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Nabídka bytů do nájmu 
veřejnou nabídkou v Chomutově

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. 3, 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. Elisová

UPOZORNĚNÍ: Upřednostněni budou zájemci o poskytnutí bytu s tím, že společnosti CHO-
MUTOVSKÁ 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!

Pořadí Adresa Č. p./č. b. Velikost m2 Cena Termíny prohlídek 
- rok 2014

1 Beethovenova 3884/12 0+1 35,60 9.075,- Kč
30.9. ve 14.00 hod. 

sraz u čp. 3885

2 Dr. Beneše 1725/6 1+1 42,32 15.125,- Kč  30.9. ve 14.30 hod.

3 Kadaňská 3682/1 1+1 44,30 15.125,- Kč
30.9.+2.10. ve 14.00 hod. 

sraz u čp. 3676

4 Přemyslova 5394/9 1+1 46,11 15.125,- Kč 2.10. ve 14.30 hod.

5 Přemyslova 5394/30 1+1 48,33 15.125,- Kč 2.10. ve 14.30 hod.

6 K. Světlé 3623/3 1+2 49,47 21.175,- Kč 2.10. ve 14.00 hod.

7 Palackého 3638/6 1+2 53,48 21.175,- Kč 30.9+2.10. v 15.00

8 Žižkovo nám. 3663/5 1+2 63,43 21.175,- Kč 2.10. ve 14.15 hod.

9 Kadaňská 3676/5 1+2 63,34 21.175,- Kč
30.9.+2.10. 

ve 14.00 hod. sraz

10 5. května 3706/3 1+2 62,12 21.175,- Kč
30.9.+2.10. ve 14.30 hod.  

sraz u čp. 3709

11 Sokolská 3709/2 1+3 72,09 21.175,- Kč
30.9.+2.10. 

ve 14.30 hod. 

12 Pionýrů 3780/9 1+2 54,58 21.175,- Kč 30.9. ve 14.00 hod

13 Legionářská 3878/9 1+2 51,24 21.175,- Kč 2.10. ve 14.00 hod.

14 Beethovenova 3885/8 1+2 51,29 21.175,- Kč 30.9. ve 14.00 hod.

15 Beethovenova 3892/7 1+2 54,68 21.175,- Kč
30.9. ve 14.00 hod. 

sraz u čp. 3885

16 Palackého 3993/7 1+2 55,06 21.175,- Kč 30.9+2.10. ve 14.00 hod.

17 Palackého 3996/2 1+2 52,99 21.175,- Kč
30.9+2.10. ve 14.00 hod. 

sraz u čp. 3993

18 Palackého 4445/7 1+2 65,51 21.175,- Kč 30.9. v 15.00 hod.

19         Kadaňská 3676/4 1+3 82,48 27.225,- Kč 30.9.+2.10. ve 14.00 hod. 

20         Kadaňská   3678/3 1+3   81,84 27.225,- Kč
30.9.+2.10. ve 14.00 hod.

sraz u čp. 3676

21         Kadaňská 3689/3 1+3 83,15 27.225,- Kč 30.9.+2.10. ve 14.15 hod.

22 Kadaňská 3689/4 1+3 79,08 27.225,- Kč 30.9.+2.10. ve 14.15 hod.

23 Legionářská 3879/12 1+3 58,25 27.225,- Kč
2.10. ve 14,00 hod. 

sraz u čp. 3878

24 Legionářská 3882/9 1+3 60,19 27.225,- Kč
2.10. ve 14,00 hod. 

sraz u čp. 3878

25 Palackého 3997/16 1+3 72,95 27.225,- Kč
30.9.+2.10. ve 14.00 hod. 

sraz u čp. 3993

Máte doma staré nebo dokonce historické 
fotografie týkající se sportu a sportování 
(a nejen toho profesionálního, ale i 
volnočasového „jen tak pro zábavu“) 
v Chomutově? 

Vážou se k nim nějaké Vaše 
(či klubové) vzpomínky? 

Pokud můžete, zašlete je v elektronické 
podobě na e-mail s.kral@chomutov-mesto.cz, 
nebo zavolejte na tel. č. 474 637 444 a my 
papírové fotografie oskenujeme. Všechny 
takto poskytnuté snímky budou umístěny 
na připravovaném webu kandidatury města 
Chomutova na titul Evropské město sportu. 

Nejzajímavější, nejvtipnější a nejstarší 
fotografii odměníme.

Internetová
televize
Zpravodajství
Kalendář akcí

Aktuální
z Chomutova

informace

také na Facebooku
facebook.com/
echomutov

www.eChomutov.cz
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20. 9. 
farmářské trhy  
na náměstí 1. máje  
od 8 do 12 hodin

21. 9.
ROZA: Bobři v akci  
na softbalovém hřišti  
v ulici Ak. Heyrovského  
od 11 do 17 hodin

28. 9.
Den české státnosti – 
státní svátek

4. 10. 
farmářské trhy  
a Jablečné slavnosti  
na náměstí 1. máje  
od 8 do 12 hodin

ZaPIšTe SI 
dO dIáře

CHCeTe Mě?
Asta je starší milá a hodná fenka 
většího vzrůstu, která má ráda 
děti a moc se těší na nový domov. 
Je velmi čistotná, vhodná do bytu 
i na zahradu. 

V psím útulku čeká na nové pány 
řada pejsků. Některé z nich vám 
představujeme. Více na stránkách 
www.utulek-chomutov.estranky.cz 
nebo na telefonu 474 651 080.

KNIHOVNU 
ZaPlNIlY SlaVNÉ 
OSObNOSTI
více na straně 9

 téma
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MěSTO, lePší žIVOT 
V Chomutově se stále něco 
staví a opravuje a stavební 
ruch neutichá ani na podzim. 
Letos už se uskutečnilo několik 
velkých investičních akcí.

 aktuality
 6 V ParCíCH ZačalY 

PrOřeZáVKY STrOMů
Pečlivě připravovaná 
revitalizace tří chomutovských 
parků začala v polovině září. 
Arboristé zahájili prořezávky 
stromů. Většinou se jedná o 
zdravotní a bezpečnostní řezy.

 aktuality
 7 Na NáMěSTí Se 

UTKají KUCHařI 
NejCHUTNějšíHO 
jablečNÉHO POKrMU
Chomutovským náměstím 
se bude vinout vůně jablek. 
Ty budou hlavní surovinou 
v pokrmech, které připraví 
soutěžící při Jablečných 
slavnostech v sobotu 4. října.

 rozhovor
 8 MUSelI jSMe PřeKONaT 

barIÉrU PředSUdKů
Vladislava Prollová společně se 
svými kolegyněmi ze speciální 
školy působí ve spolku Maso-
pust, který si klade za cíl učinit 
život handicapovaných lidí 
kvalitnější a smysluplný. 

 kultura
 9 MONa lIPI PřIVedla 

dO šPejCHarU NejeN 
TYgrY 
Výstava, která potěší přede vším 
dospělé, jež ještě nezapomně-
li být dětmi, nyní zdobí galerii 
Špejchar. Titul Mona Lipi a její 
tygři trochu lže, neboť žádné ty-
gry v galerii nepotkáte.

 sport
 10 CHOMUTOVSKÉ 

aTleTKY VYbOjOValY 
1. lIgU
Poslední kolo 2. atletické ligy 
žen skupiny A v Bílině zna-
menalo pro ženské družstvo 
atletického oddílu TJ VTŽ 
Chomutov poslední krůček 
na cestě za vysněnou ligou.

 školy
 12 NOVý ObOr NaUčí 

POMáHaT
Dvacet žáků přijaly sloučené 
střední školy ESOZ ke studiu 
nového oboru. Osmnáct 
dívek a dva chlapci se 
budou učit sociální činnosti. 
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V Chomutově se stále něco staví a opravuje a stavební ruch neutichá ani na podzim. Letos už se uskutečnilo 
několik velkých investičních akcí, díky kterým přibyla parkovací místa, opraveny byly chodníky a silnice 
a  zatepleny některé školy. Některé stavby ještě pokračují, přibudou nová sportoviště, centrum pro rodiny nebo 
bezpečné přechody. Ze svého rozpočtu město vyčlenilo 115 milionů korun. „Jsou to prostředky z Fondu rozvoje 
dopravní infrastruktury a z Fondu rozvoje místních komunikací. Tedy peníze vybrané z parkovného, pokut za 
dopravní přestupky, ale také z daní z nemovitosti. Vybrané poplatky se tedy opět vracejí lidem,“ uvedl primátor 
města Jan Mareš. 

PArkovAt i jEzdit sE budE 
MnohEM léPE

S neustálým nárůstem počtu au-
tomobilů ve městě musí jeho vedení 
adekvátně reagovat. Vybudování no-
vého parkoviště je vždy prostorově 
náročné, často se tedy staví na úkor 
zeleně. Město však tyto stavby plánuje 
s citem pro zachování co největší ze-
lené plochy a zároveň tak, aby vyšlo 
majitelům vozů vstříc. 

Kvůli nedostatku parkovacích míst 
se do konce října zdvojnásobí kapa-
cita parkoviště u Luny. Kromě dalších 
dvaačty ři ceti míst určených ke stání 
aut bude parkoviště také nově osvět-
leno a odvodněno. Součástí této in-
vestice je i rekonstrukce části blízké 
Roose vel tovy ulice. „Tam se již usku-
tečnila výměna kanalizace, plynového 
a vodovodního potrubí. Nyní dosta-
nou chodníky v blízkosti parkoviště 
nový povrch. V příštích letech na tyto 
práce naváže rekonstrukce Šafaříkovy 
ulice,“ uvedl Petr Svoboda z odboru 
rozvoje, investic a majetku města. 
Práce na parkovišti a v Rooseveltově 
ulici skončí v říjnu letošního roku 

a celkem budou stát 5,5 milionu 
korun.

Najít volné místo k zaparkování 
byl problém i pro obyvatele Bez ru
čo vy ulice. Nedaleko Merkuru tak na-
šlo město vhodné místo k vybudování 
parkoviště. Tam již v blízkých dnech 
bude moci zaparkovat až devětapade-
sát aut a tři vozy s označením pro in-
validy. Prostor bude také nově osvět-
len. Jelikož parkoviště opět zabere 
kus stávajícího trávníku, okolní zeleň 
město upraví a obohatí. „Toto parko-
viště je především určeno pro řidiče 
z Kostnické a Bezručovy ulice, pro-
tože ti měli opravdu problém s parko-
váním,“ doplnil primátor Mareš. Tato 
investice stála 5,6 milionu korun. 

Místa ke stání aut přibyla také 
na Kamenném Vrchu. Nedávno tam 
skončily práce na vybudování šesta-
dvaceti parkovacích míst a novém ve-
řejném osvětlení. Zvýšení kapacity 
stávajícího parkoviště stálo 1,5 mili-
onu korun.

Dopravy se týkají i další investice. 
V různých ulicích po celém městě bu-
dou opraveny části povrchů silnic 

a parkovišť. V některých úsecích vy-
mění radnice staré dopravní značení 
za nové a špatně viditelné zebry pře-
chodů dostanou nový nátěr. Obrusnou 
vrstvu v předem vytipovaných mís-
tech nejprve dělníci vyfrézují, poté po-
loží novou. Výška i sklon komunikace 
přitom zůstanou zachovány. 

Nejvíce se těchto jednotlivých 
oprav uskuteční v ulici Pí seč ná, Rie
ge ro va a 17. listopadu. Rekonstrukce 
povrchů tam vyjde celkem na zhruba 

9 milionů korun. Menších oprav 
se dočkají ulice Bezručova, Zen
gerova, Gerst nerova, Akademika 
Heyrovského, Hornická, M. Puj ma
nové a Osvobození. 

Řidiči budou moci od konce lis-
topadu jezdit po zcela nové silnici. 
Ta vznikne z příjezdové cesty ve-
doucí k rodinným domům v ulici Pod 
Strání. Podél silnice povedou nové 
chodníky a vše bude náležitě osvět-
leno. Dále přibudou kontejnerová 

Investice: hezčí 
město, lepší život

Nové parkoviště na rohu 
Kostnické a Bezručovy ulice.

Oprava chodníku  
v Děvínské ulici.
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stání. Veškeré úpravy budou stát 5,6 
milionu korun. 

Nové povrchy dostanou také chod-
níky. Například jednostranný chod-
ník v Děvínské a Lužické ulici, dále 
v Kosmově ulici a ve Stromovce. 
Zcela nový chodník vznikne v měst-
ské čtvrti Domovina, ten propojí 
Kosmovu ulici s ulicí Elišky Krás no
hor ské. Příjemnou cestou se tedy lidé 
dostanou k zadnímu vchodu do areálu 
Domovinka. Poblíž vchodu přibude 
i autobusový záliv. Kus chodníku nyní 
chybí ve Stromovce. Chodci tak mu-
sejí pár desítek metrů ujít po kraji sil-
nice. To se však změní, chodník bude 
doplněn. Úpravy a budování chodníků 
vyjde na 2,8 milionu korun. Po novém 
se bude chodit i jezdit také v ulicích 
Kosmonautů a Sluneční v městské 
části Zadních Vinohrady. Části ulic 
budou zrekonstruovány do konce října 
a práce si vyžádají 5,9 milionu korun.

bydlEní dělá 
i okolí doMu

Velkou rekonstrukci za 5,6 mili-
onu korun naplánovalo vedení města 
ve vnitrobloku domů na křižovatce 
ulic Palackého a Riegrova. Ve dvoře 
mezi domy jsou špatné povrchy chod-
níků, příjezdové silnice i parkoviště. 
Vše bude spraveno. „Navíc přibudou 
parkovací místa, osvětlení a celkově 
se zlepší stav Starého dvora,“ doplnil 
Svoboda. Lidem se bude lépe bydlet 
od konce října. 

světlo zvyšujE 
PoCit bEzPEčí

Na několika místech přibude ve-
řejné osvětlení, hlavně v místech, kde 
je velká frekvence pohybu lidí. Ti 
se díky novému osvětlení budou cí-
tit bezpečněji. Zcela nové osvětlení 
tak nechá město vybudovat u fitparku 
pro seniory nebo u obchodního cen-
tra Severka. Tudy prochází mnoho lidí 
jak do centra, tak kolem něj a osvět-
lení tam dosud zcela scházelo. 

Lépe se bude přecházet na dva-
nácti přechodech přes silnici. Světlo 
pomůže v cestě chodcům, zároveň 
zlepší viditelnost pro řidiče. Osvětlení 
u přechodů přibude v ulici Pa lac ké ho, 
Bezručova, u základní školy Na Pří ko

pech, ve Školní, Zbo rov ské nebo u zá-
kladní školy v Březenecké ulici. Práce 
v těchto lokalitách nyní začínají, cel-
kem budou stát 3,9 milionu. 

rElAx v doMovinCE, 
rozMArýnku i v sAuně

Město při plánování investic 
myslí i na volný čas. V areálu Do mo
vin ka tak vyroste správní domek, ve 
kterém si lidé budou moci odpoči-
nout v klubovně nebo si dát malé ob-
čerstvení v bistru s venkovní terasou. 
Uvnitř najdou zázemí sportovci, před 

výkonem i po něm budou moci vy-
užít šaten a sprch. Výstavba domku 
bude stát 6,5 milionu korun. 

Sportovní i relaxační areál na 
Zadních Vinohradech doplnila sauna. 
Ta vznikla v budově ošetřovny býva-
lých kasáren. Nyní má po zkušebním 
provozu a naostro se otevírá svým 
hostům. Zatímco již funkční sauna 
se nachází v přízemí budovy, v patře 
vzniknou dvě velké tělocvičny, šatny 
a toalety. Úpravy skončí v druhé po-
lovině září a budou stát 5,1 milionu 
korun. 

Do městského parku budou ještě 
častěji mířit kroky rodičů s dětmi. 
V listopadu by se mělo otevřít ro-
dinné centrum Rozmarýn. Nyní pro-
bíhají práce na rekonstrukci nevyu-
žívané budovy, ve které najdou děti 
i dospělí zázemí pro hry, učení i od-
počinek.

Přestavbou město vytvoří asi 
130 metrů čtverečních velkou míst-
nost. Ta bude opticky rozdělená do 
dvou částí, na dvougenerační hernu 
a samoobslužnou kavárnu s poseze-
ním. „V herně budou především edu-
kativní hračky, které napomáhají ke 
správnému vývoji dítěte. Na své si 
přijdou všechny děti mezi dvěma až 
sedmi lety,“ uvedla budoucí pracov-
nice centra Lucie Hlivková.

V kavárničce si mohou dát do-
spělí něco k pití a posedět v příjem-
ném prostředí, které bude rovněž vy-

užíváno jako prostor pro přednášky či 
work shopy s rodinnou tematikou pro 
všechny věkové kategorie. Sa mozřej
mostí je zázemí pro kojení a přebalo-
vání. Poblíž centra je altán, který se 
nyní také opravuje. Rodiny jej budou 
moci využívat pro venkovní hrátky 
v pěkném počasí.

Kdo by snad Rozmarýn v parku 
hledal, může se řídit příjemnou by-
linnou vůní. Ta se totiž ponese do 
všech stran ze záhonu poblíž cen-
tra, kam právě rozmarýn vysadí tech-
nické služby.

Na rozjezd centra dostane město 
dotaci Ministerstva práce a sociálních 
věcí ve výši jednoho milionu korun, 
kterou město získalo v rámci soutěže 
Obec přátelská rodině.

vEnkovní PosilovnA 
i AdrEnAlin nA kolE

 Zacvičit si, protáhnout se nebo 
posilovat budou moci lidé v takzva-
ném street workoutu, tedy venkovní 
posilovně. Ta se otevře v první po-
lovině příštího roku na Kamenném 
Vrchu v areálu Eldorádo, kde je nyní 
již v provozu skatepark.

Podloží posilovny bude z be-
tonu, který pokryje polyuretanová 
vrstva, která je dostatečně pružná 
a rovněž protiskluzová. „Vše bude 
volně začleněno do přírody, cvi-

čební sestavy budou mezi stromy 
a všude bude dostatek místa i pro 
protáhnutí před cvičením samot-
ným,“ uvedla projektová manažerka 
Petra Brožíková.

Zhruba tři sta metrů čtverečních 
zaplní ocelové žebříky, kruhy, la-
vice či prolézačky, na kterých spor-
tovci mohou posilovat ručkováním, 
zdviháním vlastního těla nebo shyby. 
Venkovní posilovna bude laděna do 
oran žo vočerné barvy.

Ve stejném areálu zbyde ještě do-
statek místa pro vybudování tak-
zvaného dirt par ku. To je několik 
drah s přírodními překážkami urče-
nými hlavně pro jezdce na BMX a 
BMT kolech, ale město při pláno-
vání myslelo i na nezkušené jezdce. 
„Součástí bude i dráha určená pro 
méně zdatné cyklisty nebo pro děti. 
Tam budou překážky přizpůsobené 
jejich schopnostem a na tuto dráhu se 
nebude vjíždět z rozjezdové rampy 
jako na ostatních dráhách,“ upřesnila 

Brožíková. Překážky v dirtparku bu-
dou vymodelovány ze zeminy smí-
chané s jílem, vápnem nebo hlínou. 
Park zabere 1 700 metrů čtverečních 
a s touto rozlohou se zařadí mezi nej-
větší dirtparky v republice.

Street workout i dirtpark vznik-
nou na základě podnětů od obyvatel, 
kteří podobné vyžití v Chomutově 
postrádali. Jejich vybudování si vy-
žádá podle prvotního odhadu necelé 
tři miliony korun. Práce začnou v le-
tošním roce, se zahájením provozu se 
počítá na jaře roku 2015.

Nová parkovací místa přibudou 
Na kameNNém vrchu, v bezručově ulici 
a u luNy.

Oprava Rooseveltovy ulice.

Nová sauna ve sportovním i relaxačním 
areálu na Zadních Vinohradech.

Rekonstrukce Sluneční ulice.



aktuality

6 | aktuality

rada navrhla 
snížení ceny 

za odpady

O dvě stě korun zřejmě klesne 
poplatek za svoz odpadu na rok 
2015. Cena za odpady se totiž kaž-
dým rokem na podzim stanovuje 
podle skutečných nákladů z před-
cházejícího roku. Podle zprávy 
technických služeb, které snížily 
náklady na svoz, třídění a ukládání 
odpadu, je skutečná cena 590 ko-
run na osobu a rok. Na nižší ceně 
se projevilo snížení počtu černých 
skládek, méně poškozených kon-
tejnerů nebo lepší třídění odpadů. 
„Díky snížení nákladů, ale i dob-
rému hospodaření města, kdy mů-
žeme za každého občana zapla-

tit 340 korun jako letos, navrhu-
jeme zastupitelstvu snížit popla-
tek ze současných 456 na 250 ko-
run,“ uvedl primátor Jan Mareš. 
Návrh počítá i s osvobozením od 
poplatku pro vysokoškoláky, kteří 
studují více než 70 kilometrů od 
Chomutova. Navrženou změnou 
je také splatnost poplatku jednou 
ročně, protože současné dělení na 
dvě platby bylo pro občany kompli-
kované a přinášelo i větší adminis-
trativu. Poplatek za odpady projed-
návalo zastupitelstvo po uzávěrce 
Chomutovských novin na svém za-
sedání 15. září.

róza s rozmarýnkem učili 
děti radosti z pohybu

euroregion 
pomohl městu 
získat dotace

žádosti 
o řidičák s vámi 
vyplní úředníci 

říjen bude patřit neziskovým 
organizacím a sociálním službám

V parcích začaly prořezávky stromů

I když počasí poslední prázdni-
nové akci Rodinného zápolení ne-
přálo, ani koza Róza s dětmi si ne-
nechaly zkazit náladu a poslední den 
prázdnin si naplno užily. Atleti z TJ 
VTŽ si pro ně připravili celý soubor 
aktivit vybraných z Atletiky pro děti. 
„Děti si mohly zaběhnout sprint 20 
metrů z nízkého startu, zkusit si ho-
dit pěnovým oštěpem, zaběhat pře-
kážky nebo žebříček, hodit si medicin-
balem nebo skočit z místa,“ vypočítá-
vala trenérka oddílu atletiky TJ VTŽ 
Chomutov Jana Hyjánková cvičení, 

do kterých se mohli malí i velcí ná-
vštěvníci Rodinného zápolení zapojit.

Akce měla být původně na let-
ním stadionu, kde je atletika doma, ale 
kvůli trvalému dešti se Róza přesu-
nula do sportovní haly. „Bylo to sice 
narychlo, ale naštěstí aktivity z pro-
gramu jsou skutečně dobře připra-
veny, takže jsme všechny pomůcky 
jen sbalili do dvou tašek a přestěho-
vali,“ dodala Jana Hy ján ková. Na 
Rodinné zápolení se přišel podívat 
i primátor města Jan Mareš, který slí-
bil, že s novým školním rokem si koza 

Róza nachystala řadu dalších zábav-
ných akcí. Tou nejbližší byly v sobotu 
13. září Ruce v hlíně.  

Chomutov má dlouhá léta své ne-
zastupitelné místo v Euroregionu 
Krušnohoří. Díky tomu město Cho mu
tov z programu Cíl 3 čerpalo od roku 
2010 dotační prostředky ve výši 90 ti-
síc eur na projekty spolupráce mla-
dých hasičů, hornické tradice při Cho
mu tov ském krušení, na centrum kruš-
nohorského lidového umění nebo mar-
keting partnerských měst Cho mu to va 
a Anna berguBuch holze. „Současně 
ještě probíhá projekt Dětské Vánoce 
v Krušných horách, na který by mělo 
město získat přes sto tisíc eur,“ řekl ná-
městek primátora Martin Klouda.

Nové formuláře na žádosti o řidič-
ský průkaz nebo jeho změny si už ne-
budou muset řidiči vyplňovat sami. 
Stejně jako je tomu u občanských prů-
kazů, vyplní je s nimi úředníci přímo 
v počítačích na přepážkách.

„Občanům odpadne vyplňování 
tiskopisu předem, stále je ale nutné, 
aby si donesli jednu fotografii a pří-
slušné doklady,“ řekl vedoucí odboru 
dopravních a správních činností Bed
řich Rat hou ský. Vytištěnou žádost pak 
žadatel pouze podepíše. Nový způsob 
může vyvolat zdržení, ale s ohledem 
na dosavadní intenzitu návštěv regis-
tru řidičů se větší fronty nepředpo-
kládají. Novinka bude v platnosti asi 
za dva měsíce. „Přestože celoplošná 
výměna řidičáků již skončila, řidiči 
by si měli zkontrolovat dobu plat-
nosti svých dokladů, aby si včas stihli 
o nový zažádat,“ dodal Rathouský.

V říjnu se hned na několika mís-
tech představí veřejnosti neziskové 
organizace a poskytovatelé sociál-
ních služeb z Chomutova i Jirkova. 
Po celý měsíc budou pořádat dny 
otevřených dveří, všichni společně 
se pak představí na dvou místech. 

„Jeden den chystáme společnou pre-
zentaci s doprovodným programem 
v Café Atrium v areálu chomutovské 
knihovny a jeden den v sociálním 
centru Kamínek na Kamenné,“ in-
formuje projektová manažerka Jana 
Hronová. Cílem společných prezen-

tací je představení činnosti jednotli-
vých organizací široké veřejnosti. Na 
počátku listopadu se pak setkají ne-
ziskové organizace v městském diva-
dle k hodnocení komunitního plánu 
a sociálního a rodinného partner-
ství města. 

Pečlivě připravovaná revitalizace 
tří chomutovských parků začala v po-
lovině září. „Arboristé zahájili pro-
řezávky stromů. Většinou se jedná 
o zdravotní a bezpečnostní řezy, které 
odstraní ze stromů proschlé a polá-
mané větve, aby nebyly nebezpečné,“ 
řekla Jana Hla do vá z oddělení majetku 
města. U některých starších dřevin do-
jde k obvodové redukci korun, což 
stromům výrazně odlehčí a také sníží 

riziko jejich rozlomení v zátěži, jakou 
mohou být třeba bouřky s velkými po-
ryvy větru. Zároveň s prořezávkami 
stromů bude odstraněno i velké množ-
ství keřových ploch. Ty zčásti nahradí 
nové keře, ale i trávníky.

Po těchto zásazích dojde i k po-
stupnému odstraňování poškozených, 
nemocných a neperspektivních stromů. 
To bude mít odborná firma v plánu 
v období ve ge tač ní ho klidu od listo-

padu do března. „Vzhledem k tomu, že 
jsou v dutinách některých stromů zi-
mo viště netopýrů, pravděpodobně se 
některé práce posunou až na jaro,“ vy-
světlila posun termínů Jana Hladová. 

Obnova zeleně v městském parku 
přijde na 1,15 milionu korun, v parcích 
na náměstích T. G. Ma sa ryka a Dr. 
Beneše pak na 2,1 milionu. Tři čtvr-
tiny nákladů uhradí dotace ze Státního 
fondu životního prostředí. 
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KráTCe
sEniory nAučí 
sEbEobrAně
Tématem první přednášky, která 
se v rámci Univerzity třetího věku 
uskuteční 23. září, bude sebeo-
brana. Univerzitu se zatím roz-
hodlo navštěvovat 17 seniorů. 

hAndiCAPovAní 
si zAtAnčili
Již podvanácté roztančili měst-
ské divadlo klienti domovů pro 
zdravotně i mentálně postižené 
z Chomutova a okolí. Konala se 
tam totiž oblíbená diskotéka.

CEstujíCí PovEzou 
nové Autobusy
Dopravní podnik získal dotaci 
z evropských fondů ve výši téměř 
50 milionů korun. Peníze budou 
použity na nákup deseti nových 
plynových autobusů pro MHD. 

tEChniCké služby 
oPrAvují
Technické služby opravily hřbi-
tovní zeď v ulici Elišky Krásno-
horské, v mnohem lepším stavu 
je už i schodiště v ulici Alfon se 
Muchy. 

učEníM zkvAlitňují 
svou PráCi
Zaměstnanci Sociálních služeb 
Chomutov se neustále vzdělá-
vají. Nyní se zúčastnili seminá-
ře Úvod do paliativní péče v so-
ciálních službách. Letos je čeká 
ještě pět přednášek.

do PrAhy A zPět 
sE zMěnil jízdní řád
Dopravní podnik změnil jízdní 
řád pražské linky. Směrem do Pra-
hy upravil odjezdy o 5 a 10 minut 
u odpoledních spojů, směrem do 
Chomutova dochází k posunutí 
ranních spojů o 30 minut. 

Protáhnou tělo 
vE vodě
Možnost vyzkoušet si aquaaero-
bic mají možnost děti v Aqua-
světě. Neobvyklým sportem 
se budou zabývat ve čtvrtek 
od 11 do 12 hodin.

dvě výstavy ukážou, 
jak je v čechách krásně

Pracovníci městských lesů už mohou opět 
kosit louky v bezručově údolí

Na náměstí se utkají kuchaři nejchutnějšího jablečného pokrmu

rýsuje se partnerství 
s polským městem

Dvě zajímavé výstavy budou sou-
běžně k vidění v chomutovské rad-
nici. Výstavy mají několik věcí spo-
lečných, obě jsou putovní a obě uka-
zují tradici a krásu naší země. 

Rytířský sál chomutovské rad-
nice zaplnila od 5. září národní pu-
tovní výstava Má vlast cestami pro-
měn 2014. Lidé se mohou přijít vý-
stavou o živoucích dokladech po-

zitivních změn naší země pokochat 
až do 14. října. Výstavu zaštiťuje 
město Chomutov a Asociace Entente 
Florale CZ – Souznění.

Druhá výstava dá návštěvníkům 
nahlédnout do prostředí tradičních 
farmářských trhů prostřednictvím fo-
tografií a obrázků žáků umělecké 
školy Evy Rondové. Výstava se koná 
v rámci projektu na podporu trhů ve 

městech Ústeckého kraje. Při ver-
nisáži 29. září od 16 hodin budou 
moci návštěvníci ochutnat regio-
nální potraviny, které nabízejí far-
máři na trzích a byly oceněny znač-
kou Regionální potravina. Chuťové 
buňky tak při pohledu na fotogra-
fie potěší například kvalitní ovčí sýr, 
mošt, špekáčky nebo chleba. Výstava 
potrvá do 10. října.

Městské lesy Chomutov se sta-
rají nejen o stromy, ale například 
i o louky v Bezručově údolí. V prů-
běhu prázdnin však nemohly tyto 
louky kosit. „Protože se zde vysky-

tuje květina krvavec toten, na níž 
žijí motýli modrásek bahenní a oč-
kovaný, nemohli jsme z důvodu 
ochrany těchto ohrožených druhů 
louky sekat,“ řekl ředitel Městských 

lesů Chomutov Petr Markes. Nyní 
už krajský úřad na ochranu fauny 
a flóry vydal kladné stanovisko, 
proto mohou pracovníci lesů v seči 
pokračovat.

Chomutovským náměstím se bude 
vinout vůně jablek. Ty budou totiž 
hlavní surovinou v pokrmech, které 
připraví soutěžící při Jablečných slav-
nostech v sobotu 4. října v rámci far-
mářských trhů. „Ty budou v jableč-
ném duchu. Lidé budou moci zakou-
pit veškeré produkty jako při klasic-
kých trzích. Navíc ale dostanou neob-

vyklé jablečné výrobky nebo si při ná-
kupu budou moci vybrat z mnoha jab-
lečných odrůd,“ uvedl pořadatel far-
mářských trhů Adam Weber.

Oslava zdravých a chutných jablek 
vyvrcholí soutěží o nejchutnější či nej-
zajímavější jablečný pokrm. Při hla šo
vat své pokrmy mohou Chomutované 
od 8 do 10 hodin. Vyhodnocení se 

usku teční mezi 10. a 11. hodinou a vy-
hlášení tří vítězů bude po 11. hodině. 
Na jeho přípravu dostanou kuchaři 
z řad veřejnosti zdarma dvě kila jab-
lek. Ta si mohou vyzvednout od pon-
dělí 29. září v info cen tru, kde se rov-
nou i zaregistrují do soutěže. Pak 
už stačí jen pochoutku přinést na 
Jablečné slavnosti a čekat, jak ji ocení 

porota. „Účastníci soutěže mají vol-
nou ruku při výběru druhu jídla. Může 
to být pečený či nepečený zákusek, 
kompot, omáčka nebo jakýkoli jiný 
pokrm, ve kterém jsou hlavní surovi-
nou jablka,“ upřesnil náměstek primá-
tora Martin Klouda. 

Soutěž organizuje město Chomu
tov a Severočeské farmářské trhy. 

Do Chomutova zavítala tříčlen ná 
delegace z polského hor nic kého 
města Bel cha tów. Belcha tow ský 
starosta Marek Chr zanow ski spo-

lečně se svým náměstkem a koor-
dinátorkou spolupráce s partner-
skými městy měli příležitost prohléd-
nout si historické centrum s radnicí, 

zoo park i nová sportoviště ve městě. 
„Hlavním důvodem a tématem při 
našem společném jednání bylo uza-
vření partnerství měst Bel cha tów 
a Cho mu tov. Obě města pojí hor-
nický průmysl a této návštěvě již 
předcházely dvě návštěvy našich rad-
ních v Polsku,“ uvedl primátor města 
Jan Mareš, který společně se svými 
náměstky hosty přivítal.

Partnerskou smlouvu před pod-
pisem budou muset ještě schválit za-
stupitelstva obou měst. Chomutov již 
má uzavřené smlouvy o partnerství 
a spolupráci se slovenskou Trnavou, 
německými městy Annabergem
Buchholzem a Bernburgem a ital-
ským Arenzánem. 
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Věřila jste v den otevření kavárny, 
že budete jednou slavit její páté 
narozeniny? 

Všichni, kteří jsme ji s nadše-
ním začali budovat, jsme tomu vě-
řili a byli rozhodnuti udělat pro její 
existenci maximum, protože věříme 
v její smysluplnost a přínosnost. 
Jak se zrodil nápad na vznik ne-
tradiční kavárny? 

Myšlenkou na plnohodnotný 
život lidí s handicapem s maxi-
mální možnou integrací do společ-
nosti jsme se s kolegyněmi ze spe-
ciální školy zabývaly od roku 2006. 
Velmi nám záleželo na tom, aby lidé 
s mentálním či zdravotním postiže-
ním měli kde uplatnit dovednosti 
a znalosti nabyté ve školách základ-
ních i návazných. Začaly jsme se 
poohlížet po příkladech dobré praxe 
a našly jsme je například u kavárny 
Vesmírna v Praze, ve Slunečnici ve 
Zlíně, v Klobouku v Terezíně a dal-
ších. První desetiletí nového století 
přálo vzniku mnoha skvělých kavá-
ren, restaurací a dalších pracovišť, 
takže o inspiraci a cenné zkušenosti 
nebyla nouze. 
A jak dlouho trvalo, než se z myš-
lenky stala skutečná kavárna? 

Od prvního nápadu trval zrod ka-
várny téměř tři roky – potřebovali 
jsme získat prostory pro kavárnu a fi-
nanční zajištění pro spuštění pracov-
nětréninkového programu. S prv-
ním nám pomohlo statutární město 
Chomutov a s druhým evropské 
fondy. 
Kolik klientů za pět let pracovalo 

v Café Atrium a kolik jich tam 
nyní působí? 

Od září 2009 se u nás na svou bu-
doucí práci připravovalo 35 osob se 
zdravotním a mentálním postižením. 
V současné době kavárna poskytuje 
uplatnění dvanácti lidem, většinou na 
částečné pracovní úvazky, které jsou 
přizpůsobené jejich zdravotním mož-
nostem. 

Od startu kavárny se vaše aktivity 
značně rozrostly… 

Od prvního běhu a začátků jsme 
urazili určitou část cesty a získané zku-
šenosti se snažíme aplikovat do další 
práce. Rok 2014 je pro náš spolek ro-
kem nové sociální služby, díky níž se 
otevírají možnosti zapojení osob s těž-
ším postižením. Služba se jmenuje so-
ciálně terapeutické dílny a její klienti 
mohou využívat jak zbrusu novou tvo-
řivou dílnu Mezi námi, kterou jsme 
získali do pronájmu díky podpoře 
mě sta Cho mu to va, tak nácvikový pro-
gram v Café Atrium. So ci ál ně terapeu-
tické dílny zatím využívá pět zájemců 
a my se moc těšíme na další! Proto se 
snažíme pomoci lidem s han di ca pem 
k ma xi mál ní možné samostatnosti 
a soběstačnosti, rádi bychom doplnili 
spektrum služeb také o ty podporující 
samostatné bydlení. 
Pamatuji si, že loučení s prvními 
klienty bylo velice emotivní… 

S takřka všemi jsme v kontaktu, 
většina z nich se stala účastníky na-
šich návazných programů podporo-
vaného zaměstnávání a setkáváme se 
na pravidelných motivačních bese-
dách. Mám na uplynulé roky mnoho 
milých vzpomínek – třeba na skvělé 
míchané nápoje, které nám účastníci 
prvního běhu připravili k Vánocům 
jako překvapení, jejich účast na mód-

ních přehlídkách při našich benefič-
ních akcích, nadšené učení či repre-
zentace kavárny na soutěži Barman 
roku ve Zlíně. 
Jak si na netradiční obsluhu zvy-
kali hosté?

Zkušenosti byly rozmanité. 
Někdy bylo třeba překonat bari-
éru předsudků či vysvětlit, proč je 
v Café Atrium například objedná-
vání a placení jiné od běžných ka-
váren. 
Máte pocit, že jste se po pěti letech 
u hostů už dostatečně etablovali? 
Máte své štamgasty? 

Jak je příjemné odpovědět na 
obě otázky ano. Díky práci veške-
rého personálu a desítkám osvě-
tových a kulturních akcí, jež Café 
Atrium za dobu své existence uspo-
řádalo, si troufáme s notnou dáv-
kou pokory říci, že jsme si mezi 
gastronomickými podniky a stánky 
zdejší kultury našli své místo. Stálí 

hosté jsou naší vekou radostí a po-
vzbuzením a my se budeme snažit, 
abychom si jejich přízeň zasloužili 
i do budoucna. Jejich spektrum je ši-
ro ké – od maminek s malými dětmi, 
přes podnikatele až po kávové dý-
chánky svěžích seniorek. 
Jak náročné je nadále rozvíjet 
Café Atrium? 

Na tuto otázku by vám nejlépe od-
pověděli naši zaměstnanci. Z mého 
pohledu je to skvělá, potřebná a zá-
služná práce. Z mého pohledu je to 
neustálé starání se, jak služby udržet 
a dále rozvíjet v souladu s moder-
ními trendy komunitních služeb rea-
gujících na přání našich uživatelů. Ve 
chvíli, kdy vidím spokojené zaměst-
nance a uživatele, jejichž život je pl-
nější, když zažijeme spontánní spo-
kojenou reakci našich hostů nebo 
pěkný koncert či výstavu, tak vím, že 
všechna práce za to stojí. 
Co chystáte do další pětiletky a jak 
se k vám mohou přihlásit noví 
zájemci? 

Chceme být nadále pracoviš-
těm pro ty, kteří jinak na práci do-
sáhnou stěží, být místem bezpro-
středního setkávání lidí s postiže-
ním a běžné populace i jedním z no-
sitelů kultury a dění v Chomutově. 
A také dopřávat hostům pohodu 
a dobrou kávu. Nejjednodušší pro 
nové zájemce o naše služby je při-
jít do Café Atrium a informovat 
se u obsluhy u baru. Případně na-
psat nebo zavolat, všechny potřebné 
kontakty jsou na našich stránkách 
www.cafeatrium.cz.

Společně se svými kolegyněmi ze speciální školy působí ve spolku Masopust, který si klade za cíl učinit život 
handicapovaných lidí kvalitnější a smysluplný. Jejich snaha našla svou odpověď v podobě Café Atrium. 
Nyní kavárna, v níž obsluhují hosty lidé se zdravotním handicapem, slaví pět let od svého otevření. 

Vladislava Prollová:

Museli jsme překonat 
bariéru předsudků

s NotNou dávkou pokory říkáme, že jsme 
si mezi gastroNomickými podNiky a stáNky 
zdejší kultury Našli své místo.
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divadlo přinese 
především 
úsměv 

Knihovnu 
zaplnily slavné 
osobnosti

Mona lipi přivedla do 
špejcharu nejen tygry Podzim bude veselý s občasný mi 

satirickými i milostnými přeháň
ka mi, tak by mohl znít popis chomu-
tovského divadelního podzimu v dis-
kurzu předpovědi počasí. Hry bu-
dou tentokrát především bavit, i když 
se objeví i satirické a milostné tóny 
a hudební představení.

Městské divadlo tak návštěvní-
kům nabídne například svižnou ko-
medii Vztahy na úrovni i satiric-
kou komedii podle pokračování slav-
ného britského sit co mu Jistě, pane 
premiére. Prostředí krachujících de-
veloperů, jejichž nadějí se stává 
mapa banky, přibližuje hra V so-
botu nekradu! a situační komedie 
Manželský poker staví na ozkouše-
ném tématu záletnictví i návratu bý-
valých milenek. „Návštěvníkům 
bych doporučila hned první hru pod-
zimu, kterou je komedie Úhlavní 
přátelé. Vypráví o tom, jak snadné 
je narušit dlouhodobé přátelství 
kvůli nevypnutému mobilu,“ prozra-
zuje Věra Flašková jednatelka spo-
lečnosti Kultura a sport Chomutov. 
„Doporučit ale mohu i inteligentní 
satirickou hudební revui o lásce 
Miluji tě, ale ..., která slaví úspě-
chy na divadelních scénách po celém 
světě,“ dodává. 

Slavnostní vernisáží začala vý-
sta va Portréty významných osobností 
a politiků ve výstavní síni knihovny. 
Malířskou tvorbu tam představil kli-
ent Sociálních služeb Cho mu tov 
Miroslav Schneider. „Pro svou již pá-
tou výstavu jsem vytvořil obrazy čes-
koslovenských i českých prezidentů, 
spisovatelů, básníků či hudebních 
skladatelů,“ uvedl autor Miroslav 
Schneider. 

Obrazy osobností mají pomoci 
veřejnosti zavzpomínat na slavné 
doby, ve kterých žili ztvárnění lidé. 
V den vernisáže oslavil autor své 
šestadvacáté narozeniny. 

Již brzy začne Miroslav Schnei der 
připravovat další výstavu. „Obra zy 
pro šestý ročník autorské výstavy bu-
dou o známých i neznámých stav-
bách,“ upřesnil. 

Výstavu osobností a politiků si 
mohou lidé přijít prohlédnout do 
konce září. 

Výstava, která potěší především 
dospělé, kteří ještě nezapomněli být 
dětmi, nyní zdobí galerii Špejchar. 
Titul Mona Lipi a její tygři sice tro-
chu lže, neboť žádné tygry v galerii 
nepotkáte, ale na druhou stranu dělají 
soškám umělkyně Mony Lipi společ-
nost obrazy Rudolfa Brančovského 
a Jana Písaříka, kteří se dají také 
označit za velké šelmy umělecké ko-
munity. 

Fantastický svět Mony Lipi na-
bízí především pohledy do říše zvířat. 
Do Špejcharu přivezla sošky koaly, 
kahau nosatého, mandrila, pásovce 
nebo velkého oblíbence sochařky 
outloně. „Jsem přesvědčená, že zví-
řata stejně jako lidé mají emoce, cítí 
smutek a radost. To se snažím za-
chytit, a proto si často vybírám pro 
tvorbu lidoopy nebo poloopičky,“ vy-
světlila Mona Lipi, která se neome-
zuje jen na opičky. „Obecně mám 
ráda zvířata, která lze určitým způso-
bem stylizovat, dají se lehce kariko-
vat,“ dodala. 

Zvířatům dělají ve Špejcharu 
společnost jásavá plátna chomutov-
ského rodáka Jana Písaříka a do-

slova pohádkové obrazy Rudolfa 
Bran čov ské ho. Zatímco u prvních 
zmíněných překvapí nápad a ba-
revná souhra, u druhého umělce 
jistě pobaví jeho nadhled a někdy 
jemnější, jindy trochu ostřejší vtip. 
„Příprava výstavy byla trochu dob-
rodružstvím. Práce kluků sice 
znám, a proto jsem si je vybrala. 
S Rudolfem jsem vystavovala již 

dříve a Honza nám do toho skvěle 
zapadl. Na druhou stranu do chvíle, 
než tady kluci vybalili obrazy, tak 
jsem nevěděla, jakou vlastně vý-
stava bude mít podobu,“ prozradila 
Mona Lipi. Její obavy nebyly na 
místě, výsledkem spojení tří umělců 
je totiž svěží, fantaskní umělecká 
džungle, ve které se její zvířata mo-
hou cítit jako doma. 

den evropského dědictví zajímal 
turisty i pikantní historiky 

Možnost podívat se do prostor, 
které nejsou běžně přístupné, i zají-
mavé informace o známých architek-
tonických památkách. To nabídl Den 
evrop ského dědictví v Cho mu to vě, 
při kterém mohli turisté i místní oby-
vatelé navštívit například objekty far-
nosti, prostory knihovny, radnice, mu-
zeum Na Kočičáku i expozice oblast-
ního muzea. 

Zatímco v minulosti táhla turisty 
především radnice, která na tento 
den tradičně zpřístupňuje sál klenot-
nice i kancelář primátora, tentokrát 
mnoho návštěvníků zamířilo také do 
Střediska kni hov nic kých a kultur-
ních služeb. Prostory bývalé jezuit-
ské koleje přitáhly 580 zájemců, tedy 
o stovku více než loni. „Největší zá-
jem je každoročně o městskou věž 
a kostel sv. Ignáce. Hodně lidí ten-
tokrát navštívilo také galerii Lu rago, 
v níž je instalována výstava Salón 
chomutovských výtvarníků,“ řekla 
vedoucí oddělení kultury SKKS 

Helena Čermáková. 
Turisté prý v objektech knihovny 

nehledají jen architektonické skvosty, 
ale také kuriozity z jejich historie. 
„Turisty nejvíce zajímají pikantnosti 
z historie kostela sv. Ignáce, například 
kominík, který spadl do krypty, kde 
zemřel, podzemní úniková chodba 
nebo oběšený voják ve věži,“ vyjme-
novává Čermáková, podle které byla 
vysoká návštěvnost podpořena pěk-
ným počasím a farmářskými trhy. 
„Lidé si zvykají na podobné akce 

a pěkné počasí návštěvnosti pomáhá,“ 
dodává. 

Na nedostatek lidí si nemůže stě-
žovat ani Oblastní muzeum v Cho
mu to vě, které přivítalo takřka dvě 
stě návštěvníků nebo objekty far-
nosti, kam si dohromady našlo cestu 
více než sto turistů. Žilo také mu-
zeum Na Kočičáku, které navštívilo 
nejen dvacet dospělých, ale také de-
set dětí. Pro radu do turistického in-
formačního centra v Chomutově pak 
zašlo 64 lidí. 
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Kanoisté slaví šedesátku

Chomutovské atletky vybojovaly 1. ligu 

šermíři z domečku se chtějí 
představit i za hranicemi 

Až za pár týdnů kanoisté SC 80 
Chomutov definitivně vytáhnou lodě 
z vody, nebudou se ohlížet pouze za 
skončenou sezonou, ale rovnou za ce-
lou historií klubu. Letos je tomu to-

tiž právě šedesát let, co byl klub 
Jindřichem Traplem a několika mla-
dými průmyslováky založen.

Hubenější léta, ale hlavně ta 
úspěšná si současní i bývalí členové 

klubu připomenou v sobotu 18. října. 
Vzpomenou na rozpačité začátky, kdy 
výuka probíhala pomocí složitě získa-
ných odborných knih a instruktážních 
filmů. Na spojenectví s TJ Lo ko mo
ti va, díky kterému klub získal pře-
pravu osob i lodí zdarma. Na tituly 
mistrů světa a Evropy i na všechny 
další medaile z vrcholových soutěží. 
Na překonané mety, organizační pře-
lomy, výrazné osobnosti mezi závod-
níky i mezi „bafuňáři“, na oddílem po-
řádané závody i společné nesoutěžní 
akce. Paměť pomůže oživit výstava 
fotografií. „Bude to setkání nefor-
mální, ale o to příjemnější. Spojíme to 
se ´žábou´, tedy s ukončením sezony. 
Rozděláme oheň, opečeme buřty, po-
povídáme si,“ plánuje spoluorgani-

zátorka setkání Jitka Legatová, dcera 
zakladatele klubu Jindřicha Trapla 
a dvojnásobná mistryně světa.

Chomutovská kanoistika se za 
uplynulými léty může ohlížet s hr-
dostí. „Rozvinuli jsme se co do kva-
lity i kvantity. Máme teď asi šedesát 
dětí, z nichž část je trvalou součástí 
mládežnických reprezentací. Patříme 
mezi tři nejlepší kluby v republice. 
Na Kamencovém jezeře máme vý-
borné zázemí, které ještě letos vylep-
šíme druhou etapou rekonstrukce lo-
děnice,“ vyjmenovává největší pozi-
tiva předseda a hlavní trenér oddílu 
Petr Doležal, který je s oddílem těsně 
spjat již od konce 70. let. Setkání pro-
běhne v loděnici na Kamencovém je-
zeře od 13 hodin.

Poslední kolo 2. atletické ligy 
žen skupiny A v Bílině znamenalo 
pro ženské družstvo atletického od-
dílu TJ VTŽ Chomutov poslední 
krůček na cestě za vysněnou ligou. 
„Družstvo Chomutova vyhrálo před-
chozí tři kola, a tak do závěrečného 
nastupovalo s tím, že pokud skončí do 
4. místa, bude mít postup do vyšší ligy 
jasný,“ potvrdila hlavní trenérka a zá-
roveň opora ženského družstva Jana 
Hyjánková. 

Chomutovský tým do posledního 

kola nastoupil oslabený o některé zá-
vodnice a jak hlavní trenérka přiznala, 
ne všechny atletky byly po prázdni-
nách stoprocentně připravené. „Přesto 
holky dokázaly vyhrát o 41 bodů a po-
tvrdit tak svou letošní suverenitu,“ 
uznala pochvalně Jana Hyjánková 
a dodala, že družstvo tak splnilo svůj 
cíl. „Do sezony jsme vstupovaly s tím, 
že chceme 2. ligu vyhrát a povedlo 
se,“ vysvětlila trenérka, která se pod 
velký úspěch chomutovské atletiky 
výrazně podepsala. 

V jednotlivých turnajích totiž pa-
třila mezi nejlepší závodnice a pravi-
delně zajišťovala největší bodový po-
díl pro družstvo. Výborně jí při tom 
sekundovala druhá zkušená závodnice 
Jitka Bělohlávková. Na posledním 
turnaji se dařilo také Tereze Fiskové. 
„Vrátila se po dlouhé zdravotní od-
mlce způsobené svalovým zraněním, 
a přesto dokázala získat pro družstvo 
18 bodů,“ upozornila Jana Hyjánková. 

Postup do první ligy je největ-
ším úspěchem chomutovského atle-

tického oddílu za celou jeho histo-
rii v soutěžích družstev. „Tým je slo-
žený převážně ze závodnic mládež-
nických kategorií, které zatím dorůs-
tají a v dalších letech budou jistě vel-
kou oporou,“ popsala současný stav 
Jana Hyjánková a připomněla, že na 
úspěchu se podílely svými výkony 
také hostující závodnice, především 
sprinterka Berenika Kůsová. Na hos-
tující atletky bude družstvo TJ VTŽ 
Chomutov spoléhat i v příští sezoně, 
pro kterou je cíl jasný: udržet se. 

Sezona šermířských turnajů star-
tuje a na akcích opět nebudou chybět 
ani šermíři ze Střediska volného času 
Domeček. Trenér Alex Klejner bude 
sázet na známé i méně zaběhlé tváře 
a také by rád své svěřence viděl i na 
zahraničních turnajích. 

Proto jej těší, že sezona pro Do
me ček začala mezinárodním Polským 
pohárem, kterého se zúčastnila ka-
detka Adéla Čer na jová. „Je to naše na-
děje do budoucna. Už nyní si ji vybral 
trenér do národní reprezentace a jsou 
předpoklady, že bude hodně jezdit na 
turnaje po Evropě,“ vysvětlil trenér 
Klejner. 

Účast na zahraničních akcích by 
snad neměla uniknout ani dvěma nej-
lepším šermířům z týmu Davidu Dyr
šmí do vi a Danielu Nezbedovi. „Záleží 
však na tom, kde turnaje budou, pro-
tože cesty na ně jsou velice nákladné,“ 
vysvětluje trenér, pro kterého je rov-

něž důležité, aby si jeho svěřenci 
zvykli v kategorii juniorů. „Doufám 
ve stupně vítězů na českých akcích 
i v dobré výsledky na domácím mis-
trovství,“ dodal Klejner. 

Domeček stále rozšiřuje šermíř
skou základu, a tak trenér zmiňuje 
i další jména. „Máme šikovnou Na
tál ku Zra lí ko vou, která bohužel do-
plácí na to, že žačky nemají svou ka-
tegorii a musí šermovat s kadetkami, 
tedy dívkami o čtyři pět let staršími,“ 
říká Alex Klejner. Z toho důvodu by 
se měla malá chomutovská šermířka 
zúčastnit neoficiálního mistrovství 
světa ve Wroclavi, kde by mohla změ-
řit síly se svou věkovou kategorií. 

A objevuje se i několik dalších 
nadějných nováčků. „Ovšem i tak 
stále pokračujeme v náboru dětí od 
věku devíti let,“ zve Alex Klejner do 
Domečku všechny, kteří by si chtěli 
vyzkoušet šerm.

Sedminásobný 
mistr světa 
podlehl

Jiří Žák, sedminásobný mistr světa v bojovém umění muay thai, podle-
hl půvabům své snoubenky Ivony Šteflové a po tříleté známosti ji pojal za 
ženu. Sňatek proběhl první zářijovou sobotu a že to nebyla svatba ledajaká, 
svědčí i fotografie pro Cho mu tovské noviny. Jak potvrzují Žákovi kamarádi 
a známí, Ivona je chomutovskému thaiboxerovi velkou oporou a spolu s je-
jich dvouletým synem Jiříkem i jeho velkou láskou a radostí.

foto Petr Průša

Posádka Legatová – Svoboda na MS ve francouzském Bourgu.
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řEšEní PřEstuPků sE 
nEvyhnul
Dvaadvacetiletý muž ze Zborov-
ské ulice působil přestupky, ke 
komisi se mu ale nechtělo. Muse-
li mu tedy pomoci strážníci, kte-
ří ho dopadli v areálu městské 
skládky. Ihned ho naložili do auta 
a odvezli na magistrát. Tam si ho 
převzala pracovnice přestupko-
vé komise. 

Chtěl sE PodřEzAt
Jeden z bezdomovců se pokusil 
o sebevraždu. Žiletkou si pod-
řezal zápěstí. Strážníci jej pro 
jistotu doprovodili v sanitním 
voze do nemocnice k ošetření 
a poté ještě do Mostu na psy-
chiatrii. 

nAPAdli ho 
bEzdůvodně 
A v PřEsilE
Jedenáctiletý hoch si hrál s ka-
marádkou na dětském hřišti na 
Písečné, když na něj znenadá-
ní zaútočili dva nepřizpůsobi-
ví chlapci asi ve věku devíti let. 
Povalili ho na zem a bili ho hla-
va nehlava. Poté rychle zmize-
li. Strážníci je ale vypátrali a pří-
pad dořeší sociální odbor.

MěSTSKá POlICIe

Cyklisté nemají na chodníku co dělat

Hřiště si město ohlídá

Cyklisté, dodržujte pravidla, na-
bádají strážníci. Ve spolupráci s po-
licisty uspořádali bezpečnostněpre-
ventivní akci zaměřenou především 
na sportovce jedoucí po chodníku. 
Pokud není na chodníku oddělená 
cyklostez ka a jízda tedy povolená, 
nemá tam cy klista co dělat. „V tako-

vých akcích budeme dále pokračovat, 
cyklisté leckdy svou jízdou po chod-
níku ohrožují chodce. Srážka může 
skončit tragicky, hlavně v případě dí-
těte nebo seniora,“ uvedl ředitel cho-
mutovských strážníků Vít Šulc. 

Městská policie dostala také ně-
kolik stížností kvůli jízdě cyklistů po 

chodníku. Strážníci si tak řešení tako-
vých přestupků zařadili do seznamu 
denních úkolů, bezpečnostní akce pak 
tuto činnost doplní. „Kontroly se bu-
dou konat hlavně v místech, kde cyk-
listé chodníky využívají nejčastěji. 
Tipy na taková místa přivítáme i od 
veřejnosti,“ doplnil ředitel. 

Investice do nových dětských hřišť 
jsou poměrně vysoké, a proto je dů-
ležité, aby hřiště sloužila dětem a ne-
byla terčem útoku různých vandalů 
nebo místem setkávání výrostků a ne-
přizpůsobivých.

„Jsou zapotřebí každodenní kon-
troly a ochrana hřišť ve dne i v noci, 

proto od léta funguje po dohodě s ve-
dením městské policie systém hlídek. 
Kromě strážníků pomáhají také civilní 
pracovníci a romští správci lokalit,“ 
sdělil primátor Jan Mareš. Využitím 
několika personálních zdrojů se zvý-
šila četnost hlídkování. 

Pokud by hlídky strážníků a je-

jich asistentů nestačily, město by vyu-
žilo bezpečnostní agenturu, aby hřiště 
sloužila těm, pro které jsou určena. 
„Hlídání hřišť samozřejmě stojí rad-
nici peníze, ale pokud chceme, aby 
si děti měly kde hrát, je to vzhledem 
k vandalům nezbytné,“ dodal primá-
tor Mareš.

Zákaznické kontaktní místo

Chomutov

ARMEX ENERGY, a.s.
Školní 3650/29
430 01  Chomutov

www.armexenergy.cz

Pro rodiče školáků
máme nyní dárek.

Zastavte se u nás!

ARMEX ENERGY
Váš spolehlivý dodavatel plynu a elektřiny
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Inzerce

Skupina Ulice dává na frak 
šroťákům a výtržníkům v parku

Speciální skupina městské policie 
s názvem Ulice se nezaměřuje jen na 
vyhledávání notorických přestupců, 
kteří se pravidelně dopouští vanda-
lis mu, rušení nočního klidu, drob-
ných krádeží či znečišťování veřej-
ného prostranství. „Je zřízena i k dal-
ším činnostem, které se řeší nad rá-
mec běžné hlídkové služby a reaguje 
na aktuální potřeby Cho mu to va nů 
v oblasti bez peč nosti,“ řekl velitel 
městské policie a náměstek primá-
tora Jan Řehák. 

Jednou z oblastí je bezpečnost 
v parku. Skupina tak hlídkuje ne-
pravidelně ve vytipovaných časech 
v městském parku. „Jsou to kont-
roly v nočních a v brzkých ranních 
hodinách. K tomu je skupina vyba-
vena dalekohledem s nočním vidě-
ním,“ dodává ředitel městské poli-

cie Vít Šulc. Od vzniku skupiny se 
už uskutečnilo na 120 těchto speciál-
ních kontrol. Převážně v rukou stráž-
níků skončili bez do mov ci, podnapilé 
partičky a zloději kovů. Na ty se sku-
pina zaměřuje také v okolí zahrádek. 

Nově vzniklá speciální skupina 
se zaměřila také na kontroly sbě-

ren. „Změnili jsme systém kont-
roly a více ho zaměřili na osoby, 
které neprokazují původ svého ná-
kladu na kárkách,“ dodává ředitel. 
Kontroly probíhají v netradičních 
hodinách, tedy i mimo běžné oteví-
rací doby, které často šroťáci po do-
mluvě se sběrnami využívají.
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děti sE vyvArují 
úrAzů
Středisko volného času Dome-
ček připravilo pro žáky základ-
ních škol preventivní akci Den 
bez úrazů. Děti si připomněly 
bezpečnost na silnici, první po-
moc a vyzkoušely si práci po-
licistů. 

drAčí lodi PísEčné 
ChybělA dEsEtinA
O jednu desetinu vteřiny ute-
kl postup do finále závodu dra-
čích lodí týmu ze základní ško-
ly Písečná. Díky své bojovnosti 
se nakonec umístil na celkovém 
pátém místě. 

Při šláPotě PoznAjí 
okrEs
Chomutovský Junák pořádá 
20. září tradiční pochod Kruš-
nohorská šlápota. Turisté se le-
tos podívají do přírody severně 
od Chomutova. 

KráTCe

Nový obor naučí pomáhat

Za dětmi do Palachovky přijel kouzelník

Strašák jménem rakovina prsu dostane 
díky Kapce 97 lidštější tvář

Výchovné problémy se dají řešit, důležitá 
je spolupráce rodiny a mateřské školy

Dvacet žáků přijaly sloučené 
střední školy ESOZ ke studiu nového 
oboru. Osmnáct dívek a dva chlapci 
se budou učit sociální činnosti. Škola 
otevřením nového oboru reaguje na 
požadavky trhu práce. 

Sociální pracovníci jsou potřeba 
čím dál víc vzhledem ke stárnutí po-
pulace, kvalitnímu poskytování 
péče lidem se zdravotním postiže-
ním, dlouhodobě nemocným či lidem 

v krizových situacích. „Nově ote-
vřený obor vzdělání sociální činnost 
je vhodný pro ty zájemce, kteří chtějí 
pracovat v pomáhající profesi, ale 
z jakéhokoliv důvodu nemohou nebo 
si netroufají pracovat v nemocnicích 
jako zdravotníci,“ uvedla zástupkyně 
ředitelky školy Eva Čížková.

Teoretické znalosti žáci dostávají 
ve střední zdravotnické škole, prak-
tické pak přímo v sociálních zaříze-

ních. Absolventi se uplatní jako pra-
covníci sociálních služeb v různých 
ambulantních nebo pobytových zaří-
zeních a v terénních službách, napří-
klad v domovech pro seniory nebo 
pro osoby se zdravotním postiže-
ním, v centrech denních služeb, den-
ních nebo týdenních stacionářích, 
v podporovaném bydlení, v pečova-
telských nebo asistenčních službách. 
Budou připraveni poskytovat pří-

mou obslužnou péči klientům a pod-
porovat jejich soběstačnost, pomáhat 
jim při zajišťování domácnosti nebo 
péči o děti. Dále budou znát systém 
sociálních služeb a jiných forem so-
ciální pomoci, jejich řízení, právní 
a ekonomické zabezpečení. Při stu-
diu získají také předpoklady pro roz-
víjení vlastních podnikatelských akti-
vit. Důraz je kladen také na výuku ci-
zích jazyků. 

Celou řadou zajímavých kouzel 
nadchl žáky Základní školy speciální 
a mateřské školy Palachova kouzelník 
Kamil Burda. Děti ze základní školy 
i z mateřinky se shromáždily ve velké 
tělocvičně, kde si hned začátkem roku 
užívaly zábavný program. Přijel totiž 
mezi ně kouzelník, který ale nečaruje 
jen sám, potřebuje pomoc dětí. Ty mu 

velice ochotně pomáhaly a do nového 
školního roku tak vstoupily s dobrou 
náladou. 

Palachovka zahájila letos již dva-
atřicátý školní rok, na školáky i před-
školáky čekalo několik novinek. 
Ocenili hlavně nové atrakce na hřišti 
Bajaja, které protáhnou jejich těla a 
nalákají je k tolik potřebnému pohybu. 

Pro onkologické pacienty i širo
kou veřejnost připravilo sdružení 
Kapka 97 velmi zajímavý seminář. 
Ten se týká rakoviny prsu, přítomní 
se dozví vše o prevenci i léčbě. 

Lidé dostanou odpověď na kaž-
dou otázku týkající se rakoviny 
prsu. Přednášky budou zaměřené 
na prevenci rakoviny prsu, její dia-
gnostiku a moderní postupy léčby. 
Prezentace se ujmou špičkoví od-

borníci České republiky v této ob-
lasti.„V rámci semináře se návštěv-
níci mohou seznámit s činnostmi 
občanského sdružení Kapka 97, 
od nás mimo jiné dostanou infor-
mace týkající se prevence rakoviny 
prsu a rizikových faktorů,“ uvedla 
předsedkyně sdružení Marcela 
Vörösová. Právě Kapka 97 pomáhá 
pacientům v jakékoli fázi léčby 
a v rámci prevence učí ženy v růz-

ném věku, jak mohou rakovině prsu 
předcházet, jak mají svá prsa kont-
rolovat a kdy by měly navštívit od-
borníky.

Seminář s názvem Moderní pří-
stupy v léčbě rakoviny prsu se usku-
teční 25. září od tří hodin odpoledne 
ve velkém sále SKKS. Kromě tří 
odborných přednášek si zájemci vy-
slechnou příběh jedné z pacientek. 
Vstup na akci je zdarma.

Práce s dětmi není vždy jedno-
duchá. Své o tom ví učitelky z ma-
teřských školek, které mají na sta-
rosti děti s nejrůznějšími povahami. 
Výchova některých dětí může být ob-
tížnější, když se ale spojí síly peda-
gogů, rodičů a odborníků, většinou 

se podaří najít správnou cestu. Právě 
tak tomu bylo i v případě dívky, 
která přestoupila do mateřské školy 
v Palackého ulici.

Z předchozí školky si děvče 
neslo pověst nezvladatelného dítěte. 
To však učitelky Jaroslava Aschen
bre ne ro vá a Sandra Demeová vů-
bec nebraly v potaz. „Pokud se vy-
skytl nějaký zádrhel či nehoda, vždy 
si obě učitelky dokázaly hravě pora-
dit a vše řešily profesionálně a s kli-
dem. I v případě, že bylo nutné aby 
byly přísné a nekompromisní, ni-
kdy nechybělo pohlazení či pochvala 
za dobře zvládnutý úkol. Dcerka 
si obě paní učitelky zamilovala,“ 

uvedla maminka dívky v pochval-
ném dopise.

Setkání s problematickými dětmi 
není ve školách žádná vzácnost, má-
lokdy se ale nenajde řešení. „Vždy 
je zapotřebí, aby s námi spolupraco-
vali rodiče a podle potřeby nějaká 
odborná instituce, například pedago-
gickopsychologická poradna. Lidé 
z domácího prostředí dítěte i veš-
kerý personál školky musí utvo-
řit jednotu,“ uvedla zástupkyně ředi-
telky mateřské školy Radost Kamila 
Novotná. Spolupráce s rodiči či pří-
buznými je velmi důležitá, čím dříve 
začne v okolí dítěte vše správně fun-
govat, tím dříve se projeví pozitivní 

změny v jeho chování. 
Všechny učitelky z mateřinek se 

účastnily dvouletého cyklu předná-
šek vývojové psychologie na téma 
Jak vychovávat a vzdělávat děti s po-
ruchami chování a jednání. „Od 
roku 2011 naše mateřská škola usi-
luje o získání mobilního psychologa, 
který by byl dalším poradcem v otáz-
kách výchovy dítěte pro pedagogy 
i pro rodiče. Rodiče mohou konzul-
tovat výchovné problémy svých dětí 
s odborníky, s nimiž spolupracu-
jeme. Dále se mohou účastnit semi-
nářů a přednášek, o nichž je informu-
jeme,“ doplnila ředitelka Mateřské 
školy Chomutov Irena Kopecká.
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křížovkA Další akce Rodinného zápolení představí veřejnosti sport, který Chomutov (tajenka) v celém světě.

osMisMěrkA Uvařte, upečte cokoli z (tajenka) a přihlaste se do soutěže. vtiPy zE světA 
PočítAčů

Jak poznáte, že jste závislí na 
internetu? Když narazíte autem 
do svodidel a první, co hledáte, 
je tlačítko „Back“. 

Manželka posílá svého muže 
programátora do obchodu. Ten 
se ptá, co má koupit. Manželka 
odpovídá: „Dvacet vajec a kdyby 
měli, tak kup dvě klobásy“. 
Programátor přijde do obchodu 
a prodavačka se ho ptá, co si 
přeje. 
„Máte 20 vajec?“ 
„Máme.“ 
„Tak dvě klobásy…“

 

Leží tři krabice od softwaru 
na smetišti: 
„Proč jsi tu?“ 
„Neběžel jsem pod Windows 98, 
a ty?“ 
„Já jsem padal pod Windows 98, 
a ty, třetí?“ 
„Já jsem Windows 98…“

Programátor vyplňuje dotazník: 
věk: 25 
výška: 185 
barva očí: #4040FF

Ten Windows vypadá že bude 
funkční, už mi hlásí chybu…

Lidé se dělí do 10 skupin: ti co 
rozumí binárnímu kódu, a ti co ne.aNINa, bUNKr, dOHra, dUSOT, gOUda, gUláš, MINCÉř, MrŇOUS, OčNíK, 

OddaT, OlTář, OrlíK, PřINÉST, ráMCe, raUTY, SNaHa, šNeCI, TabáK, TITUl, 
TOaSTY, TOPIT, TrOKar, VegeTa, VIKINg, VUlKáNY, ZOKOr, žíNKa, žVárO

Stavíme na dobrém sousedství, lidem mnohdy pomáháme
To říká Helena Leszczynska, která 

se den co den setkává s lidmi z Cho
mu to va na místní pobočce alternativ
ní ho dodavatele elektřiny a zemního 
plynu Armex Energy. Pomáhá lidem 
i drobným podnikatelům optimalizo-
vat a snižovat náklady na elektřinu 
či zemní plyn, velmi často se ale řeč 
stočí k politice nebo fotbalu. 
Vaše pobočka Armex Energy je 
v Chomutově relativně nová, jak ji 
lidé přijímají?

Musím říct, že zpočátku to nebylo 
úplně lehké. Přeci jen, na alternativní 

dodavatele energií kvůli některým fir-
mám, které využívají podomní prodej, 
se mnozí lidé nedívají příliš s důvě-
rou. Museli jsme velmi často vysvět-
lovat, že Armex Energy neposkytuje 
jen zajímavé ceny, ale chová se také 
ke svým zákazníkům férově. 
A daří se vám to?

Musím říct, že ano. Chodí k nám 
lidé, kterým o nás řekli jejich známí. 
Co může být lepší vizitkou než to, že 
nás někdo doporučí? Mnohdy se pak 
s klienty řeč stočí na místní politiku 
nebo fotbal či hokej. Stavíme na dob-

rém sousedství a lidem mnohdy po-
máháme řešit i jiné věci, než jsou účty 
za elektřinu nebo plyn. Je to o důvěře, 
na které nám záleží. 
Jak si důvěru získáváte?

Jednoznačně naším dlouhodo-
bým chováním. Díky férovému pří-
stupu získáváme spoustu zákazníků, 
kteří u nás zůstávají a doporučují nás 
i ostatním.
Začal nový školní rok, chystáte 
třeba pro rodiny se školáky také 
něco nového?

Víme, že začátek školního roku 
je spojen s velkými výdaji. Chceme 
proto rodinám se školáky alespoň tro-
chu pomoci. Pokud se u nás zastaví, 
máme pro ně připravený malý školní 
dárek.  (PI)

Placená inzerce
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Podrobný 
kAlEndář AkCí 
najdete na webu:

 17.9. st 14.00 Písničky, ktEré nEstárnou – učebna č. 14 SKKS
 18.9. čt 16.00 sEtkání s biotronikEM – učebna č. 66 SKKS
 24.9. st 17.00 vEčErníčEk Pro sEniory – Kulturní dům na Zahradní

PředNášKY, beSedY, aKCe

 25.9. čt 19.00  úhlAvní PřátElé – Svěží francouzská komedie o tom, jak snadné 
je narušit dlouholeté přátelství.

 28.9. ne 15.00  o Chytré PrinCEzně – Hlavní hrdinka Lenka je veselá 
a energická správná holka daleko spíše než vznešená princezna.

MěSTSKÉ dIVadlO
 17.9. st 17.00 žElvy ninjA (3d) 19.00 o koníCh A lidECh
 18.9. čt 17.00 MístA 19.00 zůstAň sE Mnou 20.00 lAbyrint: útěk
 19.9. pá 17.00 Pošťák PAt 19.00 MístA 20.00 Fízlové, hAjzlové
 20.9. so 15.00 tři brAtři 17.00 MístA 
   19.00 lAbyrint: útěk 20.00 dřív nEž Půjdu sPát
 21.9. ne 15.00 útěk z PlAnEty zEMě (3d)
   17.00 dřív nEž Půjdu sPát 19.00 Fízlové, hAjzlové
 22.9. po 17.00 tři brAtři 19.00 MístA
 23.9. út 17.00 dřív nEž Půjdu sPát
   19.00 sin City: žEnská, Pro ktErou byCh vrAždil (3d)
 24.9. st 17.00 lAbyrint: útěk
   19.00 nyMFoMAnkA, část i. – rEžisérská vErzE
 25.9. čt 17.00 výChozí bod
   19.00 nyMFoMAnkA, část ii. – rEžisérská vErzE
   20.00 EquAlizEr
 26.9. pá 17.00 jAk vyCvičit drAkA 2 
   19.00 EquAlizEr 20.00 výChozí bod
 27.9. so 15.00 Pošťák PAt 17.00 zůstAň sE Mnou
   19.00 rusAlkA 20.00 EquAlizEr
 28.9. ne 15.00 útěk z PlAnEty zEMě (3d)
   17.00 výChozí bod 19.00 EquAlizEr
 29.9. po 17.00 tři brAtři 19.00 zůstAň sE Mnou
 30.9. út 17.00 lAbyrint: útěk 19.00 výChozí bod

 
KINO SVěT

 18.9. čt 17.00 biG bAnd zdEnkA tÖlGA – atrium SKKS
 25.9. čt 17.00 biG bAnd zdEnkA tÖlGA – atrium SKKS
 26.9. pá 18.00  sEtkání sE světovou hudbou – francouzský večer se 

skupinou VOILÀ a šansoniérkou Zdenkou Trvalcovou – velký sál SKKS
 26.9. pá 19.00  trAbAnd – nápaditý šraml na pomezí folkrockového písničkářství 

a energické dechovky – Kulisárna

KONCerTY

 17.9. st 17.30 Piráti ChoMutov–hC duklA jihlAvA – SD aréna
 20.9. so 10.30  AFk loko–nový bor – fotbal divize – hřiště na Březenecké
   15.30  sk ChoMutov nh–tj PříChoviCE – národní házená 

1. liga žen – sportovní areál Duha
 21.9. ne 10.30  sk ChoMutov nh–tj PřEštiCE – národní házená 1. liga žen – 

sportovní areál Duha
   10.30  knh ChoMutov–bAník Most – národní házená 2. liga – 

ZŠ Školní
 24.9. st 17.30 Piráti ChoMutov–třEbíč – hokej 1. liga – SD aréna
 26.9. pá 19.00  FC AtlEtiCo ChoMutov–tutti PizzA ústí n. l. – 

krajský přebor ÚK – futsal – sportovní hala
 27.9. so 10.15 FC ChoMutov–sk PřEvýšov – fotbal ČFL – fotbalový stadion
 29.9. po 17.30  Piráti ChoMutov–hAvlíčkův brod – hokej 1. liga – 

SD aréna

    vEřEjné bruslEní 
út 18.00–19.00; so, ne 10.00–11.00, 17.00–18.00 – SD aréna

SPOrT

ChoMutovské noviny 
čtrnáctideník pro občany 
statutárního města Chomutova • 
Povoleno Okresním úřadem 
v Cho mu tově, referátem 
kultury pod č.j. 4/1995 • vydává 
statutární město Chomutov • 
adresa vydavatele, redakce 
a distribuce: Magistrát města 
Chomutova, Zborovská 4602, 
43028 Chomutov • Tiskne SAMAB 
BRNO GROUP, a. s. • náklad 
22 600 výtisků • distribuce výtisků 
zdarma prostřednictvím České 
pošty • Pokud noviny nenajdete 
ve schránce, kontaktujte redakci.

rEdAkCE:
tomáš branda, šéfredaktor
608 964 165 
t.branda@chomutov-mesto.cz
stanislav král, redaktor
474 637 444 
s.kral@chomutov-mesto.cz
šárka schönová, tisková mluvčí
474 637 433 
s.schonova@chomutov-mesto.cz

inzErCE:
ladislav Paták 
734 580 091 
ladislav.patak@ceskydomov.cz

 17. 9.  Lipská, El. Krásnohorské, Mýtná, Kosmova, Hraničářská, Třebízského, Blanická, 
Sládkova, Sukova, parkoviště u Verosu

 18. 9.  El. Krásnohorské, Hraničářská, Blanická, Slezská, Sládkova, Sadová, 
Zdravotnická

 23. 9.  Blatenská, Na Spravedlnosti, lipanská, V Zahradách, Winterova, Šrobárova, 
Kozinova, Jabloňová, U Třešňovky, Barákova, Na Vyhlídce, Na Lucině, Pod 
Strážištěm, Dobrovského, Blatenská – okály, Pod Lesem, Ve Stráni

 24. 9.   Březenecká–Stavbařská, vozovky a parkoviště u č. p. 4689, 4596, 4750, 
březenecká stanoviště VOK

 25. 9.  Březenecká – vozovka za ZŠ Březenecká, vozovka a parkoviště u č. p. 
4450–4454, ul. Kundratická, parkoviště vedle MěPo, dřínovská, parkoviště 
u zdrav. zařízení

 30. 9.  17. listopadu vč. parkovišť, Dřínovská, Holešická vč. parkovišť a plochy 
u nákupního střediska

 1. 10.  17. listopadu, dřínovská vč. parkovišť, Kyjická vč. parkovišť u domů č. 
p. 4774–4777

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

PřIHLáŠKA DO SOUTěŽE
 „zA jEště krásnější ChoMutov“
Přihlašuji se do soutěže v kategorii (označte křížkem):

  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) 

Jméno,  
příjmení:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Datum nar.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa 
soutěžícího:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel.: Adresa, č. patra nebo 
popis místa předmětu soutěže:  
 
 
Přihláška musí být doručena v písemné podobě nejpozději do 30. 9. 2014 prostřednictvím pošty nebo osobně 
podáním do podatelny vyhlašovatele na adrese Magistrát města Chomutova – oriaMM, zborovská 4602, 
430 28 Chomutov. Obálka musí být opatřena názvem soutěže „za ještě krásnější Chomutov“. Podmínky 
soutěže jsou k dispozici na internetových stránkách města Chomutova a v informačních servisech magistrátu.

 Do 19.9.  ChoMutovský sAlon 2014 – výstava chomutovských výtvarníků – 
galerie Lurago

 Do 30.9. druhý dECh – výstava fotografií – kostel sv. Ignáce
  obrAzy – Irena Mansfeldová – galerie Na schodech SKKS
  12. soChAřské syMPoziuM bolEboř – atrium SKKS
   Portréty význAMnýCh osobností A Politiků – 

Miroslav Schneider – výstavní síň knihovny SKKS
 Do 31.10.  MonA liPi A jEjí tyGři: rudolF brAnčovský A jAn 

PísAřík – galerie Špejchar
 Do 17.10.  kAMEnné insPirACE – Vladimír Sixta – Art galerie Radnice

VýSTaVY

Pravidelné 
akce

 Do 19.9.  100 lEt od vzniku čEské družiny A roty nAzdAr – 
Dům Jiřího Popela z Lobkovic 

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

   všEMu světu nA útěChu – sochařství a malířství na Chomutovsku 
a Kadaňsku 1350 až 1520, nová stálá expozice – výstavní prostory na radnici

OblaSTNí MUZeUM

 Stálé 
expozice
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vidEorEPort  
na eChomutov.cz

Na Písečné mají 
nové sportoviště

Slavnostním výkopem otevřel pri-
mátor Jan Mareš nové sportoviště 
u základní školy na Písečné. Hřiště 
pro různé sporty, běžecký ovál, pro-
lézačky i herní prvky začali vyu-
žívat žáci školy i široká veřejnost. 
„Nepůjde jenom o školní výuku tě-
lesné výcho vy, sportoviště se bude vy-
užívat i pro volnočasové aktivity ve-
řejnosti a různých sportovních klubů,“ 
uvedl primátor města Jan Mareš.

V oploceném areálu se nachází 
fotbalové hřiště s běžeckým oblou-
kem, inline dráha, čtyři oddělená 
menší hřiště pro kopanou, street-
ball a klasický i plážový volejbal 
a mnoho dalšího. Na své si přijdou 
také nejmenší děti, které se jistě za-
baví hrou s malými vodopády či na 
houpačkách.

Velký význam má nové sporto
viš tě pro žáky ze základní školy. 

„Když jsme začínali, tak jsme hráli 
jen na škváře, byli jsme od ní černí 
jak horníci. Nyní budeme běhat po 
kvalitní dráze a dosahovat mnohem 
lepších výsledků. Pokud budou děti 
chtít,“ řekl ředitel školy na Písečné 
Karel Poláček.

Vybudování celého areálu z pro-
jek tu Sídliště, místo pro život přišlo na 
26,8 milionu korun, z čehož dotace či-
nila téměř 23 milionů.




