, kteří pro 
své okolí něco pozitivního dělají. 
Je samozřejmé, že jim město dalo 
možnost získat finance, aby mohli 
třeba udělat akci, kterou by bez 
podpory neutáhli,“ říká primátor 
Daniel Černý. Město zatím pod
pořilo 200 projektů. Další se nyní 
hodnotí. Aktivní občané s dobrými 
nápady mohou stále žádat o mikro
granty. Veškeré informace najdou 
na webu města.

Kreativci podali 
nejvíce žádostí

Nejvíce žádostí o příspěvek 
přišlo na kulturní, regionálně 
historické, komunitně rozvojové 
a kreativní projekty, na které bylo 
vyčleněno 1,57 milionu korun 
z celkových dvou milionů. Z dotač
ního titulu Kultura a kreativita byla 
podpořena částkou padesáti tisíc 
oblíbená a hojně navštěvovaná akce 
ZUŠ Chomutov Letní filharmonie 
2016. Ta byla i letos významným 
přeshraničním projektem, který vy
vrcholil velkým koncertem v letním 
kině v Chomutově. „Za pozornost 
stojí projekt z výzvy Regionální 
historie, ze které získal jedena
dvacet tisíc korun Jan Kadlec na 
vydání publikace Krušnohorská 
železniční trať Chomutov – Vejprty. 
Kniha seznámí čtenáře s historií 
známé lokální trasy, uvedené do 
provozu v roce 1872,“ hodnotí pro
jekt předsedkyně Komise pro kul
turu, kreativní a komunitní rozvoj 
Andrea Löblová.

Stejně jako v minulém roce 
podpoří město Chomutov aktivitu 
obecně prospěšné společnosti Post 
Bellum. Částka skoro padesáti tisíc 
korun přispěje k uchování životních 
příběhů chomutovských rodáků 

nebo pamětníků, jež si k zachycení 
a zpracování vyberou žáci a stu
denti chomutovských škol.

Ve zcela novém dotačním pro
gramu Komunitní rozvoj se sešla 
řada zajímavých žádostí, z nichž 
si zasluhuje zmínit mimo jiné pro
jekt spolku Street hard workers 
Poznej Chomutov. Projekt podpo
řený částkou sedmnácti tisíc korun 
si klade za cíl spojit prezentaci 
netradičních sportů s poznává
ním zajímavých míst Chomutova. 
Výsledkem slibovaných aktivit mají 
být videa, která představí sporty 
pocházející z ulice i chomutovskou 
historii. „Spojili jsme síly s týmy 
pole dance, breakdance a akrojógy 
a tvoříme videa, ve kterých se cvičí 
náročné prvky v historických pro
storách Chomutova. Chceme touto 
netradiční formou přimět mladé lidi 
k cvičení a navíc jim předat infor
mace o památkách,“ řekl Rostislav 
Vošický z Street hard workers.

O prostředky města požádali 
také zájemci o vybudování komu
nitních zahrad a vysazování květin 
ve veřejném prostoru. Tři projekty 
orientované právě na zkvalitňování 
veřejného prostranství a vybudo
vání komunitního prostoru, který 

mohou využívat obyvatelé města 
k pěstování rostlin i k setkávání, 
byly podpořeny souhrnnou částkou 
73 000 korun.

životní prostředí: 
poznání i podpora 
života

Setkávání sousedů a pěstování 
zeleniny či bylinek je cílem pro
jektu komunitní zahrádky. „Účelem 
projektu je financování vzděláva
cích aktivit první chomutovské 
komunity zaměřené na společné 
pěstování bezpečných potravin, ja
kožto i seznamování s principy udr
žitelného a biologicky šetrného ze
mědělství,“ uvedl předseda Komise 
životního prostředí Karel Straka. 
První komunitní zahrádku na území 
Chomutova podpořilo město část
kou 17 100 korun.

Podpořit hnízdění ptáků v Pod
krušnohorském zooparku se 
roz hodla Střední odborná škola 
energetická a stavební, Obchodní 
akademie a Střední zdravotnická 
škola Chomutov. Město jí poskytlo 
14 600 korun na výrobu budek 
a krmítek pro ptáky, které umístí 
do areálu zooparku. Budky budou 
vyrábět žáci oboru truhlář v rámci 
odborného výcviku. Dvě krmítka 
budou umístěna v areálu školy.

Poznávat přírodu Chomutova 
se vydají lidé s členy Občanského 
sdružení Anthericum. Ti chtějí 
dětem, mládeži i dospělým ukázat 
v terénu zvláště chráněná území 
a nejvýznamnější rostliny a zví
řata na území města. „V různých 
lokalitách budou veřejnost učit 
určovat rostliny a zvířata, praco
vat s GPS přístrojem, zaznamená
vat data, ta převádět do PC a pak 
z nich vytvářet webové stránky pro 
veřejnost. Dále je v terénu budou 

učit základům fotografování. Pro 
lepší informovanost veřejnosti bude 
natočeno krátké video o lokalitě, 
které bude umístěno na webové 
stránky vytvořené dětmi a mlá
deží,“ popsal záměr sdružení Karel 
Straka. Pořízené materiály poslouží 
jako výukový materiál pro základní 
i střední školy. Na velmi zajímavý 
projekt dostalo sdružení 25 tisíc ko
run. Celkově bylo komisí životního 
prostředí poskytnuto na 16 projektů 
227 tisíc korun.

sociální projeKty 
podpořili 
handicapované 
i seniory

V sociální oblasti bylo podpořeno 
na 67 projektů s celkovou částkou 
1,5 milionu korun. Na pestrý život 
seniorů byl zaměřen projekt I senioři 
potřebují aktivně žít. Čtyřiatřicet se
niorů z Klubu českých turistů, odbor 
Chomutov se vydalo do Berouna, kde 
poznávali krásy města i jeho okolí – 
vše samozřejmě pěšky. „Během čtyř 
dnů jsme se podívali k lomu Amerika, 
do Koněpruských jeskyní, po Berouně 
a na další místa,“ uvedla Věra 
Pajerová z chomutovské pobočky 
Klubu českých turistů.

Hudba – světlo nevidomých, to je 
název projektu, který pro Sjednocenou 
organizaci nevidomých a slabozra
kých již šest let pořádá zapsaný spolek 
Šance žít – Chance Be Live. Jedná 
se o hudebně – vzdělávací programy, 
které jsou pokaždé tematicky jiné. 
„Jednou se přítomní zajímají o život 
a dílo nějakého zpěváka, přičemž 
si nezapomenou poslechnout jeho 
písně. Jindy se například zajímají 
o trampskou hudbu jako celek a opět 
nechybí poslech, zpěv a třeba ani 
tanec,“ doplnila Jiřina Hennlichová, 
předsedkyně spolku.

Pro dvanáct onkologických 
pacientů připravil regenerační 
pobyt v Sezimově Ústí spolek 
Kapka 97. Všichni si užili wellness, 
cvičení v bazénu nebo plavání. „Na 
programu byly také výlety do Telče, 
Červené Lhoty a procházka po Stezce 
v korunách stromů. Na společenských 
večerech všichni hodnotili pobyt jako 
ozdravující a prospěšný,“ uvedla před
sedkyně spolku Marcela Vörösová.

Celkově Komise pro kulturní, 
kreativní a komunitní rozvoj, 
Sociální komise a Komise pro ži
votní prostředí mají na projekty vy
členěno šest milionů korun.

Granty podpořily řadu zajímavých 
aktivit Chomutovanů
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máte taKé zajímavý nápad, 
podnět či zKušenost s něčím 
ze života ve městě?
Napište nám na e-mail:
rekult@chomutov-mesto.cz

Vaše témata
 podněty

zarůstající 
chodníK

Přeji dobrý den,
mám připomínku k údržbě 

okolí chodníku spojujícího Zadní 
Vinohrady s ulicí U Kamencového 
jezera. Vše mohutně zarůstá pleve
lem, který již pohlcuje i chodník. 
Přikládám fotodokumentaci.

Děkuji za reakci,
J. Staněk, Zadní Vinohrady

Technické služby města 
Chomutova na podnět pana Staňka 
zareagovaly druhý den po podání 
podnětu a plevel pokosily (pozn. 
redakce).

neBezpečný vjezd 
do ulice

Dobrý den,
ráda bych poprosila o zhodno

cení tohoto problému. Při vjezdu 
a výjezdu do ulice Borová na 
Zahradní naproti obchodu Tesco je 
silnice velmi úzká, vhodná tak na 
dvě proti sobě projíždějící vozidla. 
Jelikož je tam pouze značení „dej 
přednost v jízdě“, občané toto místo 
používají i jako parkoviště, tudíž se 
tam vždy vejde pouze jedno auto. 
A tím vzniká problém. Nejednou se 
stane, že si člověk musí dávat pozor 
a z auta div nevykukovat, zda za sto
jícími auty nevyjede žádné jiné, aby 
se nestřetly. Nebylo by zde vhodné 
umístit značku zákazu stání?

Pro názornost zasílám fotografi i.
S pozdravem

Petra Havlíčková
Vážená paní,
k Vašemu podnětu sděluji, že 

tento případ porušování zákona 
o provozu na pozemních komunika-
cích byl okamžitě předán Městské 
policii Chomutov k řešení, čímž 
došlo k několika oznámení viníků 
do správního řízení na Magistrát 
města Chomutova. Současně bylo 
dohodnuto že, příslušný územní 
strážník Městské policie Chomutov 

bude i nadále kontrolovat špatně 
parkující vozidla v této části komu-
nikace v Borové ulici. Věříme, že 
důsledným sledováním dojde k ná-
pravě a hlavně zajištění bezpečného 
vjezdu vozidel do křižovatky. Váš 
návrh na osazení dalších doprav-
ních značek by byl nadbytečný 
a s ohledem na tuto skutečnost 
nebudeme osazovat další dopravní 
značení.

Děkujeme za podnět.
Martin Kovácz,

odbor majetku města,
úsek majetkoprávní – komunikace

vodorovné 
označení 
parKoviště

Dobrý den,
jsem obyvatelka Chomutova 

a v ulici Pod Břízami bydlím od 
roku 1990. Jsem řidička a sleduji 
přibývání automobilů na sídlišti.
Chápu, je to problém celostátní, 
ale pomohlo by, kdyby se namalo
valo na sídlištích parkovací stání, 
přibylo by dost míst. Ráno dost aut 
odjede a jak se vrací během dne, 
staví se tak, že mezi nimi vzni
kají velké mezery, kde už nikdo 
nezaparkuje.

S pozdravem
J. F.

Dobrý den,
k Vašemu podnětu sděluji, že 

realizaci vodorovného doprav-

ního značení, co se týče parkovišť 
na sídlištích, necháváme přímo na 
občanech bydlících v přilehlých 
domech. Vždy ale upozorňujeme 
na skutečnost, že pokud dojde k re-
alizaci nového vodorovného do-
pravního značení na plochách dle 
novelizované příslušné normy ČSN 
736056 (vnitřní rozměr kolmého 
stání je min. 2,5 m) musíme počítat 
s úbytkem stávajícího počtu parku-
jících vozidel (z deseti stávajících 
bude cca osm legálních). Pokud 
i nadále budete mít zájem o rea-
lizaci vodorovného dopravního 
značení na parkovišti před domem, 
požádejte písemně odbor majetku 
města Magistrátu města Chomutova 
prostřednictvím Vašeho SVJ o pro-
vedení těchto prací. Součástí žá-
dosti bude doklad (zápis ze schůze) 
o projednání realizace vodorovného 
dopravního značení se spoluvlast-
níky SVJ či nájemníky domu, ve 
kterém bydlíte, s upozorněním na 
úbytek stávajícího počtu parkova-
cích míst před domem.

Děkujeme za podnět, s pozdravem
Martin Kovácz,

odbor majetku města,
úsek majetkoprávní –komunikace

nepořádeK Kolem 
Kontejnerů

Dobrý den,
jsem dlouholetou obyvatelkou síd

liště v centru města nedaleko radnice. 

V poslední době se potýkáme s nepo
řádkem, který je způsoben neustálým 
rabováním a ničením kontejnerů tech
nických služeb. Každý večer zřejmě 
bezdomovci kontejnery doslova 
rozhrabou, vyhází a po okolí se válí 
zbytky potravin, komunálního i třídě
ného odpadu včetně skla. Kontejnery 
jsou ničeny – pomalovány. Technické 
služby nemohou tento způsob chování 
a jeho následky zvládnout. Městská 
policie také nemůže být všude, ani ka
merový systém nemůže být instalován 
do všech ulic, to je jasné. Ale proč je 
tady teď tak vysoká koncentrace lidí, 
kteří znepříjemňují bydlení starou
sedlíkům i novým obyvatelům? Bude 
vedení města hledat technické nebo 
jiné řešení, které zamezí rabování kon
tejnerů? Jistě bude pro všechny platící 
obyvatele města Chomutova dražší 
poplatek za odpady, ale máme žít na 
smetišti? Pokoušíme se nepořádek 
uklízet, ale ráno je vše zase podobné 
jako na fotografi i v příloze. Včera 
bylo naše sídliště uklizeno v rámci 
blokového čištění TSMCH a dnešní 
ranní foto vidíte. Opravdu nechceme 
žít v Palermu.

S pozdravem
M. R.

Vážená paní,
mrzí nás, že se potýkáte s takovým 

problémem ve Vašem bydlišti a děku-
jeme Vám, že se snažíte s tím aktivně 
něco dělat. Bohužel si někteří lidé 
z tohoto stanoviště kontejnerů udělali 
cíl a vytváří smetiště. Předali jsme in-
formaci městské policii, která na místě 
zvýší dohled a pověří rovněž územního 
strážníka. Stejně tak jsme informovali 
technické služby, které tuto lokalitu 
vedou jako problematickou. Prosím, 
v případě, že Vy nebo Vaši sousedé 
uvidíte, že někdo dělá nepořádek, ob-
raťte se hned na městskou policii.

Děkujeme Vám za podnět i za 
Vaši aktivitu.

S pozdravem
Jan Rödling,

tiskový mluvčí,
kancelář primátora

Zarůstající chodník na Zadních Vinohradech

Problematické místo v ulici Borová
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lidé Chomutova

heLeNA 
GÜNterOVÁ
Pracuje jako vedoucí kuchařka na ZŠ v ulici Ak. Heyrovského. 
Pochází z polského Tarnówa, do Chomutova přijela v 18 
letech za sestrou a potkala tu budoucího manžela. Chtěla 
být zubařkou, ale jako dcera kulaka studovat nemohla. Na 
Chomutov nedá dopustit, úsměvy a výborné jídlo v něm 
rozdává už čtyřicet let.

MArCeLA BretOVÁ
Pracuje jako preventistka městské policie již v několikátém 
turnusu. Městské policii pomáhá od skončené rodičovské 
dovolené. Práce ji baví, ráda chodí venku, komunikuje s lidmi 
a řeší problémy města. Aktuálně dohlíží na Březeneckou 
a Kamennou, předtím obcházela Písečnou nebo Zahradní.
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Kino Svět bude hostit AninetFest

V muzeu Na Kočičáku ožijí pevnosti

Obnaženi restartovali uměním

Mezinárodní festival krátkých 
animovaných filmů s názvem 
AninetFest se 21. září uskuteční 
v chomutovském kině Svět. Diváci 
tak budou mít možnost zhlédnout 
dvacet nejlepších snímků z celého 
světa.

Letošní ročník je věnovaný 
pouze studentským animovaným 
filmům. Celkem bylo přihlášeno 

přes 1 300 snímků z 82 různých 
zemí. „V areálu kina Svět jsme 
letos připravili také výstavu ma
pující především zákulisí vlastní 
tvorby těchto animovaných filmů. 
Návštěvníci si tak mohou celé září 
prohlédnout, jak jednotlivé soutěžní 
filmy vznikaly, popřípadě ukázky 
storyboardů, návrhy charakterů 
postav, náčrtů nebo i představení 

poroty festivalu. Diváci navíc mo
hou hlasovat pro nejlepší film a při
spět tak k rozhodnutí o vítězi Ceny 
diváků za nej film,“ uvedl ředitel 
festivalu Petr Kocourek.

Nejlépe hodnocený film získá 
festivalovou trofej. Tu si návštěv
níci mohou prohlédnout od 1. září 
právě v rámci již zmiňované vý
stavy, kterou organizátoři připravili 
v prostorách kina Svět.

Organizátoři se snažili filmy vy
bírat tak, aby byl obsah různorodý 
a zajímavý. „Zároveň jsme zpřísnili 
pravidla pro výběr, takže finálních 
dvacet děl je letos opravdu jen vý
běr toho nejlepšího. Zkrátka tak, 
aby si na své přišel každý divák,“ 
doplnil ředitel.

Každý snímek je vybírán tak, 
aby do určité míry v nějakém směru 
přesahoval tento žánr. Vždy je to 
individuální, ale pokaždé jde buď 
o zajímavý nebo vtipný příběh, film 

se skvělou pointou, dílo výjimeč
ného technického zpracovaní nebo 
film s hlubokou myšlenkou. Výběr 
filmů zabral dohromady čtyři mě
síce práce.

Mnoho lidí animaci stále vnímá 
a spojuje hlavně s filmy pro děti 
nebo reklamou. Přitom jde o žánr, 
kde si tvůrci mohou dovolit takřka 
cokoli a často jde o jejich vnitřní 
vyjádření. Je fascinující, že někdy 
tyto krátkometrážní snímky do
kážou říci v pěti minutách víc než 
celovečerní film.

Mezinárodní porota AninetFestu 
se skládá celkem ze sedmi členů, 
každý je zástupcem jiné země. Letos 
je mezi porotci například Ana Maria 
Alvarado, animátorka z Californie, 
která spolupracuje s takovými 
tvůrci, jako je Tim Burton či Martin 
Scorsese, a podílela se třeba na 
výrobě Alenky v říši divů, Letadel, 
Spidermana a mnoha dalších.

Cílem podzimních výletů se 
může stát Muzeum českosloven
ského opevnění z let 1936–1938 
Na Kočičáku. V září a v říjnu 
muzeum pořádá komentované pro
hlídky řopíku, tedy objektu vzor 
37, a dalších míst obranné linie. 
„Návštěvníci si mohou prohléd
nout i 130 metrů dlouhou protitan
kovou překážku, která je tvořena 

ocelovými rozsocháči a železo
betonovými jehlany,“ poukázal 
na jednu ze zajímavostí místo
předseda muzea Martin Bubela. 
Překonání této překážky zname
nalo pro nepřátele velké ztráty na 
životech, protože vojáci ji museli 
ručně rozebrat, aby mohl tank pro
jet. Mnohdy se jim to ani nepoda
řilo a byli zastřeleni.

Přímo v prostoru muzea je 
dále k vidění dalších šest objektů 
vzor 36, z nichž jeden je atypický. 
„Místo tří střílen má pouze dvě,“ 
vysvětlil místopředseda.

Prohlídky se konají každou so
botu mezi desátou hodinou dopole
dní a pátou odpolední. Časy jednot
livých prohlídek nejsou stanoveny, 
každému návštěvníkovi se vždy 

věnuje některý z členů muzea.
V září připravuje muzeum tří

denní akci s názvem Oživené pev
nosti. „Návštěvníci budou nejen 
pasivně poslouchat, ale budou se 
i aktivně podílet na ději. Navštíví 
několik dobových táborů, například 
tábor wehrmachtu, tábor stráže 
obrany státu, celnici a další zaří
zení,“ pozval Martin Bubela.

Po jeden srpnový týden Chomutov 
ožil festivalem Obnaženi. Slovo „ožil“ 
je tentokrát na místě. V duchu tématu 
čtrnáctého ročníku, kterým byl restart, 
totiž organizátoři doslova oživili ně
která pozapomenutá místa ve městě.

„Většinou o tématu dlouho disku
tujeme, ale tentokrát byl nápad Honzy 
Chabra přijat bez námitek, protože 
všem dával smysl,“ říká organizátorka 
Klára Alexová. „V tomto případě nejde 
jen o nový začátek, ale také o před
chozí zkušenost, která nový start může 
posunout na vyšší úroveň. Restart není 
jen o tom, co nás čeká nového, ale i vše, 
na co navazujeme,“ dodává k tématu 
organizátorka Jana Nuslauerová, jež je 
společně s Klárou Alexovou u festivalu 
od jeho počátků. Postupně se k nim 
připojili další organizátoři Josef Šporgy, 
Daniel Černý, Honza Chabr, Miroslav 

Koranda a Tomáš Trykar.
V rámci spojení tématu zkuše

nosti z minulosti a nového začátku 
tento ročník Obnažených kombinoval 
svou bohatou kulturní náplň s novými 
místy a novými pohledy. „Snažili 
jsme se restartovat vybrané prostory 
a oživit je. Poprvé tak festival zamířil 
kromě Sklepení Osudu, kostela sv. 
Kateřiny, městského divadla a SKKS 
také do městského parku, hotelu 
Sudety a především do městských 
lázní, jejichž specifická atmosféra 
přilákala řadu návštěvníků,“ potvrzuje 
Jana Nuslauerová a dodává, že nová 
místa si vyžádala výrazně náročnější 
logistiku a organizaci festivalu včetně 
zajištění maximální bezpečnosti pro 
návštěvníky městských lázní, které 
díky festivalu Obnaženi po letech 
znovu naplnil život – hudba, tanec 

a performance. Konkrétně to byl im
provizační projekt Moving Orchestra 
a představení Terezy Hradilkové s ná
zvem Švihla.

Žánrově se program opět rozkro čil 
od výtvarného umění přes hud bu, ta
nec, divadlo a performanci až k fil mu 
a literatuře. „Pro mne byly asi nej

silnějším zážitkem hudební vystou
pení a nové prostory, kde se hudba 
spolu s tancem propojily s atmosférou 
místa a dění,“ říká Jana Nuslauerová. 
Novinkou byl i hlasový workshop, 
který vedl bývalý profesor Kláry 
Alexové Fons van Tienen. 

Pokračování na str. 23
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nový hejtman
Jako nový chomutovský hejtman se v září 1601 uvádí Kašpar z Logau, 
který v této funkci působil ještě v roce 1605.

ničivý požár
Oheň zničil 20. září 1642 v Dolním předměstí 33 domů, 3 dvory, 9 pekáren, 
kostel sv. Ducha a sousední špitál, městský mlýn a jatka. Shořela i Pražská 
brána a 7 sladoven.

zrušení Kostela
V souvislosti s připravovaným zrušením kostela sv. Kateřiny byly 3. září 
1789 vyzvednuty ostatky pěti osob spojených pokrevními nebo manžel-
skými pouty s rodem Lobkoviců.

otevření muzea
V chomutovské radnici zahájilo 11. září 1923 činnost městské muzeum. 
Hlavní zásluhu na jeho vzniku měla chomutovská muzejní společnost 
založená v roce 1911.

zahájení výuKy
V nové budově německého gymnázia v dnešní Mostecké ulici byla 10. září 
1932 zahájena výuka.

označení židů
Chomutovští Židé starší šesti let museli od 15. září 1941 nosit na veřejnosti 
šesticípou hvězdu o velikosti lidské dlaně. V tomto roce začala deportace 
z Chomutova do táborů.

změna ve vožení dětí
Rada MěstNV 19. září 1955 zakázala, aby JZD a státní statky vozily školní 
děti na zemědělské brigády na nekrytých korbách nákladních automobilů 
a traktorových valnících.

otevřený přechod
Z rozhodnutí federální vlády byl 1. 9. 1991 hraniční přechod v Hoře Sv. Še-
bestiána otevřen i pro regionální nákladní dopravu. Téhož dne zahájila 
Strana zelených blokádu přechodu.

hiStOrie Ve zKrAtCe

Jezero měl soukromě pronajaté 
továrník Mannessman

Dnešní Kamencové jezero 
vzniklo v průběhu druhého deseti
letí 19. století. Vytvořila jej stoupa
jící hladina spodních vod ze staré 
odvodňovací štoly kamencového 
dolu, zasypané závalem. V květnu 
1841 prodalo město Chomutov 
areál bývalé kamencové huti 
a Kamencové jezero za 1 836 zla
tých konvenční měny společnosti 
chomutovských právovárečných 
měšťanů, kterým pak patřil až do 
roku 1945.

Areál kamencové huti byl již 
v první polovině 19. století přesta
věn na lázně. Vodní plochu jezera 
tehdy obklopovaly soukromé po
zemky a nevedla k němu žádná 
veřejná cesta. Od právovárečné spo
lečnosti měl jezero pronajaté Alfred 
Mannesmann. Ten tehdy dohlížel 
v Chomutově na počínající výrobu 
bezešvých trubek a ve volných chví
lích se na jezeře projížděl ve člunu.

Spolku pro péči o zdraví se 
podařilo poměrně rychle zřídit 
přístupovou cestu i získat souhlas 
továrníka Mannesmanna a v létě 

1893 otevřel na západním břehu 
jezera u dnešní Přemyslovy ulice 
plovárnu s pěti dřevěnými pře
vlékacími kabinami. Ve veřejné 
koupaliště se proměnila roku 1894 
a to z iniciativy státních úřadů. 
Vybavení veřejné plovárny na 
Kamencovém jezeře, postavené 
v roce 1896, tvořily dřevěné kabiny 
pro převlékání plaveckých úborů 
a záchody. Plovárnu provozoval 
Spolek pro péči o zdraví, který měl 
jezero v pronájmu, a na její činnost 
každoročně přispívala i chomutov
ská radnice.

K rozhodnutí o výstavbě nové 
plovárny s velkým molem došlo 
v roce 1927. Na zasedání zastupi
telstva 3. července 1927 starosta 
Storch informoval zastupitele o pro
jektu nové plovárny, na který bylo 
uvolněno 21 milionů korun. Dne 
10. ledna 1928 rozhodla městská 
rada o vytvoření výboru pro stavbu 
nového koupaliště. Tvořilo jej sedm 
radních v čele s dr. Storchem, čtyři 
zaměstnanci městského úřadu, dva 
zástupci Spolku pro péči o zdraví 

a jeden z právovárečného měšťan
stva. V létě 1928 byly investiční ná
klady vyčísleny na sedm set tisíc ko
run. Zahájení výstavby odblokovali 
právováreční měšťané, když 1. září 
1928 na valné hromadě rozhodli, že 
novou plovárnu zaplatí a následně 
ji budou i provozovat. V sobotu 
6. července 1929 v jedenáct hodin 
dopoledne mohlo být zahájeno slav
nostní otevření nového koupaliště 
i s velkým molem.

Vypracováním projektu nové 
plovárny byl již 6. března 1928 
pověřen architekt Julius Kugler, 
chomutovský rodák působící 
v Drážďanech. Ten k tomuto úkolu 
přistoupil velice zodpovědně a než 
se mu začal věnovat, navštívil 
několik plováren v Německu. Ve 
stavebních plánech koupaliště 
na Kamencovém jezeře zúro
čil zvláště zkušenosti získané při 
návštěvě plovárny v Norimberku. 
Projekt nové plovárny se v zásad
ních rysech dochoval až dodnes. 

Vyznačoval se především protáh
lými dřevěnými pavilóny. Sloužily 
jako veřejné šatny nebo v nich byly 
kabiny k soukromému pronájmu. 
Celkem jejich služeb mohlo využít 
téměř šest tisíc osob. Doplňovala 
je restaurace s vyhlídkovou tera
sou a venkovním posezením, která 
návštěvníkům jezera nabízela celo
denní stravování.

Hlavní částí Kuglerova projektu 
bylo i rozsáhlé, horizontálně i ver
tikálně členité molo. Nenásilným 
způsobem propojovalo břeh s vodní 
hladinou v ose jeho vstupní prome
nády. Uprostřed jezera se nacházelo 
ještě jedno malé molo „stovka“. 
Hlavní molo bylo důmyslně navr
žené tak, aby poskytovalo dostatek 
prostoru pro odpočinek a slu
nění, umožňovalo snadný přístup 
do vody a nacházely se zde další 
atrakce – skokanská věž, padesá
timetrová plavecká závodní dráha 
a bazénky s vyvýšeným dnem pro 
děti a neplavce.
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Klub Molo se přestěhoval 
na Březeneckou

Klienti sociálních služeb si 
užili zahradní slavnost

Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež klub Molo změnil své 
sídlo. Nyní ho lidé najdou v nových 
prostorech na Březenecké 4808.

V klubu se scházejí mladí lidé 
od šesti do šestadvaceti let. Každý 
den jim nabízí volnočasové akti
vity i poradenství. Molo provo
zuje Světlo Kadaň, z. s., které se 
zaměřuje na prevenci sociálního 
vyloučení, drogových závislostí 
a jiných rizikových jevů představu
jících ohrožení pro společnost nebo 
veřejné zdraví.

S činnostmi klubu se bude moci 
seznámit i veřejnost při celore

publikové akci Týden nízkopraho
vých klubů. Akce se bude konat od 
20. do 22. září přímo v klubu. „Na 
všechny tři dny máme přípraven 
pestrý program, a to například ta
lentovou soutěž, grilování, výtvarný 
a hudební workshop, turnaj ve stol
ním fotbálku a také malování nebo 
sprejování vchodu klubu,“ pozvala 
Renata Adamová z nízkopraho
vého zařízení pro děti a mládež 
Molo. Kromě bohatého zábavného 
programu návštěvníci získají veš
keré informace o tom, jak zařízení 
funguje, pro koho je určené či jak 
může dětem či mladistvým pomoci.

V areálu Domova pro seniory 
Písečná se konal již třináctý roč
ník Zahradní slavnosti. Na té se 

sešlo přes tři sta hostů z různých 
domovů, center a organizací. Jako 
každoročně přijeli i senioři a han

dicapovaní klienti z Domova pro 
seniory v AnnaberguBuchholzi 
v SRN.

Nebyla by to ta pravá zábava, 
kdyby na ní chyběla živá muzika. 
„Tu nám jako každoročně zajistil 
velmi oblíbený Orchestr Milana 
Baranijaka. S ním si naši klienti 
nadšeně prozpěvovali a v rámci 
svých možností i zatančili, ať už se 
svými přáteli nebo zaměstnanci,“ 
popsala ředitelka Sociálních služeb 
Chomutov Alena Tölgová.

Další součástí programu bylo 
vystoupení dvou tanečních skupin 
seniorek z Domovů pro seniory MSSS 
Most. Jejich vystoupení byla nápaditá, 
zábavná, nabitá pozitivní energií, kte
rou členky tanečních skupin kolem 
sebe šířily i po svém vystoupení.

Při zahradní slavnosti se bavily 
i děti, pro ně byl připraven skákací 
hrad, malování na obličej, soutěže 
nebo stavění hradu z textilních 
kostek.

Vyvrcholením programu bylo 
poděkování klientům nebo za
městnancům organizace, kteří 
dostali ocenění. „Tříletý Aleš 
Karlovarský získal ocenění za 
nejkamarádštějšího kluka a za nej
rychlejší oblékání. Dalších 23 kli
entů bylo oceněno například coby 
nejlepší zahradníci, nejstarší, 
nejaktivnější, nejveselejší klient, 
největší mediální hvězda a další. 
Celkem 18 zaměstnancům jsem 
poděkovala za perfektně odvádě
nou práci a něco navíc,“ doplnila 
ředitelka.

Senioři malovali, vyšívali i paličkovali
Desítky seniorů z Chomutova 

a okolí se přihlásily do výtvarné sou
těže Senior Art. Tu vyhlásil Ústecký 
kraj. Chomutov má v soutěži tři zá
stupce – obraz, fotografii a paličko
vanou krajku. Slavnostní vyhlášení 
vítězů se uskuteční 28. září v Mostě. 
Ocenit jen tři šikovné seniory se však 
organizátorům kola zdálo málo, a tak 
se rozhodli v rámci oslav Dne seniorů 
ocenit dvanáct soutěžících. „Sešlo se 

opravdu mnoho krásných prací, od 
obrazů přes vyšívané či paličkované 
výrobky, až po fotografie a další věci. 
Chceme tedy lidem poděkovat, že se 
soutěže zúčastnili, a předat jim malé 
ocenění,“ sdělila organizátorka okres
ního kola soutěže Věra Vejražková

Díla od všech zúčastněných cho
mutovských seniorů si mohli lidé 
prohlédnout při výstavě v Domečku. 
Tam měli možnost na lísteček napsat, 

který výrobek se jim nejvíce líbí. „Na 
základě toho jsme vybrali dvanáct nej
krásnějších děl, která nyní oceníme,“ 
doplnila Věra Vejražková.

Do soutěže mohli vlastnoručně 
vyrobené dílo zaslat senioři od 60 let. 
Nejstarší chomutovskou soutěžící byla 
třiaosmdesátiletá žena, která zaslala 
krásný vyšívaný obraz. Ocenění sou
těžících se uskuteční 3. října od 14 ho
din v chomutovské knihovně.

Organizace Kapka 97 připra
vuje počítačový kurz s názvem 
Informovaný pacient. Bude se ko
nat 17. září a 22.října na Střední 
zdravotnické škole v Chomutově.

Kapacita kurzu je 10 osob. 
Ještě jsou volná místa a zájemci se 
mohou hlásit na telefonu 739 640 
902 nebo 604 400 109. Kurz je ur
čen pro počítačové začátečníky.

Kurzy pro 
pacienty
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Proti synovi, který má u nás hlá-
šený trvalý pobyt, ale dlouho-
době se zde nezdržuje, je vedena 
exekuce. Je exekutor oprávněn 
zabavovat náš majetek?

Exekutor rozumnou úvahou 
předpokládá, že se dlužník zdržuje 
v místě svého trvalého bydliště (např. 
v bytě svých rodičů), to znamená, že 
zde má či může mít uloženy své věci.

Při své návštěvě exekutor může 
prohlédnout byt, který dlužník prav
děpodobně užívá, dále i jiné prostory. 
Může provést osobní prohlídku dluž
níka, v bytě dlužníka může provést 
soupis majetku, který chce postih
nout a ten případně odvézt. Exekutor 
nesmí prohlédnout dlužníkem neuží
vaný byt patřící jiné osobě, kde dluž
ník má či může mít uloženy své věci.

Soupis majetku lze provést 
pouze v místě bydliště dlužníka, 
který může být i bytem a tedy vlast
nictvím jiné osoby (např. rodiče), 
ovšem jen v případě, že tento byt 
dlužník fakticky užívá a lze tedy 
předpokládat, že zde má umístěny 
své věci. Na soudním exekutorovi 
je, aby doložil, že se jedná o byt 
dlužníka. Pokud toto nedoloží, 
může sepsat pouze ty věci dlužníka, 
které osoba, jež byt užívá, exekuto
rovi sama dobrovolně vydá. Zrušení 
trvalého pobytu syna, který však 
v bytě fyzicky žije, není důvodem 
pro neprovedení exekuce.

Pokud dítě v roli dlužníka ne
poskytne součinnost ke vstupu do 
bytu svých rodičů, kde se zdržuje, 
společně s nimi žije a užívá „svou“ 

místnost, a zároveň tuto součinnost 
neposkytnou ani rodiče jako maji
telé bytu, může si exekutor zajistit 
přístup do bytu, a to včetně odvrtání 
zámku. Pokud exekutor neprokáže, 
že třetí osoba nebo dlužník odmítli 
splnit svou povinnost, není opráv
něn do bytu/domu násilně vstoupit.

V bydlišti rodičů, kde dítě žije 
a kde je prováděna exekuce kvůli 
jeho dluhům, nemůže exekutor do 
soupisu zahrnout věci, u kterých je 
na místě nepochybně prokázáno, že 
nepatří dlužníkovi, ale právě rodičům 
(faktury, kupní smlouva na jméno 
rodičů). Pro případ sporu věci sepíše, 
označeného vlastníka věci (rodiče) 
písemně vyrozumí o provedení sou
pisu a poučí ho o právu podat návrh 
na vyškrtnutí věcí ze soupisu, když 

zpětně prokážou své vlastnictví.
Sepsaný a označený majetek exe

kutor zásadně ponechá na místě, ma
jetek zajistí (odveze) jen v případě, 
že to bude účelné vzhledem k výši 
vymáhané pohledávky, místu, kde se 
věci nacházejí, informacím o osobě 
dlužníka, a především když hrozí, že 
do možné dražby dojde ke znehod
nocení věcí či jejich přemístění.

Exekutor za žádných okolností 
nesmí využívat pohrůžku okamži
tým odvozem majetku, zejména 
toho, u kterého rodiče uplatnili 
vlastnické právo, aby si vynucoval 
„dobrovolné“ plnění za dlužníka.

Petra Březinová,
Sociální poradna Písečná,

tel.: 474 620 005,
poradna@soschomutov.cz.

V červnu roku 2016 byl Posla
neckou sněmovnou ČR schválen 
zákon o spotřebitelském úvěru, 
který má posílit pozici spotře
bitelů na finančním trhu a zpře
hlednit úvěrový trh. Osoby, které 
nesplní podmínky pro přidělení 
bankovního úvěru, se obracejí 

na stále rostoucí nabídku neban
kovních půjček, které stojí mimo 
regulovaný trh poskytování půjček 
a nabízejí své produkty za nekon
trolovaných podmínek úvěrování. 
Tyto společnosti mnohdy postu
pují při vymáhání dlužných částek 
nestandardním způsobem. Nový 

zákon zavádí zpřísnění podmínek 
pro podnikání v oblasti úvěru pro 
nebankovní subjekty. Zákon naři
zuje všem poskytovatelům řádné 
posouzení, zda je spotřebitel scho
pen úvěr splácet. Kde nebude po
souzení provedeno, bude smlouva 
od počátku neplatná a spotřebitel 

splatí pouze jistinu. Nadále však 
lze zůstat u doporučení, aby si 
člověk vybral poskytovatele, u kte
rého bude půjčku hradit v měsíč
ních splátkách a úroky nepřekročí 
únosnou výši a smlouva nebude 
obsahovat smluvní pokuty.

Mgr. Ing. Jiří Dostál, advokát

Co dělat, když dlužníkem je příbuzný?

Vybírejte nebankovní půjčky bez smluvních pokut

201

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Vaše jistota zdravotní péče

✔ Chcete stejně kvalitní 
péči ve špičkových 
zdravotnických zařízeních, 
jakou mají vojáci Armády 
České republiky?

✔ Chcete mít jistotu, že 
se Vám a Vašim blízkým 
v případě potřeby dostane 
nejmodernější léčby 
onkologických onemocnění 
v protonovém centru?

✔ Chcete pro sebe i své 
děti bohatou nabídku 
příspěvků na plavání, 
cvičení, regeneraci, 
očkování, školní pobyty, 
rovnátka, dentální hygienu 
či na různá preventivní 
vyšetření, to vše po celý 
rok a bez nutnosti střádat 
body nebo kredity?

PAk neváhejte 
a přidejte se 
k nám již dnes!

nejste spokojeni se zdravotní pojišťovnou?
Víte, že do 30. 9. 2016 ji můžete změnit?
Vojenská zdravotní pojišťovna je tu pro všechny a nabízí Vám:

• 2 400 kč na rovnátka
• 1 800 kč pro těhotné ženy 
 a maminky kojenců
• 1 000 kč na školu v přírodě
• 1 000 kč na plavání s dětmi

• 1 000 kč na očkování
• 500 kč na cvičení s dětmi
• 400 kč na dentální hygienu
• 300 kč na ochranné sportovní pomůcky
• a mnohé další příspěvky

přihlášku najdete na www.vozp.cz/prihlaska. www.vozp.cz

Inzerce
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Mateřinky slibují tradiční akce i nové projekty

Žáci nastoupili do opravených 
škol, pracovalo se celé prázdniny

Fesťáček provedl Svěrákovým světem

Budovy mateřinek přes prázd
niny prošly dílčími rekonstrukcemi 
a nyní jsou připraveny hostit malé 
předškoláky a nabízet jim pěkné mo
derní zázemí. O to další, nejpodstat
nější, se postarají zaměstnanci školek. 
„S učitelkami připravujeme několik 
tradičních akcí a několik zcela nových 
aktivit. Opět například vyjedeme na 
Šumavu na ozdravný pobyt, na hory 
při lyžařském výcviku, budeme děti 
učit plavat, bruslit, prostě zvykat je 
na aktivní pohyb,“ uvedla ředitelka 
Mateřské školy Chomutov Irena Ko
pecká. Tradičních akcí bude ale daleko 
více. „Samozřejmě se chystáme na 
Mateřinku 2017, Otvírání studánek, 

Celé Česko čte dětem a mnoho dalších 
akcí,“ doplnila.

V červenci odstartoval projekt 
s názvem Inkluzivní vzdělávání 
v Chomutově, jehož je mateřská škola 
partnerem. Projekt má za cíl usnadnit 
dětem, jejich rodinám, mateřinkám 
i školám začleňování do systému škol
ství. Primárně je tato činnost určena 
žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami nebo těm, kteří jsou ohro
žení předčasným odchodem ze vzdě
lávání. Projekt ale myslí i na rodiny 
těchto dětí a pedagogické pracovníky.

Projekt se skládá ze dvou částí. 
„První se týká předškolního vzdělá
vání. V červenci začala organizace 

Člověk v tísni provozovat takzvané 
předškolní kluby. Jeden se nachází 
v centru města, druhý na Kamenné. 
Děti ze zmiňované cílové skupiny 
se v nich před nástupem do mateř
ských školek učí zvykat si na systém 
školství, na docházku, komunikaci, 
spolupráci. Stejně tak si zvykají 
i jejich rodiče,“ vysvětlila projek
tová manažerka Jaroslava Balogová. 
Součástí jsou také adaptační dny, 
kdy děti z klubů navštěvují mateřské 
školy a seznamují se s jejich činností. 
Mateřinky pro ně vždy připraví zá
bavný i poučný program.

Druhá část projektu se týká pre
vence školní neúspěšnosti na základní 

škole. „V této části budou základní 
školy, které jsou partnery projektu, 
provozovat doučování či různé 
kroužky. Vznikne také poradenské 
pracoviště pro děti i jejich rodiče,“ 
doplnila projektová manažerka. Pro
jekt je financován z Evropského 
so ciá lního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání.

Nově se mateřská škola zapojí i do 
projektu Šablony. „Prostřednictvím 
projektu chceme do mateřské školy 
získat chůvy k dětem mladším tří let 
a podpořit profesní rozvoj pedagogic
kých pracovníků prostřednictvím su
pervize,“ uvedla Irena Kopecká.

Zatímco v červenci obsadili zá
kladní školy dělníci a opraváři, nyní 
se vrátili zpět žáci a seznamují se s no
vinkami, které jsou pro ně přichys
tané v novém školním roce. Jsou to 
novinky stavební, které zpříjemňují 
pobyt ve školní budově, ale i výukové, 
které zase zlepšují podmínky k učení.

Radnice letos pro opravy a rekon
strukce na osmi základních školách 
vydala a ještě vydá celkem 8,6 mili
onu korun. Na Zahradní, v Hornické, 
Heyrovského, Březenecké a 17. lis
topadu elektrikáři dali dohromady 
rozvody v učebnách. „Vyměnili jsme 
žárovková svítidla za zářivková. 
Slibujeme si od toho mimo jiné úsporu 
elektrické energie,“ uvedl ředitel zá
kladní školy Hornická Václav Mach. 
Ke škole také nyní vede nový bezba
riérový přechod, upravený je i celý 
prostor před školou.

Na Zahradní se opravily hy
gienické kouty v učebnách, žáci 
z Březenecké od září využívají zre
konstruované sociální zařízení a v ZŠ 
a MŠ 17. listopadu je spravená pod

laha ve školní kuchyni a plot.
V základní škole Na Příkopech 

mají zrenovovanou cvičnou ku
chyňku a postupně se vyměňují okna. 
V Písečné jsou opravené sociálky a ve 
Školní šatny, dešťové svody, střecha 
a kanalizace.

V základní škole Kadaňská se bu
dou letos děti učit i venku. Na zahradě 
jim totiž přes prázdniny vyrostl dře
věný altán, který slouží jako přírodní 
učebna. Využijí ho nejen žáci při vý
uce, ale i děti v rámci školní družiny. 
Právě v družině čekají na příchozí 
další změny. „Stavebně jsme předě
lali celou zadní školní družinu. Díky 
změně prostoru došlo k zefektivnění 
a zvětšení učeben, které byly zároveň 
vymalovány a mají novou podlahu,“ 
sdělila zástupkyně ředitelky Sabina 
Dudová Fiedlerová.

Aby se učitelům ze základní školy 
Březenecká o prázdninách nestýskalo 
po jejich svěřencích, vyrazili s nimi na 
tábor. O ten je pravidelně velký zájem. 
O zábavu nebudou mít děti nouzi ani 
ve školním roce, tentokrát už to bude 

zábava s prvky výuky. „Na začátku 
roku chystáme projektový den Po 
stopách Karla IV., v zimě pořádáme 
florbalový turnaj, pojedeme s dětmi do 
školy v přírodě i na lyžařský výcvik,“ 
vyjmenovala část akcí ředitelka školy 
Vladimíra Nováková.

Novotou nyní září pavilon pro 
druhý stupeň na základní škole 
Akademika Heyrovského. Ve dvou 
třídách a kancelářích je nový nábytek. 
Škola se bude v letošním roce více za
měřovat na inkluzi žáků se speciálními 

výukovými potřebami a opět chystá 
i bohatý výběr výběrových předmětů. 
„Letos jsme je rozšířili o cvičení z ma
tematiky pro osmý a devátý ročník,“ 
uvedl ředitel školy Miloš Zelenka 
s tím, že se nyní připravují projekty 
pro vytvoření malého televizního 
studia, rozšíření a oživení skleníku, 
vybudování přírodní učebny nebo 
zřízení mobilní učebny pro výuku 
jazyků. „Realizace těchto projektů je 
však otázkou zhruba dvou let,“ doplnil 
ředitel.

Na základní škole Březenecká 
se konal druhý ročník oblíbeného 
školního Fesťáčku. Název Letem 
Svěrákovým světem již napovídal, 
že některá z čísel se ponesou v duchu 
tvorby Zdeňka Svěráka, který je úzce 
spjat s uměleckou tvorbou pro děti 
a navíc letos oslavil 80. narozeniny.

Celý den byl rozdělen na dopole

dní a odpolední program, kdy dopole
dne byli diváky žáci školy, odpoledne 
se otevřela brána pro všechny rodiče, 
prarodiče, bývalé žáky a další přátele, 
kteří si mohli vychutnat úžasná před
stavení, která si pro ně děti secvičily.

Kromě zpěvu, tance, scének a ji
ného dovádění na pódiu vystoupili 
i další hosté. V dopoledním programu 

to byli žáci a učitelé spřátelené školy 
z Německa, kteří sklidili obrovský 
potlesk. „Odpoledne rozbušila naše 
srdce bubenická skupina Oklep, která 
otevírala program a svým vystou
pením udala rytmus celému dni. 
Protože víme, že k dobrému festivalu 
patří i dobré jídlo, byly pro příchozí 
připraveny opečené buřtíky, koláčky 

z dílny našich kuchařek, cukrová 
vata, smažené bramborové lupínky 
a zmrzlina, která se v horkém počasí 
stala hitem,“ uvedl zástupce ředitelky 
Josef Karhan.

Hlavní cíl, shledání s rodiči, žáky 
a učiteli na půdě školy v příjemné, 
neformální atmosféře, byl dozajista 
naplněn.
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Poukázky na kroužky uleví rodičům, už od září

Podzimní maturity mají 
žáci za sebou. Co dál?

Domeček otevírá 
nové kroužky

Město přispěje na dětské ak
tivity ve volném čase. Rodiče si 
mohou požádat o příspěvek pro 
děti a mládež ve věku 6 až 18 let 
s bydlištěm v Chomutově, pou
kázky se budou rozdávat hlavně 
na školách (více v letáku níže). 
„Smyslem je pomoci rodičům, kteří 

si třeba kroužek pro děti ani ne
mohli dovolit. Slibujeme si od toho, 
že více dětí stráví čas smysluplně 
a také že se rozšíří nabídka kroužků 
i mimo centrum města,“ vysvět
luje náměstek Marian Bystroń. Na 
každé dítě město přidá pět set korun 
na pololetí, ročně tedy tisícovku. 

Tento způsob podpory schválilo 
zastupitelstvo.

Rodiče poukázky předají organi
zaci, která si pak o peníze požádá na 
městě. Přestože je zpracování pou
kázek jednodušší než žádosti o do
tace, které sportovní kluby podávají 
každý rok, některé kluby již daly na 

vědomí, že poukázky brát nebudou. 
„Je to příspěvek rodičům a dětem, 
ne organizátorům volnočasových ak
tivit. Kluby tedy z poukázek žádný 
přímý zisk nemají. Očekávali jsme, 
že kluby pomohou rodičům ušetřit 
pět set korun. Nutit je k tomu ale ne
můžeme,“ říká Marian Bystroń.

Střední průmyslová škola a Vyšší 
odborná škola Chomutov se na za
čátku září stala opět spádovou ško
lou pro podzimní termín maturitních 
zkoušek. Do budovy školy dorazili 
všichni žáci, kteří měli před sebou 
nelehký úkol, a to uspět v písemné 
části této zkoušky. Jedná se o první 
část, po níž budou následovat 
zkoušky ústní, které se již budou ko
nat i na ostatních středních školách.

Toto náročné období již brzy 
bude hudbou minulosti. „Někdo 
bude pokračovat ve studiu na vy
soké škole, jiný se bude snažit najít 
zajímavé pracovní místo a uplatnit 
se na trhu práce. Někomu se však 
sítem přijímacího řízení na vybrané 

vysoké škole projít nepodaří, či z ně
jakého jiného důvodu nebude moci 
na vysněnou vysokou školu nastou
pit. Vystává tedy mnoho otázek. Co 
teď, co dělat?“ popsala možnou situ
aci učitelka SPŠ a VOŠ Chomutov 
Dana Žižková.

Není důvod se touto situací 
dlouho trápit, tito žáci mohou zvolit 
cestu jinou. „Mají možnost pokra
čovat ve studiu na Vyšší odborné 
škole přímo tady v Chomutově. 
Jedná se o tříleté denní studium 
oboru veřejnosprávní činnost s pod
porou ICT, které je zakončeno 
absolutoriem a absolvent VOŠ zís
kává titul diplomovaný specialista,“ 
upozornila učitelka.

Se začátkem školního roku za
čaly v chomutovském Domečku 
nové kroužky. Jejich kapacita 
ještě není zcela naplněna, je však 
nejvyšší čas, aby si dítě kroužek 
vybralo. Místa v kroužcích každo
ročně mizí velmi rychle. „V loň
ském roce se nám podařil rekord 
v obsazenosti kroužků, a to 1 326 
přihlášených dětí. Ještě máme ale 
nějaké rezervy, kdyby byl letos zá
jem větší,“ uvedl ředitel Střediska 
volného času Milan Märc.

V Domečku se letos děti mohou 
nově učit tanec s míčky na pro
vázku – takzvaný POI Dance, dále 
mohou navštěvovat nový kroužek 
Partička, Mluvínek, Let´s Dance, 

Dobrodruzi a další. Tradičně nej
větší zájem je o sportovní, taneční, 
výtvarné a rukodělné kroužky. 
Přihlášku do kroužků najdou rodiče 
na stránkách Domečku www.do
mecekchomutov.cz, kde se dozví 
i všechny potřebné informace.

Kromě nových kroužků se přes 
prázdniny Domeček vylepšoval 
i vizuálně. Opravené jsou toalety 
a učebna výpočetní techniky, posi
lovna má zateplenou střechu a další 
drobné opravy zlepšily pobyt dětí 
v budově. „Dále chceme postupně 
zlepšovat servis pro rodiče, aby 
měli například možnost podávat 
přihlášku elektronicky a podobně,“ 
uzavřel ředitel.

Podrobné informace k poukázkám na volnočasové aktivity naleznete na: http://bit.ly/chomutov-poukazky
Dotazy můžete směřovat na pracovníky dotační a grantové politiky: telefon 474 637 150 nebo 474 637 181 nebo na e-mail: poukazky@chomutov-mesto.cz

Příspěvek na volnočasové aktivity dětí a mládeže od 6 do 18 let – diagram POUKÁZKY 
Poukázku lze uplatnit v příslušném školním pololetí na poskytnutí slevy na pravidelně organizovanou volnočasovou aktivitu (minimálně 1x 45 minut týdně). 

 

KDO může žádat? JAK získám poukázku? KDE uplatním poukázku? Žádost o příspěvek Vyplacení 
 

Žáci a děti navštěvující  
ZŠ a MŠ starší 6 let  

 
 

 
Obdržím ve škole (školce) 

 

 
Poukázku předám pořadateli 

volnočasových aktivit. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Škola, kroužek, pořadatel 

volnočasových a zájmových aktivit na 
základě poukázky poskytne držiteli 

slevu z pololetního kursovného 
(školného, členského poplatku) 

 ve výši 500 Kč.  
 

 

 
Žádost o příspěvek na město 

zasílá pořadatel volnočasových 
aktivit (nelze žádat přímo na 

městě). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulář žádosti je k dispozici 
na grantovém portálu města. 

 
Žádost o příspěvek je 

odesílána elektronicky, 
společně s žádostí pořadatel 

fyzicky doručí obdržené 
poukázky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pořadatel volnočasových 
aktivit obdrží od města 

refundaci slev 
poskytnutých na základě 
předložených poukázek.  

 
Vyplacení příspěvku bude 

provedeno formou 
účelového daru, který na 

základě předložených 
poukázek v souladu se 

schváleným programem 
schválí listopadové 

zastupitelstvo města. 

 
Studenti a mládež  

mladší 19 let 

 

 
Vyžádám si ji e-mailem na adrese  
poukazky@chomutov-mesto.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 U obou skupin je rozhodný 

věk ke dni 01.09.2016 

KDY? druhá polovina září 2016 do poloviny října 2016 do konce října 2016 do 14 dní po 
schválení v ZM 

 

Podrobné informace k poukázkám na volnočasové aktivity naleznete na: http://bit.ly/chomutov-poukazky 

Dotazy můžete směřovat na pracovníky dotační a grantové politiky: telefon 474 637 150 nebo 474 637 181 nebo na e-mail poukazky@chomutov-mesto.cz.

Příspěvek na volnočasové aktivity dětí a mládeže od 6 do 18 let – diagram POUKÁzKY
Poukázku lze uplatnit v příslušném školním pololetí na poskytnutí slevy na pravidelně organizovanou volnočasovou aktivitu (minimálně 1× 45 minut týdně).
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Lubomír Kučera ujel tisíce 
kilometrů pro nemocné

Jednadvacet dní strávil na kole 
Lubomír Kučera z Chomutova. Svou 
charitativní jízdou podpořil tři ne
mocné děti a nevidomého dospělého. 
Za tři týdny ujel více než dva tisíce 
kilometrů. „Bylo to velmi náročné. 
Potkal jsem několik uzavírek, někdy 
jsem trochu bloudil, takže jsem najel 
daleko více než původně plánovaných 
2 016 kilometrů,“ řekl bezprostředně 
po příjezdu do Chomutova cyklista.

Při své cestě Lubomír Kučera na
vštívil všechna hokejová extraligová 
města. Vždy se v nich dočkal vřelého 
přivítání. „Všude mě přivítali velmi 
mile, nejkrásnější to ale bylo v Liberci. 
Tam mě filmovali, už když jsem při
jížděl ke stadionu, čekali na mě lidé 
z klubu i zástupci města a dokonce 
jsem se setkal s Adamem Jánošíkem, 
který loni hrál za Piráty,“ popsal spor
tovec návštěvy jiných měst, ve kterých 
se nezapomínal zmiňovat o krásách 
Chomutova a zvát přítomné k jeho 
návštěvě.

V prvních dnech cesty trápila cyk
listu Achillova šlacha na pravé noze. 
Zhruba v polovině jízdy ho bodla vosa 
do obličeje. Zbytek cesty se už obešel 
bez nehod, pouze s občasným blou
děním. „Někdy bývají cyklostezky 
špatně značené a já nevěděl, kudy 
pokračovat. Vždy mi pomohli ostatní 
cyklisté, kteří mi nabídli, abych jel kus 
s nimi, a navedli mě. Při té příležitosti 
jsem jim řekl o cíli mé jízdy a možná 
tito lidé také přispějí do sbírky,“ uvedl 
Lubomír Kučera.

Na zpáteční cestě nastaly malé 
komplikace těsně před cílem. 
„V Komořanech mi totiž došlo pití, 
což bylo v tom vedru velmi nepří
jemné. Pracuji ale jako výpravčí 
v Třebušicích, a tak jsem se zastavil 
u kolegy v Kyjicích, který mi pití dal. 
Pak už jsem dojel v pohodě,“ dodal.

V cíli, tedy v atriu chomutovské 
knihovny, na cyklistu čekal primá
tor města, rodina, příznivci jeho jízdy 
i lidé, pro které je sbírka určená.

Zda se bude charitativní akce ko
nat i příští rok, zatím cyklista neví. 
„Je to poměrně dost nebezpečné. Na 
některých silnicích kolem mě projíž
děla auta v plné rychlosti. Zřejmě už 
nebudu chtít takto riskovat a vymys
lím neméně fyzicky náročnou akci, ale 
trochu bezpečnější,“ plánuje sporto
vec. Z centra města směřovaly kroky 
Lubomíra Kučery rovnou domů. Po 
náročné cestě měl jediné přání – dát 
si pivo.

Výtěžek z charitativní akce po
může šestiletému Mattiasovi se sva
lovou distrofií, sedmileté Kateřině 
s kombinací různých nemocí, jede
náctiletému Radimovi také s kombi
nací různých nemocí a čtyřiačtyřice
tiletému nevidomému Petrovi. Akci 
podpořilo město Chomutov. Zřídilo 
charitativní transparentní účet číslo 
9090217/0100, na který stále mohou 
lidé posílat peníze, a zajistilo kasičky 
na příspěvky na sběrných místech.

有志者事竟成
Kurzy čínštiny 

pro začátečníky a mírně pokročilé  

Zahajujeme 3. ročník kurzů
 

Naučte se praktickým základům čínštiny
- jazyka, který používá každý 5. člověk planety.

 
V kurzu se seznámíte s fonetickým systémem

čínského jazyka (hanyu pinyin), správnou čínskou
výslovností a se základy psaní čínských znaků.

Výuka
Kdy: od 14.9.2016 (9/2016 – 6/2017),

každou středu od 17.00 hod. (60 minutové lekce)
• možnost přihlášení do 28.9.2016

Kde: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.
Revoluční 22 Chomutov, výuka zahrnuje 40 hodin 

Cena: 3960 Kč včetně DPH. Sleva pro studenty 30 %
Účastníci obdrží učebnici, další tematické materiály

 

Možnosti přihlášení
• telefonicky 474 628 347 • e-mailem: edost@edost.cz

• osobně:
Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o., Revoluční 22, Chomutov

DEN
EVROPSKÉHO
DĚDICTVÍ v Chomutově
10. září 2016

Památky
s otevírací dobou 9.00 – 17.00 hod.

Jezuitský areál (Palackého 85)
• Galerie Špejchar
• Galerie Lurago
• Atrium SKKS
Dům Jiřího Popela (Palackého 86)
• Expozice Oblastního muzea v Chomutově
Kostel sv. Ignáce (náměstí 1. máje)
Kostel sv. Kateřiny (náměstí 1. máje)
Městská věž (náměstí 1. máje)
Starobylá budova radnice
(náměstí 1. máje 1)
• Rytířský sál
• Klenotnice (Tobiášova legenda)
• Kancelář primátora
• Art galerie Chomutov
• Expozice Oblastního muzea v Chomutově 

z technických důvodů uzavřena!
Městské informační centrum
(U Městských Mlýnů 5885)

Památky
s upravenou otevírací dobou

Hvězdářská věž Oblastního muzea
v Chomutově (Palackého 86)
• Prohlídky věže každou celou hodinu
 s průvodcem
• 9.00 – 16.00 hod.
Chrám sv. Ducha
(Hálkova ulice 220/16)
• 10.00 – 13.00 hod.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
(náměstí 1. máje)  
• 13.00 – 17.00 hod.
Kostel sv. Barbory (Lipská ulice)
• 13.00 – 15.00 hod.

Technické památky
Vodní dílo Kamenička (Bezručovo údolí)
• 9.00 – 16.00 hod.
Muzeum československého opevnění
z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“, z.s.
• 10.00 – 17.00 hod.
První občanský pivovar v Chomutově
(pivovar Karásek a Stülpner)
• 10.00 – 17.00 hod.

Inzerce
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KřížovKa V září před sto lety bylo z chomutovských věží sejmuto několik zvonů (tajenka).
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osmisměrKa Den otevřených dveří si můžete užít na VD Přísečnice a… vtipy

Učitel říká: „Pepíčku, vyskloňuj mi 
slovo chléb.” 
Pepíček: „Kdo, co? Chléb. 
S kým, čím? Se salámem. 
Komu, čemu? Mně.”

Při zkoušce: 
„Jak rozeznáš jabloň od hrušně?” 
„Podle ovoce.” 
„A v době, kdy stromy nemají 
ovoce?” „Tak počkám.”

Paní učitelka se ptá Pepíčka: 
„Pepíčku, v jedné ruce mám osm 
lahví vína a v druhé taky, co tedy 
mám?” 
Pepíček odpoví: „Problém s pitím, 
paní učitelko.”

„Studente, dělá vám otázka 
nějaké potíže?” 
„Otázka ne, pane profesore, ale 
odpověď. 

Pane profesore, minule jste 
nám slíbil, že nám něco řeknete 
o mozku…” 
„Až příště, studenti, až příště, 
dnes mám v hlavě něco úplně 
jiného.”

„Pane profesore, prosím vás,” 
povídá paní Kropáčková, 
„nekažte tomu našemu klukovi 
život. Línej je, nepořádnej, na 
řemeslo se nehodí…, tak alespoň 
tu maturitu ho nechte udělat!”

BALit, BeDrA, DiODA, ChOMOUtY, iDYLiK, JeANS, JMÉNA, KrOJe, 
MArOD, OSKAr, OtAVA, OtOKY, rAtAN, SLUKA, tLOUK, tŘASK, UČiVO, 
ÚNiKY, ÚPONA, ÚSLUhA, VALČÍK, VizitKA, VLhČit, VzrYV, ŽAKet, ŽiLKA
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 7.9.  st 17.00  duo adamis – v rámci Večerníčku pro seniory

 25.9. ne 15.00  sůl nad zlato – Příběh je asi všem dobře známý: Král nepo-
rozumí slovům milované dcery Marušky, kterými mu chtěla vyjádřit 
lásku a oddanost, a v náhlém výbuchu hněvu vyžene Marušku 
z domu. Tím přivolá na království kletbu, kterou může zlomit jen svým 
prozřením a přiznáním chyby. Oproti původní pohádce namísto dvou 
Maruščiných sester vystupuje v této verzi jen jedna, panovačná Albína, 
sebevzhlíživá slečinka toužící po královské koruně. Autorka obohatila 
příběh ještě o další postavy, laskavou kmotřičku a kozu Cecilku. Cílem 
představení je přiblížit klasický příběh současnému malému divákovi.

 27.9. út 19.00  smím prosit? – Henri de Sacy je vášnivý milovník všech žen. 
Jednoho dne se dozvídá, že má po své tetě zdědit balík peněz pod 
podmínkou, že se do roka ožení. Ale jak se nemuset své vášně k ženám 
vzdát a zároveň splnit kladenou podmínku? Řešení bude překvapivé, 
rozuzlení ještě překvapivější. Svižná komedie, která nabízí vtipné dialo-
gy a krásné herecké příležitosti.

 7.9.  st 17.00  

 25.9. ne 15.00  

27.9. út 19.00  

MĚStSKÉ DiVADLO

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

  minerály a horniny Krušnohoří – Dům Jiřího Popela
   pohledy do pravěKu – nová archeologická expozice –

Dům Jiřího Popela
  lapidárium – Kamenné plastiKy – expozice muzea na radnici
  Fialův pohyBlivý Betlém – expozice muzea na radnici

   

  minerály a horniny Krušnohoří
   pohledy do pravěKu

  lapidárium – Kamenné plastiKy
  Fialův pohyBlivý Betlém

OBLAStNÍ MUzeUM
 Stálé
expozice

 7.9. st 17.00 Buchty a KloBásy 19.00 týpci a zBraně
 8.9. čt 17.00 tajný život mazlíčKů
   18.00 sully: zázraK na řece hudson
   21.00 nicK cave: one more time With FeelinG
 9.9. pá 17.00 lovecKá sezÓna: strašpytel
   18.00 než jsem tě poznala 20.00 zloději zelených Koní
 10.9. so 15.00 lovecKá sezÓna: strašpytel 16.00 BožsKá Florence
   18.00 zloději zelených Koní
   19.00 sully: zázraK na řece hudson
 11.9. ne 15.00 tajný život mazlíčKů
   17.00 lovecKá sezÓna: strašpytel
   18.00 zloději zelených Koní 19.30 nerve: hra o život
 12.9. po 17.00 sezn@mKa 19.00 týpci a zBraně
 13.9. út 17.00 seBevražedný oddíl 19.00 nerve: hra o život
 14.9. st 17.00 učitelKa 19.00 Buchty a KloBásy
 15.9. čt 17.00 dítě BridGet jonesové
   18.00 vlK z KrálovsKých vinohrad
   20.00 the Beatles: eiGht days a WeeK – the tourinG years
 16.9. pá 17.00 strašidla 18.00 dítě BridGet jonesové
   20.00 prázdniny v provence
 17.9. so 15.00 tajný život mazlíčKů (3d) 17.00 oBr doBr
   18.00 prázdniny v provence
   20.00 dítě BridGet jonesové
 18.9. ne 15.00 strašidla 17.00 dítě BridGet jonesové
   18.00 prázdniny v provence
   20.00 vlK z KrálovsKých vinohrad
 19.9. po 17.00 prázdniny v provence
   19.00 mechaniK zaBijáK: vzKříšení
 20.9. út 17.00 mechaniK zaBijáK: vzKříšení
   19.00 dítě BridGet jonesové
 21.9. st 17.00 dítě BridGet jonesové 18.00 aninetFest
   20.00 mechaniK zaBijáK: vzKříšení
 22.9. čt 17.00 čapí doBrodružství 18.00 Krycí jméno holec
   19.30 vlK z KrálovsKých vinohrad
 23.9. pá 17.00 čapí doBrodružství (3d) 19.00 zloději zelených Koní
   20.00 Krycí jméno holec
 24.9. so 15.00 čapí doBrodružství 17.00 nerve: hra o život
   18.00 seBevražedný oddíl (3d)
   20.00 sully: zázraK na řece hudson
 25.9. ne 15.00 čapí doBrodružství (3d) 17.00 sedm statečných
   18.00 prázdniny v provence 20.00 Krycí jméno holec
 26.9. po 17.00 sedm statečných 19.00 učitelKa
 27.9. út 17.00 Buchty a KloBásy 19.00 sedm statečných
 28.9. st 11.00 tajný život mazlíčKů (3d)
   15.00 můj Kamarád draK 17.00 Krycí jméno holec
   19.00 vlK z KrálovsKých vinohrad
 29.9. čt 17.00 sirotčinec slečny pereGrinové pro podivné děti (3d)
   19.00 deepWater horizon: moře v plamenech
 30.9. pá 17.00 sirotčinec slečny pereGrinové pro podivné děti
   18.00 deepWater horizon: moře v plamenech
   20.00 deepWater horizon: moře v plamenech (3d)

7.9. st 17.00
 8.9. čt 17.00
   18.00
   21.00
 9.9. pá 17.00
   18.00 
 10.9. so 15.00
   18.00 
   19.00 
 11.9. ne 15.00 
   
   18.00 
 12.9. po 17.00 
 13.9. út 17.00
 14.9. st 17.00
 15.9. čt 17.00 
   
   20.00 
 16.9. pá 17.00 
   20.00
 17.9. so 15.00
   18.00
   
 18.9. ne 15.00
   18.00 
   20.00
 19.9. po 17.00 
   
 20.9. út 17.00
   
 21.9. st 17.00
   20.00
 22.9. čt 17.00
   19.30
 23.9. pá 17.00
   20.00
 24.9. so 15.00
   18.00
   20.00
 25.9. ne 15.00
   18.00
 26.9. po 17.00
 27.9. út 17.00 
 28.9. st 11.00
   
   19.00
 29.9. čt 17.00 
   19.00
 30.9. pá 17.00
   18.00
   20.00

KiNO SVĚt

Od  7.9.  7 let caFé atrium – vernisáž fotogra� í z činnosti všech součástí z. s. 
Masopust – Café Atrium

Od 8.9.  malBy lidí, Krajin i záhadných zvířat – Jiří Houska – galerie 
Špejchar

Od  10.9. oBrazy – nela mÚčKová – skanzen Stará Ves
Od  10.9. oBrazy – Květa nováKová – Hřebíkárna
Do 29.9.  GraFicKé cesty – dialoGy – Alois Kračmar a Hana Matuščíková – 

galerie Lurago
Do  30.9. proměny – BlanKa Bohdanová – galerie Zlatý klenot
Do 30.9.  vesmírná odysea – renata matysová– fotogra� e  – výstavní 

síň knihovny SKKS
Do  30.9. Kurz KresBy a GraFiKy – lektor Roman Křelina – galerie Na Schodech
Do 22.10.  staré hudeBní nástroje – sbírka Jaromíra Růžičky včetně produkce 

z Chomutova a Krušných hor – Dům J. Popela

Od  7.9.  7 let caFé atrium

Od 8.9.  malBy lidí, Krajin i záhadných zvířat

Od  10.9. oBrazy
Od  10.9. oBrazy
Do 29.9.  GraFicKé cesty – dialoGy

Do  30.9. proměny
Do 30.9.  vesmírná odysea – renata matysová

Do  30.9. Kurz KresBy a GraFiKy 
Do 22.10.  staré hudeBní nástroje 

VÝStAVY

 8.9. čt 16.00  velKý dechový orchestr 
severočesKých dolů – koncert 
u příležitosti Dne horníků – atrium SKKS

 10.9. so 10.00  mezi městy – hudebně taneční festival – Café 
Atrium

 15., 22., 29.9.    BiG Band zdenKa tÖlGa – pravidelné 
čtvrteční koncerty – atrium SKKS

 16., 17., 23., 24., 30. 9.  20.00  cumBajšpíl – XIII. ročník česko-německého 
nezávislého festivalu, zaměřeného na místní 
hudebníky z české a německé strany Krušných hor – 
hlavní vlakové nádraží

8.9. čt 16.00  

10.9. so 10.00  

15., 22., 29.9.    

16., 17., 23., 24., 30. 9.  20.00  

KONCertY

 9.9. pá 17.30  piráti chomutov – hc enerGie Karlovy vary – hokej 
– SD Aréna

 13.9. út 17.30  piráti chomutov – hc šKoda plzeŇ – hokej – SD aréna
 17.9. so 08.00  KrušnohorsKé šlápoty – dálkový pochod – od ZŠ Duhová 

cesta
 18.9. ne 15.30  piráti chomutov – Bílí tyGři liBerec – hokej – SD aréna
 23.9. pá 17.30  piráti chomutov – hc sparta praha – hokej – SD aréna
 23. a 24.9.   velKá cena chomutova – 33. ročník plaveckých závodů – Aquasvět
 27.9.  út 17.30  piráti chomutov – hc dynamo parduBice – hokej – SD aréna
     tréninKy s vlastní váhou těla – každé úterý a čtvrtek od 

18 hodin – street workoutové hřiště na Kamenném Vrchu

9.9. pá 17.30  

13.9. út 17.30  
17.9. so 08.00  

18.9. ne 15.30  
23.9. pá 17.30  

 23. a 24.9. 
27.9.  út 17.30  

     

SPOrt

prohlídKy interiérů 
staveB ve staré vsi 
s průvodcem – 
každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – 
skanzen Stará Ves

večerní saFari – 
každý pátek a sobota od 20.15 hodin – 
Podkrušnohorský zoopark

muzeum čs. opevnění 
na KočičáKu – 
prohlídky každou sobotu a neděli 
od 10 hodin – Na Kočičáku

rOzMArÝN

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽĚ

„za ještě Krásnější chomutov“
přihlašuji se do soutěže v kategorii (označte křížkem):

Jméno,
příjmení:

Adresa soutěžícího:

Tel.:

Adresa, č. patra nebo popis místa předmětu soutěže:

Přihláška musí být doručena v  písemné podobě nejpozději do 30. 9. 2016 prostřednictvím pošty nebo 
osobně podáním do podatelny vyhlašovatele na adrese magistrát města chomutova – ožp, zborovská 
4602, 430 28 chomutov, nebo elektronicky na adresu podatelna@chomutov-mesto.cz. Obálka nebo 
e-mail musí být opatřeny názvem soutěže „za ještě krásnější chomutov“. Podmínky soutěže jsou 
k dispozici na internetových stránkách města Chomutova a v informačních servisech magistrátu.

Datum nar.:

nejhezčí okno nebo balkon domu (květinová výzdoba oken, 
balkonů, lodžií nebo teras domů viditelná z veřejných ploch města)

nejhezčí výzdoba domu
(květinová výzdoba min. 3 oken nebo kombinace balkonů a oken)

nejhezčí předzahrádka domu (zahradnická či květinová výzdoba 
okolí domu, předzahrádek nebo částí zahrad před domy viditelná 
z veřejných ploch města)
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 7. 9.  Alešova od Kmochovy k Černému Vrchu, Kmochova, Dvořákova, 
Krušnohorská, Čermákova, Resslova, K. Čapka, Podhorská, Višňová, lokalita 
Filipovy rybníky

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

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

 14. 9.  Lipská od Vinných sklepů k vodárně – chodníky, parkoviště u bývalého 
kina Oko, Mýtná, El. Krásnohorské od Lipské po Kosmovu, Kosmova vč. 
parkoviště, Hraničářská od Lipské po Kosmovu, Třebízského, Sukova, Blanická 
od Sukovy po Kosmovu, Sládkova od Sukovy po Kosmovu, parkoviště 
u Verosu

 15. 9.  El. Krásnohorské od Kosmovy po Sadovou, Zdravotnická, Sadová, 
Hraničářská od El. Krásnohorské po Kosmovu, Blanická od El. Krásnohorské 
po Kosmovu, Slezská, Sládkova od Slezské po Kosmovu

 20. 9.  Pod Strání, Ve Stráni, Pod Lesem, Dobrovského, Blatenská okály vč. chodníků, 
U Třešňovky, Barákova, Na Lucině, Jabloňová, Na Vyhlídce, Winterova, 
Šrobárova, Kozinova, Lipanská, Tylova, V Zahradách, Na Spravedlnosti, 
Blatenská od Cihlářské po ul. Šrobárova – chodníky

 21. 9.  Březenecká – Stavbařská, komunikace, chodníky a parkoviště u č. p. 4689, 
4596, 4750, okolí nákupního střediska Krystal, Březenecká stanoviště VOK, 
Pod Strážištěm vč. parkoviště

 22. 9.  Březenecká – Kundratická vč. parkovišť, komunikace, chodníky a parkoviště 
u č. p. 4450-4454, komunikace a parkoviště u bývalého kina Evropa, 
Dřínovská u č. p. 4556-4559, komunikace u sport. haly, parkoviště 
u zdravotnického zařízení

 27. 9.  Březenecká – 17. listopadu od Dřínovské po Holešickou vč. parkovišť, 
komunikace a parkoviště u č. p. 4614-15, holešická vč. parkovišť, plochy 
u nákupního střediska Beseda, Dřínovská u č. p. 4601

 29. 9.  Březenecká – 17. listopadu od Holešické k č. p. 4777 vč. parkovišť, Dřínovská 
od Holešické po 17. listopadu vč. parkovišt, Kyjická vč. parkovišť

 4. 10.  Březenecká – 17. listopadu od Dřínovské vlevo po křižovatku na Březenec, 
hutnická vč. parkovišť a chodníků, Šípková
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 7. 9. 

 8. 9.  Št. kpt. Kouby, Fügnerova, Palachova od Kadaňské po ul. V Alejích, 

 13. 9. 

 14. 9. 

 15. 9. 

 20. 9. 

 21. 9. 

 22. 9. 

 27. 9. 

 29. 9. 

 4. 10. 

KOMPLeXNÍ BLOKOVÉ ČiŠtĚNÍ
V ulicích a místech, která jsou v textu zvýrazněna, bude po dobu 
blokového čištění umístěn kontejner na velkoobjemový odpad. 7.9. st 18.00   povídání o BylinKách – SKKS

 8.9. čt 15.00  pohádKový parK – zábavné odpoledne plné soutěží s piráty 
a klauny – RC Rozmarýn

 8.9. čt 18.00  večery pod lampou – večer s Michalem Horáčkem 
a Františkem Segradem – SKKS

 10. a 24.9.  08.00  severočesKé FarmářsKé trhy – náměstí 1. máje
 10.9. so 09.00  den otevřených dveří povodí ohře – vodní díla 

Kamenička a Přísečnice
 10.9. so 09.00  den evropsKého Kulturního dědictví – městská 

věž, galerie Lurago, galerie Špejchar, kostel sv. Ignáce
 10.9. so 09.00  poznej přírodu chomutova – přírodovědné exkurze 

s výkladem – parkoviště na začátku Bezručova údolí
 10.9. so 13.00  uKázKy tradičních KrušnohorsKých řemesel 

– skanzen Stará Ves
 12.9. po 17.00  smaltování na plotýnce – kreativní klub – KCR Horizont
 14.9. st 17.30  astroloGie – životní cesta v horosKopu 

zrození – SKKS
 14.9.  st 18.00  léčení žensKé seXuality – diskuzní večer na téma sex, city 

a vztahy – SKKS
 15.9. čt 13.00  humorné historKy – určeno pro nevidomé a slabozraké 

SONS – SKKS
 15.9. čt 16.00  setKání s BiotroniKem – SKKS
 15.9. čt 17.00  výtvarný ateliér – výroba šperků z cernitu – RC Rozmarýn
 16.9. pá 14.00  poznej přírodu chomutova – přírodovědné exkurze 

s výkladem – parkoviště u PZOO
 16.9. pá 18.30  KuBánsKý večer – Café Atrium
 17.9. so 10.00  pojĎ za památnými stromy – přírodovědné exkurze 

s výkladem – parkoviště u sportovní haly
 17. a 18.9.  oživené pevnosti na KočičáKu – muzeum Na Kočičáku
 19.9. po 17.00  Koučováním Ke štěstí – přednáška – Café Atrium
 19.9. po 17.00  řeKa života – arteterapeutické setkání – KCR Horizont
 20.9. út 10.00  KrušnohorsKý Byznys day – veletrh � rem – městská 

sportovní hala
 21.9. st 17.00  večery pod lampou – večer se spisovatelem Michalem 

Vieweghem
 26. až 30.9.   týden otevřených dveří – přihlašování na kroužky 

a workshopy – KCR Horizont
 29.9. čt 16.00  šátKování – diskuzní skupina na téma: nošení dětí v šátku – 

RC Rozmarýn
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8.9. čt 18.00  

10. a 24.9.  08.00  
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26. až 30.9.až 30.9.až    

 29.9. čt 16.00  
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Kajakář Čeřovský prožil vynikající sezonu

Piráti budou sázet spíš na defenzivu

Na úspěšné tažení na Czech Open chtějí fl orbalisté navázat v sezoně

Rychlostní kanoistika v Chomu
tově si nadále udržuje vynikající úro
veň péče o mládež. V uplynulé sezoně 
potvrdil kvalitu oddílu z Kamencového 
jezera Michal Čeřovský, který sbíral 
medaile na vrcholných juniorských 
akcích. Získal individuální stříbro na 
juniorském mistrovství Evropy, bronz 
na mistrovství České republiky a po
dařenou sezonu uzavřel bronzem ze 
čtyřkajaku na mistrovství světa.

„Michala trénuji už osm let a po 
celou tu dobu se neustále lepšil. Už 
od žákovského věku patřil mezi ta
lentované kajakáře a sbíral medaile 
na republikové úrovni,“ říká o svém 
svěřenci trenér Petr Doležal z kanois
tického oddílu SC 80 Chomutov a při
pomíná, že Michal Čeřovský na svém 
úspěchu svědomitě pracoval. „Celou 
sezónu se pečlivě připravoval a dobrou 

výkonnost prokázal už v národních no
minačních závodech. Michalova forma 
postupně gradovala,“ dodává a připo
míná, že další medailový úspěch nebyl 
daleko. K bronzu z mistrovství světa 
málem přibyla i medaile z individuál
ního závodu na 1000 metrů, kde jeho 
svěřenec dojel pátý.

Michal Čeřovský se tak zařa
dil po bok svých úspěšných klubo
vých kolegů, kteří opanovali českou 
mládežnickou rychlostní kanoistiku 
posledních šest let. Patřil k partě talen
tovaných mladíků společně s Danem 
Pokorným, Ondřejem Bišickým, 
Kryštofem Štejnarem či Tomášem 
Holopírkem a dalšími. „Mnohdy se 
stávalo, že se na významných soutě
žích sešli ve fi nále všichni. Postupně 
se dostali do reprezentace a byla jen 
otázka času, kdy se prosadí i Michal, 

který patřil k nejlepším,“ připouští Petr 
Doležal, podle kterého se Michalovi 
tuto sezonu podařilo zúročit poctivý 
trénink. „Není žádný extrémní dříč, 
ale vše odtrénuje poctivě. Má priority 
dobře srovnány a při soustředění je dů
sledný a pečlivý,“ dodává.

Všechny tyto vlastnosti by mohly 
mladému kajakáři pomoci překonat 

i obtížný přechod do dospělého sportu, 
pokud příští rok po maturitě zvládne 
skloubit přípravu se studiem na vysoké 
škole. „Pokud by ve sportovní kariéře 
pokračoval na odpovídající úrovni, ur
čitě by se prosadil i mezi dospělými,“ 
uzavírá Petr Doležal, který doufá, že se 
mladému kajakáři otevře možnost, jak 
spojit studia a sport.

I když fanoušci Pirátů na jaře tr
nuli, zda se Chomutov vůbec přihlásí 
do hokejové extraligy, nyní se mo
hou těšit na zajímavou sezonu. Zdá 
se, že mužstvo vedené Vladimírem 
Růžičkou je na ni dobře připraveno.

Tým se opět poměrně razantně 
obměnil. A omladil. Roli v tom nepo

chybně hraje snaha o úsporu fi nancí, 
ale trenér Růžička je známý tím, že 
se mladým nebojí dát šanci. I teď to 
vypadá, že osu zkušených a prově
řených hráčů se mu podařilo doplnit 
odchovanci a hráči, kteří zatím mnoho 
extraligových zkušeností nemají. 
Odchod Červenky se příchodem po

dobně produktivního a kreativního 
útočníka kompenzovat nepodařilo, 
ale nováčci také mají svou kvalitu. 
Trenéři si hodně slibují především 
od zkušeného útočníka Ivana Humla 
a slovenského reprezentačního bran
káře Jána Laca. „Když jsme přišli 
o Romana Červenku, tak já říkám, 
že letos ho máme v bráně,“ proro
kuje trenér Jan Šťastný, že síla Pirátů 
letos bude spíš v defenzivě. Také Ivan 
Huml kolegu v brankovišti chválí: 
„Sílu určitě máme. Máme spoustu 
kvalitních hráčů a skvělého brankáře, 
to je základ. Zatím můžeme říct, že 
jsme spokojení, ale pravdu ukáže až 
sezona.“

Humlův opatrný optimismus 
vychází ze série devíti přípravných 
zápasů. Chomutov jich šest vyhrál, 
mimo jiných porazil Avangard Omsk, 
čtvrtfi nalistu ruské KHL, a také tři 
soupeře z extraligy. „Výhry s týmy 
z Německa a Švýcarska se až tak ne
počítají. Ale to, že jsme prohru vrátili 

Litvínovu, je pro nás velká vzpruha do 
sezony. Také jakým způsobem jsme 
doma přehráli Plzeň, je pro nás velké 
plus. Na domácím hřišti chceme vy
hrávat,“ zdůraznil Ivan Huml.

A co napověděly přípravné zá
pasy trenérům? Jan Šťastný uvedl: 
„Výsledky nebyly tak podstatné, 
jako spíš hra, kterou bychom se 
rádi prezentovali v sezoně. Chtěli 
jsme dát šanci hráčům, kteří jsou 
na hraně prvního týmu, a tím vyslat 
signál do Kadaně, že kluci, kteří 
budou výborně pracovat, mají šanci 
se prosadit v Chomutově. Prioritou 
pro nás bylo připravit se na extra
ligu, protože ta bude ohromně těžká. 
Sledujeme také naše soupeře, takže 
víme, že možná bude i těžší než mi
nulý rok.“

Mistrovská sezona Pirátům začíná 
tento pátek od 17.30 hodin doma proti 
Karlovým Varům. Novinkou je, že 
nedělní zápasy na chomutovském ledě 
budou začínat už v 15.30 hodin.

Florbalisté z Chomutova se před 
sezonou zúčastnili prestižního fl orba
lového Czech Open v Praze. Zatímco 
pro áčko a juniory je účast na této akci 
již tradiční součástí přípravy, ženský 
tým se velkého letního turnaje zúčast
nil poprvé.

„Czech Open nám měsíc před star
tem soutěže naznačí, jak na tom reálně 
jsme. Proto jsme na akci odjížděli 
s tím, že chceme být spokojeni s naším 

výkonem a odehrát co možná nejvíce 
zápasů,“ říká šéftrenér klubu Florbal 
Chomutov Martin Bocian. Ten mohl 
být s výkony svých svěřenců poměrně 
spokojen. Chomutovské fl orbalistky 
při své první účasti obsadily skvělé 
druhé místo ve skupině, muži i junioři 
pak skončili až v osmifi nále, což je his
toricky nejlepší umístění po obě muž
stva. „Především u mužů je účast mezi 
šestnácti nejlepšími týmy v konkurenci 

téměř dvou stovek soupeřů výborná, 
nicméně prohra na nájezdy nás mrzí. 
Věřím, že jsme mohli dojít ještě dále. 
Naopak u juniorů, kterým vstup do tur
naje nevyšel, hodnotím osmifi nále jako 
úspěch,“ shrnuje Martin Bocian.

Florbalové Czech Open předsta
vuje v rámci přípravy šanci otestovat 
formu týmů s řadou soupeřů, s nimiž 
se většinou během mistrovské sezony 
nemohou setkat. „Úroveň soupeřů je 

různorodá a každý nás prověřil v jiné 
oblasti, proto celý turnaj beru jako 
kvalitní součást přípravy,“ říká šéf
trenér chomutovského fl orbalového 
klubu, který věří, že jeho svěřenci na 
historický úspěch z Czech Open navá
žou i během sezony. „Naše hra měla 
řadu pozitiv, na kterých budeme stavět 
a zároveň cílevědomě odstraňovat ne
dostatky. Sezona nakonec bude taková, 
jakou si ji uděláme,“ uzavírá.
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Obnaženi
restartovali
uměním

„Bylo zajímavé sledovat, jak 
lidé v rámci hlasového cvičení sami 
obnažovali své nitro, to byl pro mě 
hodně silný moment,“ potvrzuje Klára 
Alexová, jež se stejně jako v předcho
zích letech objevila také v roli herečky 
a performerky na závěrečném večeru 
festivalu Obnaženi. V rámci úspěšného 
představení Antiwords společně se 
svou kolegyní Ludmilou Němečkovou 
ze Spitfi re Company vzdala hold 
Havlově Audienci.

Kromě uznávaného profesora 
a Spitfi re Company festival Obnaženi 
znovu navštívila řada hostů z Čech 
i zahraničí, z hudební, taneční i vý
tvarné branže. Jako vzpomínka na 
festival zůstane do konce září v Café 
Rouge výstava Miloše Štáfka a Jiřího 
Němce. „Někteří hosté vyplynou z té
matu, jiní se o akci dozvědí od lidí, 
kteří zde vystupovali na předchozích 
ročnících, jiní se k nám sami po letech 
vrací, jako například izraelská taneč

nice Einat Ganz, která letos v kostele 
sv. Kateřiny představila své sólové 
představení Entropy,“ vysvětluje 
Klára Alexová, podle které si festival 
Obnaženi v uměleckých kruzích zís
kal jméno, alespoň mimo Chomutov. 
Naopak v rodném městě se tentokrát 
potýkal s malým zájmem veřejnosti, 
což organizátorům bralo nadšení z ji
nak povedeného ročníku. „Organizace 
festivalu je pro nás milou příleži
tostí, kdy se můžeme sejít s přáteli, 

ale nechceme, aby to byla celá náplň. 
Naopak, chceme i širší veřejnosti před
stavit zajímavé projekty, proto mne 
mrzí, že se tentokrát v publiku neob
jevilo moc nových tváří,“ lituje Jana 
Nuslauerová.

I proto tým Obnažených přemýšlí 
o restartu samotného festivalu. „Nyní 
se musíme zamyslet, jak budeme po
stupovat dál, abychom dokázali naše 
současné zkušenosti přetavit v novou 
hodnotu,“ uzavírají obě organizátorky.

Pokračování ze str. 12
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Na stopě 
Karlu IV.

neděle 25. září  |  10.00–17.00 hodin
Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov

Registrace 
a podmínky:
Registrace ve stánku Rodinného 
zápolení ve vestibulu knihovny 
(vstup možný z náměstí 1. máje 
i z Palackého ulice).

Pro účast na akci je nutné zajistit 
si časovou vstupenku. 

Časové vstupenky budou 
k dispozici ve dnech 12.–22. září 
v Městském informačním centru, 
U Městských mlýnů 5885 
(Po–Ne 9.00–17.00 hodin).

Uvítáme děti i dospělé ve 
středověkém kostýmu.

Časový harmonogram:
10.00–16.00 registrace
 17.00 ukončení akce
Po celou dobu konání akce bude možno zdarma využít hernu 
s dopravním hřištěm.

Osmá akce Rodinného zápolení 2016 ve 
spolupráci se Střediskem knihovnických 

a kulturních služeb Chomutov.
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