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Nabídka bytů do nájmu veřejnou 
nabídkou v Chomutově – 17. 6. 2015

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 2015

1 Palackého 3961/8 1+1 36,71 15.125 Kč 23. 6. a 25. 6. ve 14:00 hod.

2 Palackého 3962/14 1+1 36,80 15.125 Kč 23. 6. a 25. 6. ve 14:00 hod.

3 Přemyslova 5394/2 1+1 43,63 15.125 Kč 23. 6. a 25. 6. ve 14:00 hod.

4 Přemyslova 5394/27 1+1 46,11 15.125 Kč 23. 6. a 25. 6. ve 14:00 hod.

5 Spořická 1666/4 1+2 73,65 21.175 Kč 23. 6. a 25. 6. ve 14:30 hod.

6 Palackého 3639/5 1+2 57,40 21.175 Kč 23.6 a 25. 6. ve 14:00 hod.

7 Farského 3660/5 1+2 63,59 21.175 Kč
23. 6. a 25. 6. v 15:15 hod. 

sraz u čp. 3664

8 Kadaňská 3676/5 1+2 63,34 21.175 Kč 23. 6. a 25. 6. ve 14:30 hod.

9 Kadaňská 3678/2 1+2 63,90 21.175 Kč
23. 6. a 25. 6. ve 14:30 hod . 

sraz u čp. 3676

10 Kadaňská 3679/1 1+2 66,56 21.175 Kč
23. 6. a 25. 6. ve 14:30 hod. 

sraz u čp. 3676

11 Kadaňská 3679/6 1+2 66,36 21.175 Kč
23. 6. a 25. 6. ve 14:30 hod. 

sraz u čp.3676

12 Sokolská 3709/2 1+2 72,09 21.175 Kč
23. 6. a 25. 6. ve 14:45 hod. 

sraz u čp. 3708

13 5. května 3712/5 1+2 67,66 21.175 Kč
23. 6. a 25. 6. ve 14:45 hod. 

sraz u čp. 3708

14 Kadaňská 3752/2 1+2 62,48 21.175 Kč 23. 6. a 25. 6. v 15:15 hod.

15 Legionářská 3879/7 1+2 48,54 21.175 Kč 23. 6. a 25. 6. ve 14:00 hod.

16 Legionářská 3879/8 1+2 50,41 21.175 Kč 23. 6. a 25. 6. ve 14:00 hod.

17 Palackého 3951/14 1+2 53,43 21.175 Kč
23. 6. a 25. 6. ve 14:00 hod. 

sraz u čp. 3961

18 Palackého 3953/12 1+2 53,63 21.175 Kč
23. 6. a 25. 6. ve 14:00 hod. 

sraz u čp. 3961

19 Palackého 3993/11 1+2 54,12 21.175 Kč 23. 6. a 25. 6. ve 14:45 hod.

20 Palackého 3671/7 1+3 72,11 27.225 Kč 23. 6. a 25. 6. v 15:45 hod.

21 Kadaňská 3676/4 1+3 82,48 27.225 Kč
23. 6. a 25. 6. ve 14:30 hod. 

sraz u čp. 3676

22 Kadaňská 3678/3 1+3 81,84 27.225 Kč
23. 6. a 25. 6. ve 14:30 hod. 

sraz u čp. 3676

23 Kadaňská 3687/3 1+3 73,40 27.225 Kč
23. 6. a 25. 6. ve 14:30 hod. 

sraz u čp. 3676

24 Kadaňská 3689/4 1+3 79,08 27.225 Kč
23. 6. a 25. 6. ve 14:30 hod. 

sraz u čp. 3676

25 Kadaňská 3691/1 1+3 76,87 27.225 Kč
23. 6. a 25. 6. ve 14:30 hod. 

sraz u čp. 3676

26 5. května 3708/6 1+3 78,43 27.225 Kč 23. 6. a 25. 6. ve 14:45 hod.

27 Beethovenova 3885/4 1+3 66,02 27.225 Kč
23. 6. a 25. 6. ve 14:00 hod. 

sraz u čp. 3879

28 Žižkovo nám. 3664/3 1+4 100,90 33.275 Kč 23. 6. a 25. 6. v 15:15 hod.

Společnost EATON Industries s.r.o., 
leader v oblasti výroby komponentů 

pro automobilový průmysl, se sídlem 
v Chomutově, hledá do svého týmu nové 

kolegy na pozice:

MISTŘI VÝROBY

OPERÁTOŘI VÝROBY

PROGRAMÁTOŘI ROBOTŮ 
(vhodné i pro absolventy technických škol)

SEŘIZOVAČI, 
ELEKTRIKÁŘI

SKLADNÍCI
 

Studentům technických škol, 
ovládajících AUTOCAD, nabízíme 

možnost letní brigády.
 

Všem novým zaměstnancům nabízíme 
zázemí velké nadnárodní firmy, 

stabilní příjem, smlouvu na dobu 
neurčitou, pět týdnů dovolené, firemní 

autobusovou dopravu (Jirkov-Chomutov), 
stravování v závodní kantýně.

Více informací lze získat na 

tel.: 474 313 137/5
nebo na

e-mail: lenkajanska@eaton.com
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20. 6.
Farmářské trhy  
na náměstí 1. máje  
od 8 do 12 hodin

21. 6.
Den hudeb – zahájení koncertů 
dechových hudeb  
v městském parku  
od 15 do 17 hodin

22. 6.
veřejné zasedání zastupitelstva 
na radnici od 15 hodin

24. 6.
koncert dechové hudby 
v městském parku  
od 16.30 hodin

27. a 28. 6.
ROZA: Trampský den  
v letním kině

30. 6. 
Splatnost poplatku za odpady 

ZapIšTe SI 
dO dIáře

MaSKOTI 
Na pOUTI

Více než sto atrakcí a pestrou 
paletu pamlsků nabídl 495. ročník 

slavnosti KÄT v partnerském městě 
Annabergu-Buchholzi. Za zábavou 

na největší lidovou slavnost v Sasku 
si mezi 5. a 14. červnem vyjela 

i řada Chomutovanů, včetně 
maskotů Rodinného zápolení 

Rózy a Rozmarýnka, kteří 
se zde zapojili do velkého 

průvodu maskotů 
pod názvem 

Kätpolonaise. 

 téma
 4 LeTNí TábOrY jdOU 

Na dračKU 
Chomutovské rodiny čeká 
v těchto dnech důležité roz-
hodnutí, musejí si totiž vy-
brat pro své dítě ten nejzají-
mavější příměstský tábor či ji-
nou zábavu. 

 aktuality
 6 pOZOr Na 

pOLOpřeVOdY aUT
Pokud vlastníci vozidel do 
konce června 2015 nedokončí 
polopřevody aut, jejich 
vozidlo bez zásahu úředníků 
administrativně zanikne. 

 aktuality
 7 NOVý ředITeL MUSí 

SeHNaT deSeT MILIONů 
Dopravní podnik měst 
Chomutova a Jirkova je těsně 
před výběrem nového ředitele 
(v době uzávěrky CHN), který 
obsadí uvolněný post po Jiřím 
Melničukovi.

 rozhovor
 8 LeTNí fILHarMONIe 

UMOžNí SeSTaVIT 
jedINečNÉ TěLeSO
Už počtvrté se Chomutov 
a ně mecký Chemnitz stanou 
hos titeli obřího projektu Let-
ní filharmonie. Do obou měst 
se v červenci sjíždí stovka muzi-
kantů z Evropy i celého světa.

 kultura
 9 OTeVřeNO pOMáHaLO 

a SKáKaLO V rYTMU 
pUNKU 
Multižánrový festival Otevřeno 
nabídl návštěvníkům podva-
nácté bohatý hudební a diva-
delní výběr, v němž tentokrát 
kralovala punková hudba.

 sport
 10 KLUb NárOdNí 

HáZeNÉ OSLaVí 
deVadeSáTINY
Klub národní házené Cho-
mutov si tuto sobotu při-
pomene 90 let své existen-
ce. Oslaví to několika zápa-
sy, dovednostními soutěžemi 
a oceněním bývalých hráčů.

 fotostrana
 15 MUZejNí NOC 

prOVedLa KONCeM 
VáLKY
Dvanáctý ročník Muzejní 
noci ukázal život Čechů 
a Němců ve Třetí říši. Těžkosti 
doby připomněla výstava 
Chomutov za poslední války.

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 velblouda dvou-
hrbého, který je ve volné přírodě 
v Číně a Mongolsku kriticky ohro-
žený. V zooparku se před několika 
týdny narodila dvě mláďata.
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Chomutovské rodiny čeká v těchto dnech důležité rozhodnutí, musejí si totiž vybrat pro své dítě ten nejzajíma-
vější příměstský tábor či jinou zábavu. Rozhodnutí to není lehké, chomutovské organizace totiž prázdninových 
aktivit nabízejí nepřeberné množství. Děti školního i předškolního věku budou o prázdninách tančit, plavat, 
sportovat, poznávat nová místa i se zábavnou formou učit. To vše pod dohledem a jen kousek od domova. 

Dětem je se 
zvířaty Dobře

Podkrušnohorský zoopark chystá 
pro děti příměstský tábor s názvem 
Planeta zvířat. Tábory připravené 
zoo par kem patří k nej ob lí be něj ším 
pro děti z Cho mu to va i širokého 
okolí, všech osm turnusů je již obsa-
zeno. „Každý turnus budeme mít tři-
cet dětí, o které se budou starat čtyři 
dospělí. Poprvé se s táborníky se-
jdeme 7. čer ven ce,“ uvedla vedoucí 
eko cen tra Podkrušnohorského zoo
parku Barbora Thumsová.

Náplň prázdninových dní v zoo
parku je velmi pestrá, vždy je ale za-

měřena na zvířata. Každý den se tá-
borníci budou věnovat vybrané sku-
pině zvířat. „Představíme dětem zá-
stupce těchto skupin, o kterém se do-
zví, jak a kde žije, čím se živí a zvíře 
si vždy budou moci prohlédnout 
z blízka. Pokud to půjde, tak si ho 
i pohladí,“ popsala vedoucí. Kromě 
přímého kontaktu se zvířaty budou 
děti také bádat a poznávat přírodu 
přímo v terénu, hrát soutěže a vyrá-
bět upomínkové předměty. Každý tá-
borník bude mít svůj deník, kam si 
zážitky z každého dne zapíše nebo 
doplní o obrázky, aby měl na tábor 
vzpomínku.  

sporty přeDstaví 
miniškola

Sportovat, dovádět v bazénu 
i po zná vat krásy Chomutova budou 
děti na příměstských táborech pořá-
daných společností Kultura a sport. 
Již tradičně organizace připravila 
Prázdninovou miniškolu sportu. V té 
si děti vyzkouší od každého sportu 
trochu, takže poznají, čemu by se 
třeba chtěly věnovat celoročně, nebo 
se prostě jen vyřádí aktivním pohy-
bem. „Letos čeká na táborníky hned 
několik novinek. Navštívíme napří-
klad Kamencové jezero, dopravní 
hřiště nebo areál Domovinka. Děti ale 
zřejmě nejvíc potěší den v Lezecké 
aréně v Jirkově,“ řekla jednatelka spo-
lečnosti Věra Flašková.

Druhý a čtvrtý turnus miniškoly 
sportu je obsazen, v ostatních ještě 
zbývají poslední volná místa. „Pří
měst ské tábory se rychle plní, v šes-
tém turnusu máme ještě pět míst vol-
ných, v ostatních je zaplněná více 
než polovina kapacity,“ doplnila jed-
natelka.  

Prázdninový týden mohou děti 
strávit i v Aquasvětě. Tam se samo-
zřejmě budou věnovat ponejvíc vod-
ním hrátkám, mohou se naučit zá-

klady plavání nebo se v něm zdoko-
nalit. Umět plavat ale není vůbec dů-
ležité, hlavní je milovat vodu. Aby 
se ale plavci nerozmočili, jsou při-
pravené i hry a soutěže na suchu. Na 
tento tábor ještě mohou rodiče své 
děti přihlásit, v červencovém i srpno-
vém turnusu ještě místa jsou. 

ChCete tančit? naučte se 
Protančit se letními dny mohou 

děti již od předškolního věku pod 
vedením Terezy Kvasnovské s ta-
neční skupinou TerryDance Com
pany. Skupina pořádá čtyři turnusy 
příměstského tábora TerryDance 
Camp, dva pro začátečníky a dva 
pro pokročilé. „Turnusy jsou věkově 
rozdělené, startujeme začátečníky 
od pěti do dvanácti let, další týden 
pokračujeme začátečníky od dva-
nácti let a stejně tak poté i s pokro-
čilými tanečníky,“ uvedla tanečnice 
a choreografka Tereza Kvas nov
ská. Méně zkušení účastníci se mo-
hou těšit na taneční a pohybové ak-
tivity, procházky nebo zábavné hry. 
Zkušenější čekají intenzivní taneční 
lekce a poté také procházky a zá-
bava. Volná místa jsou ještě ve všech 
čtyřech turnusech.

Letní  
tábory jdou  

na dračku,
děti vybírají mezi zvířaty, 

sportem i dobrodružstvím

Prázdninová miniškola sportu

Příměstský tábor Planeta zvířat
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s Domečkem na farmu 
i na výlet

Čtyři turnusy příměstského tábora 
nachystalo Středisko volného času 
Domeček. První se ponese ve stylu 
farmaření, děti se setkají s domá-
cími zvířaty, dozví se a vyzkouší si, 
jak se o ně starat. Mnoho času stráví 
i v přírodě, kterou se naučí respekto-
vat a chránit. Další prázdninový tý-
den bude ve znamení pohybu, tábor-
níci budou tančit, sportovat, chodit na 
procházky a dovádět. Rozličná zá-
bava čeká i účast níky třetího do meč
kov ského tábora, při kterém si zasou-
těží, zasportují, ale i odpočinou. Jeden 
výlet za druhým připravil Domeček 
pro čtvrtý turnus. „Každý den se děti 
vypraví na jiné místo, cíle jsou za-
tím překvapením, jedno je ale jisté – 
všude se jim bude líbit,“ informoval 
ředitel Domečku Milan Märc. Tábory 
jsou již obsazené, pouze u tábora 
Týden plný pohybu jsou ještě přijí-
máni náhradníci.

inDiáni i šmoulové 
na táboře

Pro nejmenší děti jsou připravené 
čtyři turnusy příměstského tábora 
v Rodinném centru Kolibřík. Tam 
mohli rodiče přihlásit již tříleté děti, 
ale samozřejmě i ty starší. Každý den 
příměstského tábora bude te ma tický, 
třeba indiánský, pirátský, šmoulí, 
hasičský, pohádkový a podobně. 
„Naše činnost je především pohy-
bová, vzdělávací a kreativní. Vše je 
vždy upraveno podle věku dětí, které 
si budou při zábavě rozvíjet jemnou 
i hrubou motoriku, tvořivost a fanta-
zii,“ uvedla vedoucí Rodinného cen-
tra Kolibřík Jana Svobodová.

Dva turnusy tábora se v Ko
li b ří ku uskuteční v červenci, dva 
v srpnu. „Ka pa ci ta dětí je 25 na je-
den turnus. Dětem se budeme věno-
vat mezi půl sedmou ranní a půl pá-
tou odpolední, ale vždy se snažíme 
vyhovět i potřebám rodičů a jejich 
pracovní době,“ doplnila Jana Svo
bo do vá. Kapacita táborů je již na-
plněna. 

kamínek pro velké 
i malé Děti

Zatímco týdenní příměstské tá-
bory jsou již téměř obsazené, chomu-
tovské organizace pořádají pro děti na 
léto i mnoho dalších aktivit. Spoustu 
zábavy připravili například pracov níci 
Sociálního centra Kamínek z Ob čan
ské ho sdružení Světlo. Každé prázd-
ninové úterý a čtvrtek se o zábavu 
postará oddělení služby pro rodiny 
s dětmi. „Rodinám se budeme vě-
novat po celý den, připravené jsou 
exkurze, zajímavé výlety, návštěvy 
kina, muzea, výstav, hradů a zámků. 
Je toho opravdu mnoho. Kromě toho 
se budeme bavit i v areálu Kamínku, 
třeba při grilování nebo sportování,“ 
uvedla projektová a finanční mana-
žerka centra Jana Hronová. 

Druhá část Kamínku – klub Ká
men – zabaví mladistvé i dospělé kli-
enty. Program Léto v pohybu se vzta-
huje především na venkovní aktivity. 
„Pořádáme jednodenní výlety, pro-
cházky po okolí a hlavně pravidelné 
návštěvy nového hřiště street work
out. Také budeme relaxovat, vyrábět 
z přírodního materiálu a sportovat,“ 
vyjmenovala Jana Hronová. Právě 
v těchto prázdninových dnech budou 
mít klienti centra možnost poznat se 
navzájem a v kolektivu se sblížit. 

pro roDiny je rozmarýn
Každý letní den budou moci ro-

diny s dětmi navštívit rodinné cen-
trum Rozmarýn v městském parku. 
Úterky tam budou věnovány výuce 

angličtiny pro nejmenší, středy zase 
výtvarné dílně, ve čtvrtek se bude 
zpívat, tančit a hrát si, v pátek si svá 
těla protáhnou maminky při cvičení 
s kočárky. Každou druhou sobotu 
se v centru sejdou tatínkové s dětmi 
a společně zažijí spoustu zábavy. 
Každý den je v centru otevřená herna 
pro děti různého věku.

taneC naučí i CizinCi
Vyjíždět za hranice země nemusejí 

tanečníci a přátelé tanečního klu bu 
Beethoven D.C. Chomutov. Za hra
niční hosté totiž přijedou za nimi na 

Summer Disco Camp na Klíny. Ta
neč ní klub tam pořádá dva turnusy se-
tkání zkušených tanečníků i úplných 
začátečníků. Přihlášeny jsou již dvě 
stovky zájemců, posledních pár vol-
ných míst ale ještě je. „První turnus je 
určený pro zkušenější tanečníky z řad 
dětí i dospělých, ve druhém turnusu 
se naopak budeme věnovat menším 
dětem a začátečníkům,“ uvedla ve-
doucí trenérka Eva Vlková.

Tanečníci si při kempu budou pře-
dávat zkušenosti, a to hned meziná-
rodní. Jsou totiž přizváni odborní lek-
toři ze Slovenska, Německa, Srbska 
a Švédska. Každý je specialistou na 
jiný druh tance, který si navzájem 
představí a některé prvky se naučí. 

Kromě tance čeká na účastníky 
kempu také soutěžení, hry, malování 
na trika a spousta další zábavy. 

kino venku i uvnitř
V areálu letního kina se budou 

děti bavit po čtyři prázdninová odpo-
ledne. V červenci to bude Pohádkový 
karneval v podání Li duš či na diva-
dla a dětská show divadla Ve Tři s ná-

zvem Olympijské hry s Asterixem 
a Obelixem. V srpnu pak Dětský den 
s Piškotem a představení Sváťova di-
vidla Neposlušná zvířátka. O víken-
dech mohou děti zhlédnout pohádku 
v kině Svět. Každou sobotu a neděli 
na ně čeká dětské promítání.  

o prázDnináCh 
Do knihovny

Každý prázdninový čtvrtek se 
v dětském oddělení chomutovské 
knihovny sejdou malí umělci. Ti bu-
dou každý týden malovat a tvořit na 
jiné téma, čas jim uteče v příjemné at-

mosféře a ještě si domů odnesou třeba 
dáreček nebo obrázek. Kromě toho 
ale mohou do knihovny přijít jakýkoli 
jiný všední den, kro mě úterý. Pro děti 
je připraveno 230 růz ných her a 30 ti-
síc knih, do kterých mohou nahléd-
nout přímo v knihovně nebo si je půj-
čit domů. 

prázDniny v němeCku
Skateři a bikeři se mohou o prázd

ni nách podívat do německého Chem
nit zu. Tamní Alter na ti ve Ju  gend 
Zentre pořádá čtrnáctidenní pobyt pro 
mladé lidi, kteří chtějí aktivně strá-
vit prázdniny spolu s vrstevníky ze 
Španělska, Rakouska, Argentiny, 
Brazílie, Makedonie a Německa. 
Program je určen především ska te rům 
a bikerům, které čeká tří denní vý-
let do Mün steru, kde je jeden z nej-
větších skateparků v Evropě. Na 
pro gra mu je také příprava hudebního 
festivalu HeyDays, závody či graffiti 
work sho py. Volná místa pro zájemce 
stále jsou. Více informací získají zá-
jemci na telefonu 739 320 640 či na 
emailu mk@kuprospechu.org.

 Tábor v Rodinném centru Kolibřík

Prázdninová miniškola sportu

Letní aktivity v Kamínku
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dárci krve převzali Zlatý kříž

pozor na polopřevody aut, hrozí 
vyřazení z evidence 

Chomutovská sídliště dusí 
spekulanti s byty

Mšice přestala 
sát, zkuste 
hnojit 

Osmdesátkrát darovalo krev devě-
tadvacet dobrovolníků z Chomutova 
i okolí a vysloužili si za to ocenění 
Zlatý kříž 3. stupně Českého červe-
ného kříže. Ten jim v obřadní síni rad-
nice předali ředitelka úřadu oblastního 
spolku Českého červeného kříže Irena 
Wacht feid lová, primátor města Daniel 
Černý a primářka he ma to lo gic ko
trans fuz ní ho oddělení chomutovské 
nemocnice Vladimíra Kašková. Dárci 
se zapsali do pamětní knihy města 
a dostali ocenění a dárky. 

Počet dárců s osmdesáti odběry 
za minulý rok je rekordní. „Je to nej-
větší počet za posledních dvanáct let. 
Začínali jsme s jedenácti dárci,“ řekla 
Wachtfeidlová. 

V Chomutově je počet dárců při-
měřený potřebám. „Přirozený úbytek 
je nahrazován mladou generací. Na 
Cho mu tov sku je tři a půl tisíce aktiv-
ních dárců,“ řekla primářka Vladimíra 
Kašková. Dárci pokryjí potřeby paci-

entů chomutovské nemocnice a často 
krev z Chomutova zachraňuje životy 
také v motolské nemocnici. „Dárcem 
může být každý, kdo netrpí chronic-
kou nemocí a je mu mezi osmnácti 
a pětašedesáti lety,“ doplnila primářka. 

Podle aktuálních informací Mi nis
terstva dopravy je v celé ČR ještě asi 
750 tisíc vozidel s nedokončenou re-
gistrací, tedy takzvaně „v polopře-
vodu“. Zákon stanovuje mezní termín 
pro tuto doregistraci do konce června 
2015. „Pokud tak vlastníci vozidel ne-
učiní, jejich vozidlo bez zásahu úřed-
níků administrativně zanikne. Nebude 

ho tedy již možné provozovat na silni-
cích,“ upozorňuje vedoucí odboru do-
pravních a správních činností Bedřich 
Rathouský. 

Pokud si nejste jisti, zda se vás do-
registrování týká, zadejte číslo ma-
lého technického průkazu na webu 
dokonceteregistraci.cz, kde lze orien-
tačně zjistit, zda se vás povinnost týká. 

Spolehlivý údaj nicméně prozradí 
velký technický průkaz, kde si lze do-
končení či nedokončení registrace ově-
řit. „K žádosti se předkládá občanský 
průkaz, technický průkaz, osvědčení 
o registraci vozidla, zelená karta a pro-
tokol o evidenční kontrole na jméno 
vlastníka,“ říká Rathouský. Poplatek je 
podle druhu vozidla do 800 korun. 

Primátor Daniel Černý a jeho první 
náměstek Marek Hrabáč mají za sebou 
první radniční procházku. Na sídlišti 
Zahradní se ve středu 10. června po-
tkali s několika desítkami lidí. Nej čas
těj ším tématem byly problémy v ob-
čanském soužití, nepořádek a nedo-
statky ve vybavení sídliště. 

Atmosféru na sídlišti ilustruje si-
tuace, kdy po rozhovorech s primáto-
rem a jeho odchodu vznikl slovní kon-
flikt mezi starousedlíky a některými 
romskými nájemníky. Na místě mu-
sela zasáhnout městská policie. Za ne-
únosnými problémy v soužití stojí 
ubytovací byznys pro chudé. Nejvíce 
postiženým je v tomto ohledu SVJ 
v Bo ro vé ulici č. p. 5156–58. Ze 72 
bytů jich 15 vlastní Josef Král, který 
za často pro blé mové nájemníky ne-
odvádí do fondu SVJ platby za ener-
gie a služby. Jen v tomto případě tak 

dříve prosperujícímu SVJ dluží skoro 
milion korun. Navíc jsou všechny jeho 
byty zatíženy exekucemi. „Ve spolu-
práci se sociálními pracovníky zku-
síme zapůsobit na nájemníky z bytů 
pana Krále, aby spolupracovali se 
SVJ při úhradách poplatků do společ-
ného fondu. Především se ale spojíme 
s centrálními úřady, aby ‚podnikání‘ 
tohoto majitele mnoha bytů, nejen 
chomutovských, řádně prověřily,“ řekl 
k tomu primátor Daniel Černý.

Radniční procházka byla také kon-
trolou technického stavu místní občan-
ské vybavenosti. Na zmíněném hřišti 
za školou, které bylo postaveno z euro
do tač ních prostředků, narazili poli-
tici při zběžné kontrole na několik ne-
dostatků. „Na vlastní oči jsme se pře-
svědčili, že nás ve městě čeká spousta 
práce, ať už jde o malé úpravy infra-
struktury, nebo nápravu stavebního 

šlendriánu,“ řekl primátor, který s ná-
městkem od občanů dostal řadu dílčích 
podnětů ke zlepšení života na sídlišti. 

Primátor také glosoval fakt, že 
v den radniční procházky technické 
služby na místě prováděly rozsáhlý 
úklid či doplnění písku na dětském 
hřišti. To vyvolalo pobavení místních 
obyvatel, kteří si to dávali do souvis-

losti právě s návštěvou vedení města. 
„Vím, jak to na sídlišti vypadalo pár 
dní předtím, úklid už byl opravdu 
třeba. Na radniční procházky nemůžu 
bohužel chodit každý den, ale věřím, 
že sídliště dostanou dostatečnou péči 
o pořádek i bez ohledu na to, zda se po 
nich zrovna procházejí primátor s ná-
městkem,“ dodal Černý.

Mšice smrková, která po celém 
městě způsobila velké škody na smr ku 
pichlavém, v současné době ukon čila 
svůj životní cyklus a k sání jehličí již 
většinou nedochází. „Stromy však 
zůstávají poškozeny, ve většině pří-
padů nevratně,“ popisuje situaci Jana 
Hladová z odboru rozvoje, investic 
a majetku města. 

Lidé, kteří mají takto postižené 
dřeviny na svých pozemcích, mohou 
je nyní podpořit zálivkou a hnojením, 
aby se mohly lépe s poškozením vy-
rovnat. Pokud je strom silně poško-
zen, velmi málo obrůstá a majitel se 
rozhodne pro jeho odstranění, je třeba 
tento záměr oznámit odboru životního 
prostředí magistrátu prostřednictvím 
k tomu určeného formuláře (ozná-
mení o kácení dřevin dle §8 odst. 2), 
který je k dispozici na internetových 
stránkách města v sekci odboru život-
ního prostředí. Pracovníci odboru rádi 
zodpoví jakékoliv případné dotazy.

Vzhledem k nízké efektivitě a vy-
soké finanční a organizační náročnosti 
město nepřistoupilo k chemickému 
ošetření napadených dřevin. Silně po-
škozené stromy z pozemků města se 
budou odstraňovat na konci letošního 
nebo na začátku příštího roku.
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KráTCe
upozornění pro 
milovníky sauny
Městská sauna bude do konce 
srpna uzavřena. Individuální pri-
vátní sauna je zachována. Za-
koupené permanentní vstupen-
ky je možné čerpat do 15. října.

veřejné bruslení 
stále v kurzu
Zabruslit si na zimním stadionu 
stále mohou lidé každou sobo-
tu a neděli od 10 do 11 hodin. 
Vstupné činí 42 korun. 

nové lavičky 
a natřené zábraDlí
Technické služby v posledních 
dnech zabudovaly šest nových 
laviček v Hutnické ulici, natřely 
zábradlí u křižovatky Palackého 
a Zborovské a začaly opravovat 
zeď v ulici E. Krásnohorské.

autobusem Do hor 
i němeCka
Dopravní podnik pořádá 
20. června zájezd do Marien-
bergu. Každou sobotu vyjíždí 
cyklobus z Chomutova a Jirko-
va na rozcestí Malý Háj / Lesná.

večerní eurosafari
Večerní projížďky do Eurosafari 
zahájí zoopark v pátek 26. červ-
na. Safari expres vyjede od za-
stávky před branou ze směru od 
Kamencového jezera vždy v pá-
tek a v sobotu ve 20.15 hodin.

univerzita třetího 
věku ukončuje ročník
V pátek 19. června se koná slav-
nostní ukončení 10. ročníku Uni-
verzity třetího věku na historic-
ké radnici. 

kažDý může být 
hvězDou 
Do 6. ročníku celostátního pě-
veckého a výtvarného festiva-
lu Nad oblaky se přihlásil kli-
ent Sociálních služeb Miroslav 
Schnei der. Zapojil se do výtvar-
né kategorie.

Nový ředitel musí sehnat 
deset milionů korun

přibývá melanomů kůže. Na Kamenčáku vás vyšetří

Magistrát vám pošle SMS, pokud 
se stanete dlužníkem 

Dopravní podnik měst Chomutova 
a Jirkova je těsně před výběrem no-
vého ředitele (v době uzávěrky CHN), 
který obsadí uvolněný post po Jiřím 
Mel ni ču kovi, jenž na začátku května 
odstoupil z funkce. „Podle pohovorů 
se přihlásili samí špičkoví odborníci. 
Zájem tak kvalitních lidí nás překva-
pil, proto je výběr náročný,“ řekl před-
seda představenstva DPCHJ Jaroslav 
Komínek.

Nový ředitel se od prvního dne 
v práci rozhodně nudit nebude. „Do
prav ní podnik přišel o všechny za-
kázky v linkové dopravě od Ús tec
kého kraje. Propad v účetním zisku 
činí deset milionů korun,“ řekl Ko mí
nek s tím, že ředitel s akcionáři musí 
najít řešení tohoto výpadku. O slovo 
se hlásí také řidiči, kteří chtějí zvý-
šení platu. „To nebude rozhodně jed-
noduché, zvláště v době, kdy na tom 
dopravní podnik není ekonomicky 
nejlépe a musíme vyplatit okolo jed-
noho a půl milionu korun odchod-

ného, které dalo bývalému řediteli 
bývalé představenstvo. Ale na toto 
by neměli doplatit současní zaměst-
nanci a hlavně řidiči. Nyní spíše ře-
šíme spravedlivější odměňování podle 
pracovních výkonů řidičů. Ale to už 
je úkol pro nového ředitele,“ dodal 
Komínek. 

Změny nastanou také ve stanovách 
firmy. „V první řadě chceme vrátit 
zpět do dozorčí rady zástupce zaměst-
nanců. Mělo by se rozhodně zjedno-
dušit vedení firmy, ve kterém je trochu 

přeředitelováno,“ říká Komínek. 
V současné době dopravní podnik 

také hledá externí firmu, která provede 
hospodářskoekonomický audit ve 
společnosti. „Především nás bude za-
jímat, proč dopravní podnik podal tak 
vysoké nabídky, že jako firma, která 
byla v centru oblasti, ve které jezdila 
v minulosti pro Ústecký kraj, nebyla 
schopna uspět v konkurenci firem, 
které nepocházejí z regionu,“ uzavřel 
Komínek s tím, že nezávislý auditor 
prověří i další oblasti hospodaření.

Jestli se chceš opalovat, musíš se 
chránit. Tak jednoduše zní rada lékařů 
a sester kožního oddělení chomutov-
ské nemocnice, patřící do skupiny 
Krajské zdravotní. A jelikož opalo-
vání nese řadu rizik, vyrazí zdravotníci 
s radami přímo na pláže Ka men co
vé ho jezera. „Návštěvníci akce získají 
od nás spoustu informací, a to nejen 
o ochranných přípravcích, ale přede-
vším o prevenci nádorových nemocí,“ 

řekla primářka Radka Neu man nová. 
Každého zájemce, který dorazí 

v plav kách ke stanu akce „Jestli se 
chceš opalovat, musíš se chránit“ zdra-
votníci zdarma vyšetří. „Letos nově 
pro následné vyšetření využijeme digi-
tální fo to der ma tos kop, což je přístroj, 
který projevy na kůži vyfotí a vyhod-
notí jejich nebezpečnost,“ popisuje no-
vinku primářka s tím, že vyšetřovaný 
hned ví, zda znaménko na kůži patří 

mezi nádorové, či ne. Zá ro veň pří stroj 
vyfocený útvar uloží do své paměti. 
„My pak můžeme při kontro le před ná
do ro vých stavů, například za půl roku, 
zkontrolovat, zda se útvar v čase mění, 
zda je rizikový a je potřeba jej od-
stranit,“ říká Neu man no vá. Náv štěv
ní ci akce, která se koná 29. června od 
11 do 16 hodin, se také dozvědí, jak si 
provádět samovyšetření kůže. 

Zdravotníci vyzývají k účasti na 

akci. V posledním roce totiž značně 
narostl počet pacientů s melanomem 
kůže. „Při poslední podobné akci jsme 
zjistili třináct pacientů s podezřením 
na nádor a stejný počet lidí s před ná
do ro vými příznaky,“ vyčísluje Neu
man nová. Zároveň za poslední rok se 
v Chomutově zvýšil počet léčených 
pacientů na dvojnásobek. „Začaly se 
mezi nimi objevovat i děti, což dříve 
nebývalo,“ uzavírá primářka. 

Každý to známe, jsme v jednom 
kole. Čas od času zapomeneme něco 
zaplatit. Jak se však nestát dlužníkem 
magistrátu jen vinou zapomenutí? Jed
no duše. Stačí si jen zaregistrovat kon-
taktní údaje ve službě portál občana. 
„Nově nabízíme možnost zaregistro-
vání emailu či mobilního telefonu pro 
vyrozumívání v poplatkovém řízení,“ 
řekl ekonom města Jan Mareš. Pokud 
občané nepoužívají elektronický por-
tál, mohou registraci provést i vyplně-
ním formuláře přímo na úřadě. 

Služba slouží pro poplatky za od-
pady, psy nebo placení pokut. Za re gis

tro va ným občanům magistrát nabízí 
zaslání SMS nebo emailu s informací 
o blížící se splatnosti či upomínku po-
hledávky. „Jedná se o neformální upo-
zornění. Lidé tak získají v předstihu 
možnost vyřešit svoji povinnost, než 
jim přijde oficiální dopis, ve kterém 
už jsou sankce za nedodržení termínu 
splatnosti,“ říká ekonom. 

Usnadnit situaci chce magistrát 
i těm, kteří nezapomínají, ale nemají 
po ruce variabilní symboly pro uhra-
zení poplatku za odpady. Pomůže jim 
miniaplikace na webu města. „Po za-
dání rodného čísla a opsání ochran-

ného kódu se každému vygene-
ruje příslušný variabilní symbol pro 
úhra du poplatku za odpady. Každý 
člen domácnosti má unikátní varia
bil ní symbol, například čtyřčlenná do-
mácnost platí na čtyři různé variabilní 
symboly,“ popisuje službu Mareš. 

A kdy můžete služby využít? 
Právě v těchto dnech, kdy se blíží 
splatnost poplatku za odpady. „Letos 
je poplatek, který činí 250 korun na 
osobu a rok, splatný jednorázově do 
konce června,“ dodává Mareš. Město 
každému občanovi dotuje 341 korun 
z výnosu z daně z nemovitosti.
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kajsa boström
Proč jste se rozhodla spolupracovat 
na projektu Letní filharmonie?

Letní filharmonie ukazuje, že 
společná vášeň pro hudbu umožňuje 
sestavit jedinečné hudební těleso, 
v němž jsou spolu mladí i starší lidé 
z nejrůznějších zemí a s různými před-
chozími znalostmi, které je navíc po-
zitivně přijato také publikem. Na ta-
kový svět věřím. Proto jsem ráda, že 
můžu být při tom. 
Podílíte se výběru repertoáru. Co 
bylo rozhodující pro výběr v minu-
lých ročnících?

Při sestavování koncertního pro-
gramu musíme vždy zohlednit mnoho 
různých aspektů, abychom vytvo-
řili celkově pěknou hudební pa-
letu v rámci celého programu. Právě 
v Letní filharmonii, která je tak pest-
rým projektem s lidmi různého věku 
a z různých států, se pokouším o co 
možná nejpestřejší repertoár s hud-
bou z různých epoch a zemí. Zatím 
pokaždé bylo něco českého, něco ně-
meckého a něco skandinávského. 
Vždy doufáme, že program bude ta-
kový, aby oslovil publikum i hráče 
a aby byl pro všechny novým impul-
sem, aby umožnil reflexi, aktivoval 
zájem, radost a víru. 
Na co se mohou těšit diváci letos?

Tento rok budeme hrát Dvořákův 
Karneval, radostné dílo plné čes-
kého humoru a touhy. Mozartův kon-
cert pro klarinet se sólistkou Reginou 
Müller patří k perlám klasiky a pro 
letní noc představuje jednu z nejkrás-
nějších skladeb plných lásky. Také 
Brahmsovy Valčíky milostných písní 

pod vedením našeho českého sbor-
mistra Luboše Hány přenesou roman-
tické sny do skutečnosti. Stopadesáté 
výročí narození finského skladatele 
Sibelia se slaví po celém světě a Letní 
filharmonie přednese jeho Hymnu pro 
Zemi pro sbor a orchestr. Dílo, které 
je v čase znečištění životního pro-
středí a odcizení mezi národy velmi 
aktuální. Pikantní taneční hudbu, při 

které si publikum může klidně zatan-
čit sambu, nabídneme na závěr v nově 
zkomponovaném díle Latino Fever od 
Xa vi era Daviese. 
Na Letní filharmonii se sjíždějí mu-
zikanti z celého světa. Kdy se s nimi 
setkáte poprvé a jak s nimi pra-
cujete?

Poznáváme se v pátek odpoledne 
a o čtyři dny později je první koncert. 
Cesta ke krásně sehranému zvuku 
vede vždy jen skrze soustředění, dis-
ciplínu a spolupráci. Je to vždy velmi 
náročná, ale také kreativní a zábavná 
práce, při které berou profesionální 
hudebníci coby mentoři méně zkušené 
hráče pod svá křídla. 
Jak je těžké sladit tak různorodý 
orchestr? Vždyť máte hudebníky, 
které mezi sebou dělí někdy tisíce 
kilometrů, ale také třeba desítky let. 

V každé sekci instrumentů je jeden 
mentor nebo mentorka, kteří pomáhají 
svým přiděleným hráčům a kteří fun-
gují také jako tlumočníci. Mou úlohou 

je sdělovat co možná nejjasnější vizi 
a také poslouchat, kdo zrovna nejvíce 
potřebuje mou pomoc. Věk a původ 
nejsou tak důležité, pokud máme zra-
kový a sluchový kontakt.
Vás osobně chomutovské publikum 
miluje a na Vaše vystoupení na kon-
certě se těší. Zažíváte něco podob-
ného i v ostatních zemích, kde vy-
stupujete?

Miluji chomutovské publikum 
i pro to všechno, co mně osobně 
a také všem našim hudebníkům 
dává. Ne každé publikum je tak ote-
vřené a upřímné ve svých reakcích. 
Společně dokážeme velmi rychle pře-
klenout tu neviditelnou hranici mezi 
posluchači a hráči. 
Letní filharmonie je projekt, kte-
rého se zúčastňují až dvě stovky 
muzikantů. Určitě zažíváte řadu 
humorných a neobvyklých příběhů. 
Vzpomenete si na některý? 

Když jsem se minulý rok chtěla 
domluvit s mladou polskou zpěvač-
kou, její slova mě nejdřív velmi šoko-
vala. Řekla mi „šukam tě v kostele“. 
No ty Polky! (pozn. redakce: Kajsa 
Boström hovoří celkem dobře česky)

karel žižka
V loňském roce Letní filharmo-
nie do Chomutova přivedla při-
bližně sto hudebníků a sto sboristů 
z osmi zemí světa. Změní se tento-

krát něco na složení hudebního tě-
lesa a sboru? 

Letošní ročník bude mít o něco 
méně účastníků. Projekt si během 
existence získal velkou popularitu 
mezi českými hudebníky i v celé 
Evropě, ale letos jsme do poslední 
chvíle nevěděli, kolik se nám podaří 
získat finančních prostředků, proto 
jsme se museli držet střízlivějšího scé-
náře, abychom zajistili bezproblé-
movou organizaci. Muzikantů bude 
okolo stovky jako v minulých letech. 
Co se sboristů týče, je nasmlouván 
sbor pedagogické fakulty UJEP a sbor 
z Chemnitz, ale stále se ještě hledají 
další zájemci. Zatím počítáme s pade-
sáti sboristy.
Z jakých zemí umělci dorazí? 

Nejpočetnější skupina bude sa-
mozřejmě z Německa a Česka, 
ale počítáme také se zastoupením 
Polska, Dánska, Švédska, Rumunska 
a Japonska.
Kdy se uskuteční koncerty? 

Letošní Letní filharmonie začíná 
tradičně v německém Chem nitzi, kde 
se od 10. července bude nacvičovat 
celý program. Samotné koncerty jsou 
poté 14. v Chemnitz a 15. v Cho mu
to vě od 20 hodin v letním kině.
Chystáte znovu před filharmonií 
také zkoušku na náměstí? 

Ano, ale nebude dlouhá, protože 
zkouška vždy vychází na poledne 
a pokud bude stejné vedro jako v mi-
nulých letech, je to pro muzikanty 
velmi náročné. Zvlášť po maratonu 
zkoušek v předešlých dnech. Musí 
jim zbýt síly na večerní koncert, aby 
mohli podat co nejlepší výkon. 

Už počtvrté se Chomutov a německý Chemnitz stanou hostiteli obřího projektu Letní filharmonie. Do 
obou měst se v červenci sjíždí stovka muzikantů z Evropy i celého světa, aby ukázali, že vážná hudba ne-
musí být zase tak vážná a že se hodí i pod širé nebe. Společně se uvidí jen čtyři dny a pak předstoupí před 
publikum. Jaký bude letošní ročník Letní filharmonie, nám prozradila švédská dirigentka Kajsa Boström a 
ředitel chomutovské základní umělecké školy Karel Žižka. 

Letní filharmonie 
umožní sestavit 

jedinečné těleso

S ChomutovSkým publikem dokážeme velmi 
ryChle překlenout tu neviditelnou hraniCi 
mezi poSluChači a hráči.
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Otevřeno pomáhalo 
a skákalo v rytmu punku

Výtvarný salon představí díla 
dvanácti umělců z Chomutovska

Muzejní noc provedla koncem války, návštěvníci 
poznali strasti i radosti tehdejší doby

Multižánrový festival Otevřeno 
nabídl návštěvníkům podvanácté 
bohatý hudební a divadelní výběr, 
v němž tentokrát kralovala punková 
hudba. Nejenže festival na Hřebíkárně 
odstartovala, ale její rytmy vyznávají 
i dvě největší hvězdy letošního festi-
valu Horkýže Slíže a především Tři 
sestry, které do Chomutova přijely 
oslavit třicet let od založení skupiny.

Právě vystoupení dvou českých 
a slovenských hudebních legend bylo 
vrcholem festivalu a fanoušci jej v na-
plněném letním kině náležitě ocenili. 
„S návštěvností jsme samozřejmě spo-
kojeni. Publikum všech věkových ka-
tegorií se baví a to nám dodává energii 
i do budoucích ročníků,“ ocenila nad-
šení návštěvníků organizátorka festi-
valu a jednatelka společnosti Kultura a 
sport Chomutov Věra Flašková.

Na punkovou notu kromě hlavních 
hvězd udeřila například Znouzectnost 

nebo kultovní Plexis a Totální nasa-
zení, ale užili si i návštěvníci vyhle-
dávající jemnější tóny. Svým vystou-
pením zaujal Michal Prokop a jeho 
Framus 5, Blue Effect, rozmarní Po
le tíme? a o poprockovou vložku se 
postaral noční koncert skupiny Eddie 
Stoilow. Divadelní fanoušky těšilo 
Divadlo 100 opic, Sketchman nebo 
ZUŠ se svým projektem Coppelia.

Stejně jako v předchozích le-
tech Otevřeno střídalo místa dění. 
Kromě tradičního prostoru před di-
vadlem a Kulisárny či také už sta-
bilní Hřebíkárny se tentokrát přestěho-
valo i do letního kina. „Myšlenka při-
nést kulturní vystoupení do všech míst 
v Cho mu to vě je už dvanáct let stejná 
a každý rok se ji snažíme naplnit, 
i když sám program se hodně odvíjí 
od finančních prostředků. Ale věřím, 
že i tentokrát jsme návštěvníky uspo-
kojili,“ doufala Věra Flašková.

Při svém dvanáctém ročníku se 
Otevřeno spojilo také s charitativní 
akcí Cesta proti bolesti. „Projekt pod-
poruje dva hendikepované kluky 
z Jirkova. Při snaze vybrat finanční 
prostředky se pokusím objet republiku 
na kole a své zážitky z cest budu pub-
likovat na facebookové stránce,“ vy-

světlil autor projektu Milan Dzuriak, 
který se pro tento způsob rozhodl, 
když mu vrozená vada kyčlí znemož-
nila pokračovat v kariéře atleta. „Nám 
se tento nápad moc líbil, a tak jsme se 
rozhodli spojit festival s projektem. 
Proto jsem ráda, že lidé přišli a poda-
řilo se to,“ dodala Věra Flašková.

Zcela poprvé rozrazí dvanáct re-
gionálních umělců dveře Cho mu tov
ské ho výtvarného salonu, aby před-
stavili své sochy, malby, grafiky a fo-
tografie. Prodejní výstava začne 
2. čer ven ce v 19 hodin vernisáží ve 
Skle pení Osudu v čajovně Alibaba.

Každý z autorů vystaví svá tři 
díla bez omezení tématu. „Cílem sa-
lonu je představit pohromadě součas-
nou práci výtvarníků z Cho mu tov
ska, setkání výtvarníků a setkání ve-

řejnosti s výtvarníky, popřípadě se-
tkání výtvarníků se sběrateli,“ uvedl 
organizátor Josef Šporgy. Na výstavě 
se představí Jitka Kůsová Va lev ská, 
Miloš Žihla, Dan Černý, Jiří Němec, 
Jan Nebeský, Mirka Beranová, Jan 
Chabr, Karel Pobříslo, David Jasný, 
Matěj Mašek, Miloš Štáfek a Josef 
Šporgy. 

Součástí vernisáže bude koncert 
skupiny Deshane trio. „Je to hudební 
projekt Lukáše Pilnaje, který hraje 

na australské didgeridoo, a klarine-
tistky a saxofonistky Evy Žižkovské. 
Vystoupí s nimi norská zpěvačka 
Ane Bjerkan. Bude to již druhý kon-
cert Lukáše Pilnaje a Evy Žižkovské 
v Alibabě,“ informoval organizátor. 
Trio vzniklo spojením krystalicky 
čistého zpěvu s kořeny norského 
folklóru, downtempových vzdušných 
rytmů didgeridoo a architektonicky 
klenutých dechů.

Nápad na uspořádání vznikl 

v hla vě Josefa Šporgyho už před 
mno ha lety. „Rozhodující impuls 
přišel od kamaráda Lukáše Pilnaje, 
který si domluvil koncert v Alibabě 
a požádal mě o výstavu. A pak jsou 
tu ty nádherné galerijní prostory 
sklepení pod čajovnou a především 
nadšení pro umění majitele čajovny 
Tomáše Nováka, který nám často 
výstavní prostory poskytuje,“ při-
bližuje Šporgy. Výstava potrvá do 
18. července. 

Dvanáctý ročník Muzejní noci 
ukázal život Čechů a Němců ve Třetí 
říši. Těžkosti doby připomněla vý-
stava Chomutov za poslední války, 
svému významu ale dostál také 
podtitul akce V rytmu swingu, který 
odlehčil návrat v historii do roku 
1945. Návštěvníci nahlédli jak do  
válečné vřavy, tak i do každodenního 
válečného života obyčejných lidí.

Vernisáž výstavy se konala 
v rámci Muzejní noci a návštěvníci 
si prohlédli expozici rozdělenou 
do čtyř oblastí. První se věnovala 
frontě, na které bojovali chomutov-
ští muži. „Zde je mimo jiné zazna-
menán osud dvou mužů z Cho mu
tov ska, kteří patřili mezi špičky 
stí ha cích es. Jedná se o Viktora 
Pe ter manna a Gerharda Loose, 

který pocházel z Ervěnic. Ten do-
sáhl 94 sestřelů a zemřel ve svém 
posledním vzdušném boji v roce 
1944,“ poznamenal kurátor muzea 
Jiří Šlajsna.

Další část expozice ukazuje ži-
vot prostých lidí, který válka velmi 
ovlivňovala. „Chtěli jsme představit 
domácnost obyčejných lidí, co zde 
mohli lidé mít, co mohla obsaho-

vat. Pak nabídnout nadstavbu běž-
ného života, což byla třeba kavárna, 
která existovala v každém městě 
i městečku, a kino s ukázkou velmi 
vzácných promítaček. V době pro-
tektorátu bylo kino protežovanou 
formou propagace a byl to účinný 
a silný nástroj,“ uvedla kurátorka 
muzea Markéta Prontekerová.

Pokračování na straně 15



sport

10 | sport

Klub národní házené oslaví devadesátiny

pro začínající softbalisty je 
SuperCup mistrovstvím světa

Klub národní házené Chomutov 
si tuto sobotu připomene 90 let své 
existence. Oslaví to několika přátel-
skými zápasy, dovednostními sou-
těžemi pro diváky a předáním oce-
nění šesti bývalým hráčům a funk-
cionářům. Na oslavy jsou zváni ne-
jen všichni, kteří klubem za uply-
nulá desetiletí prošli, ale také veřej-
nost. „Chceme lidem v Chomutově 
připomenout, že je tu klub s boha-
tou historií,“ říká organizační pra-
covník Václav Daniška. „Uvítáme 

všechny bývalé hráče a hráčky 
a vzpomeneme i na ty, kteří už ne-
jsou mezi námi.“

Oslavy na hřišti u základní 
školy ve Školní ulici, kde KNH 
Chomutov hraje mistrovské zá-
pasy, začnou ve 13 hodin. Z řady 
přátelských zápasů si vyzdvihnout 
zaslouží především ten poslední, 
v němž se střetnou současný muž-
ský tým KNH s hráči, kteří byli 
v roce 1996 dorostenci a kterým 
je nyní tedy okolo 33 let. Jako tre-

nérka je stejně jako tehdy povede 
Zdena Střížová, s několika starty 
za reprezentaci Čech asi nejúspěš-
nější házenkářka klubové historie. 
Na sportovní část oslav naváže od 
19 hodin společenský večer v are-
álu TJ VEROS.

Klub národní házené Chomutov 
navazuje na historii Českého spor-
tovního klubu, který byl založen 
v roce 1925, a hrdě se hlásí přede-
vším k období pod hlavičkou VTŽ 
Chomutov, kdy v 50. letech na-

koukli do nejvyšší soutěže muži 
a v 60. letech ji hrály ženy. Během 
své existence klub nosil i další 
názvy – TJ Baník, Sokol Hutě, 
Sokol SONP, ZK SK Poldina Huť, 
SK VALZAP a SK VT DIOSS, až 
v roce 1997 získal současný ná-
zev. „Už pár let klub restartujeme, 
chceme národní házenou dělat po-
ctivě a hlavně se věnovat mládeži,“ 
poznamenal k současnosti i bu-
doucnosti devadesátiletého klubu 
Václav Daniška.

Nejmenší softbalisté Beavers 
Chomutov, takzvaní MikroBeavers, 
jsou bohatší o silné zážitky. Během 
tří červnových dnů se v Praze zú-
častnili mezinárodního turnaje Su
per Cup, na němž se utkalo šestnáct 
nejlepších týmů z Česka a osm ze 
zahraničí – z Maďarska, Rakouska, 
Španělska, Litvy, Mol dávie, Ruska, 
Slovenska a dokonce i z Číny. „Pro 
děti je to vrcholná akce roku, ta-
kové mistrovství světa,“ vyzdvihuje 
úroveň turnaje trenér MicroBea
vers Martin Chmelík a vysvětluje, 
že nedílnou součástí akce jsou i ná-
stupy, ceremoniály a státní hymny. 
„Organizátoři hodně zdůrazňují, že 
sport musí být veden fér způsobem, 

takže turnaj také vede děti k vyzná-
vání správných hodnot,“ doplňuje.

Po loňském 8. místě chomu-
tovské družstvo letos na tomto nej-
větším turnaji v pálkovacích spor-
tech pro děti do 10 let skončilo 
osmnácté. „Ale to není podstatné. 
Důležitější je, že si děti dobře za-
hrály a při tom také zjistily, že je-
jich sport se hraje na celém světě,“ 
míní Martin Chmelík. Jeho slova 
potvrzuje fakt, že družstvo mělo 
jen minimum hráčů hraničního roč-
níku 2005, ostatní byli mladší. 
MicroBeavers navíc měli těžkou 
skupinu a během turnaje se utkali 
jak s loňským vítězem, tak s poz-
dějším letošním. 

Inzerce
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Klokánek je pro děti druhou rodinou
Okamžité pomoci se dočkají děti 

v chomutovském Klokánku. Tam bý-
vají umístěny z různých důvodů, ty 
jsou však vždy tak závažné, že se mu-
sejí řešit hned. „To je jedna z největ-
ších výhod Klokánku. Děti k nám 
jdou takřka z ulice, nemusejí prochá-
zet žádným jiným zařízením,“ uvedla 
vedoucí chomutovské pobočky Klo
kán ku Karina Sobotková.

Klokánek pomáhá dětem, jejichž 
rodina není funkční, pokud náhle při-
šly o rodiče a nemá se o ně kdo po-
starat nebo například když matka sa-
moživitelka musí být hospitalizována 
v nemocnici a nemá kam své dítě dát. 
„Z toho plyne i doba, kterou u nás 
dítě stráví. Někdy je to pár dní, než se 
matka z nemocnice vrátí, jindy něko-
lik týdnů i měsíců, než je rodina opět 
schopná se o dítě starat. Samozřejmě 
jsou i situace, kdy se dítě do své ro-
diny již vrátit nemůže a kdy tedy hle-
dáme rodinu pěstounskou,“ vysvět-
lila vedoucí.

V Klokánku děti bydlí v samo-
statných bytech většinou po čtyřech 
s dvěma tetami, které se tam po týdnu 
střídají. Děti se s nimi brzy sblíží a dál 
žijí v prostředí, které se velmi podo
 bá tomu rodinnému. „Teta zastává 
všechny činnosti běžného rodiče. 
Stará se o domácnost, vodí děti do 
školky či školy, učí se s nimi a hraje,“ 
do pl nila Karina Sobotková.

Chomutovský Klokánek má 
pět bytů, nyní jsou v provozu tři. 
„Dů vo dem je současná tíživá situ-
ace, kdy bojujeme s nedostatkem fi-
nancí po změně zákonů. O některé 
finance jsme zcela přišli, jiné nám 
byly sníženy. Přesto zajišťujeme 
dětem stejný standard jako dříve. 
Zatímco nedostatek financí na vlastní 
kůži pociťují naši zaměstnanci, dětí 
se dotknout nesmí,“ zdůraznila ve-
doucí. Je však naděje, že se situace 
Klokánků opět zlepší. „Mohly by 
nám pomoci očekávané novely zá-
konů, ale i transformace našich zaří-

zení a úpravy financování,“ doplnila 
Karin Sobotková. 

Klokánek spolupracuje s mnoha 
institucemi a organizacemi, napří-
klad se školami, školkami, městy, po-
radnami a specialisty. Přijímá děti ne-
jen z Chomutova, ale i z jiných měst 

nebo dokonce států. Děti tam najdou 
rodinné zázemí, přesto pokud to jen 
trochu jde, nepřicházejí o kontakt se 
svou rodinou. Přes tíživou situaci, ve 
které se ocitají, žijí díky tetám a ostat-
ním zaměstnancům Klokánku plno-
hodnotný život.

Vaše témata
 stížnost

puberťáCi 
znepříjemňují 
život

Vážený pane náměstku Hrabáči, 
obracím se na Vás s velkou pros-
bou o sjednání nápravy. Bydlím 
na sídlišti Zahradní. Na parkovišti 
před naším domem se scházejí pu-
berťáci, kteří tu dělají nepořádek, 
pijí alkohol a rekonstruují svá vozi-
dla, čímž obtěžují nájemníky domu. 
Několikrát byli vyzváni obyvateli, 
aby opustili toto parkoviště, jeli-
kož tu ani jeden z účastníků nebydlí 
a také proto, že tu dělají nepořádek.
Těchto výzev nijak nedbají, jsou 
vulgární a jejich množství se tu zvy-
šuje a stupňuje jejich vulgarismus. 
Během zimy byla volána několi-
krát policie – pod vlivem alkoholu 
zvonili na zvonky, zapalovali letáky 
mezi auty na parkovišti atd.

Nyní se na Vás obracím s dal-
ším jejich počínáním. Na parkovišti 
si lakují auta – na policii nám bylo 
sděleno, že pokud ne zne čis ťují par-
koviště, je vše v pořádku. Mně se 
toto jednání v pořádku nezdá.Také 
by se Vám to před domem nelíbilo. 
O túrování auta celé odpoledne ani 
nemluvím. Minulý měsíc zde za-
parkovali auto, ze kterého během 

3 týdnů udělali vrak, v okolí vozidla 
je vysypané sklo z auta – fotky vo-
zidla přikládám v příloze. Bohužel 
v dnešní podobě již bez SPZ.

Zároveň s tímto vrakem bych 
ráda zmínila i karavan, který zde 
stojí minimálně 6 měsíců. I v tomto 
vozidle se shromažďují stejní lidé.
Majitelé ani jednoho ze zmiňova-
ných aut bohužel neznám. A tak se 
na Vás obracím s žádostí o řešení 
této situace. 

A. T.
Vážená paní T., Vaši žádost jsem 

projednal s pověřeným zástupcem 
vedení městské policie, která ne-
prodleně řešila stav ve Vámi uve-
dené lokalitě. Autovrak, který popi-
sujete v podnětu, městská policie ře-
šila již minulý týden, byl olepen vý-
zvou k jeho odstranění. Po tomto 
úkonu se musí čekat dva měsíce 
a pokud majitel vrak neodstraní, je 
odstraněn na jeho náklady majite-
lem komunikace. Místním šetřením 
však městská policie zjistila majitele 
vraku, který slíbil, že ho nejpozději 
zítra odstraní. Pokud by tak neuči-
nil, nechá ho odstranit zodpovědný 
zaměstnanec magistrátu.

Majitel karavanu na výzvu měst-
ské policie zabezpečil karavan tak, 
aby byl nepřístupný jakýmkoliv oso-
bám. Zároveň přislíbil, že ho v nej-

bližší době odstraní z komunikace.
V případě, že nedojde k nápravě, 

bude městská policie postupovat 
standardně tím, že zpracuje ozná-
mení o podezření ze spáchání pře-
stupku, které pošle k řešení na ma-
gistrát.

JUDr. Marek Hrabáč,
náměstek primátora

 poDnět

silniCe potřebuje 
nový povrCh

Dobrý den. Již několik let se 
snažím o zlepšení stavu ulic v Cho
mu to vě, a to Ve Strání i Pod Le
sem. Zejména stav vozovky v ul. 
Ve Strání je zcela katastrofální 
a město tento problém nijak neřeší, 
res pek tive se neustále odkazuje na 
údajný probíhající spor s firmou, 
která měla ulici zrekonstruovat 
v rámci odprodeje pozemků na vý-
stavbu rod. domů. Tento stav však 
nadále trvá. Trpí tím všichni obyva-
telé ulic, zejména i jejich motorová 
vozidla. A tak mě zajímá, zda pe-
níze od nás, tedy obyvatel ulice Ve 
Stráni, které platíme jako daně z ne-
movitosti, jdou stále jen na revita-
lizace sídlišť a kdy konečně z nich 
budeme mít nějaký užitek i my. 
Docela rád bych si pohovořil se za-

stupiteli města při jejich radniční 
procházce ulicí Ve Stráni. 

Lubomír Kment 
Chápu, že stav komunikace 

v ulicích Pod Lesem a Ve Stráni je 
nevyhovující. Při výstavbě se inves-
tor zavázal k rekonstrukci ulic. Jeho  
závazky, o kterých jsme přesvěd-
čeni, nejsou plněny. Proto se město 
domáhá plnění soudní cestou. 
Jen stěží však ovlivníme rozhodo-
vání v dané věci příslušnými soudy 
v prvním či druhém stupni. Protože 
vnímáme názor obyvatel lokality, 
připravujeme možnost provést re-
konstrukci povrchů v těchto ulicích 
v roce 2016, a to i v případě, že 
soudní spor nebude dokončen.

Petr Chytra,  
vedoucí odboru rozvoje, 

investic a majetku města

máte také 
zajímavý 
nápaD, poDnět 
či zkušenost 
s něčím ze života 
ve městě?
Napište nám na e-mail:  
rekult@chomutov-mesto.cz
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poznali 
evropskou unii
Činnost Evropské unie poznali 
žáci ze sedmých a osmých tříd 
základní školy Kadaňská. V Ev-
ropském domě v Praze pozna-
li fungování Unie a její význam 
pro Českou republiku. 

výjimečně vařili 
ChlapCi
Děvčata ze sedmých tříd zá-
kladní školy Na Příkopech se 
celý rok učí pracím v kuchy-
ni, nyní se vyměnili s chlapci. 
Ti pro dívky uvařili rizoto a jako 
zákusek dort zastudena. 

již věDí, Co Dělat 
s oDpaDem
Děti ze základní školy na Za-
hradní se učily, jak využít nepo-
třebný odpad. Vyráběly květi-
náče z PET lahví a navíc se do-
zvěděly, jak dlouho se odpad 
v přírodě rozkládá.

KráTCe

V zooparku 
soutěžili mladí 

záchranáři

V Podkrušnohorském zooparku 
se konala soutěž Mladý záchranář 
2015. Na čtyřčlenná družstva žáků 
sedmých a osmých tříd základních 
škol čekalo třináct soutěžních sta-
novišť a na nich úkoly, které pro-
věřily teoretické i praktické vědo-
mosti dětí. 

Soutěžící se utkali například 
ve střelbě ze vzduchovky, v le-
zení po laně nebo v hašení požáru. 
Zkoušeli také správně komuniko-
vat s tísňovou linkou, nedílnou sou-
částí bylo poskytování první po-
moci. „Cílem soutěže bylo přiblí-
žit dětem práci záchranných slo-
žek a naučit je správně reagovat 

a zachovat klid v krizových situa-
cích,“ uvedl organizátor akce Josef 
Mládek. 

Nejúspěšnější byli žáci ze ZŠ 
Hornická v Chomutově, druhé 
místo obsadily děti ze ZŠ Rudolfa 
Koblice z Kadaně a třetí byli žáci 
ZŠ Krušnohorská z Jirkova. První 
dvě družstva postoupila do kraj-
ského kola soutěže. 

Soutěž Mladý záchranář 2015 
připravil Hasičský záchranný sbor, 
jednotka Sboru dobrovolných ha-
sičů z Chomutova, Policie České 
republiky, studenti a učitelé ze 
sloučených středních škol ESOZ 
a pracovníci zooparku. 

Výroční akademie ukázala, 
co děti z domečku umí

atletky z březenecké jsou 
nejlepší v kraji

škola předvedla 
zajímavosti oborů

Středisko volného času Do me ček 
oslavilo pětašedesáté výročí svého 
založení také uspořádáním Do meč
kov ské akademie. Při té se předsta-
vily děti ze všech kroužků. K vidění 
tak byla vystoupení zpěváků, taneč-

níků, hudebníků, sportovců a dalších 
frekventantů Domečku. „Je to vůbec 
poprvé, kdy jsme představili naši 
činnost při takovéto akademii. Zatím 
jsme se vždy představovali pouze 
v terénu, například při akci Žijeme 

tady nebo při Bambiriádě,“ uvedl ře-
ditel Domečku Milan Märc.

Diváci při akademii zhlédli téměř 
dvacet různých vystoupení, při nichž 
účinkovaly děti od nejmladších po 
nejstarší. „Nejmladší účinkující jsou 
teprve čtyři roky, té nejstarší je již 
šestadvacet,“ doplnil ředitel. 

Akademie se odehrála v sále bý-
valého kina Oko, v jehož vesti-
bulu si lidé navíc mohli prohléd-
nout fotografie z historie i součas-
nosti Domečku. V prodejním stánku 
bylo k dostání velké množství roz-
manitých výrobků mladých umělců. 
Akademie nebyla určená pouze pro 
současné a minulé příznivce stře-
diska, ale také pro ty budoucí. Ti se 
mohli seznámit se všemi činnostmi 
a také se zájmovými kroužky pro 
příští školní rok. 

Významný sportovní úspěch se 
podařil žákyním ze základní školy 
Bře ze nec ká. Při okresním finále at-
letických závodů Pohár rozhlasu zís-
kaly první místo, a to jak v katego-
rii mladších, tak starších žákyň. Tím 
se obě družstva kvalifikovala na kraj-
ské finále v Mostě. „I zde děvčata srd-
natě bojovala a dokázala, že mezi at-
letkami se rozhodně neztratí. Starším 
žákyním se navíc povedl obrovský 
úspěch. Svými skvělými výkony za 
sebou nechaly zbytek závodnic a opět 
obsadily první místo,“ uvedl zástupce 
ředitele školy Josef Karhan.

Atleti z Březenecké podávají dlou-

hodobě skvělé výkony, první místo 
v krajském finále je ale zatím nej-
větším úspěchem. Sportovci trénují 
po celý rok v rámci tělesné výchovy 
a dále v různých atletických klubech. 

Školu reprezentovaly Tereza Či
ha řová, Diana Krpálková, Natálie 
Ulrichová, Pavla Weissová, Kateřina 
No vá ko vá, Kristýna Šupicová, Ště
pán ka Patíková, Tereza Přikrylová za 
mladší žákyně a v kategorii starších 
žákyň Markéta Štolová, Šárka Kli me
šo vá, Martina Po led níč ko vá, Nicole 
Ammerová, Denisa Matějková, Jana 
Olišarová, Natálie Mar ková a Denisa 
Hrušecká. 

Seznámit se s praktickou i teoretic-
kou výukou Střední školy technické, 
gastronomické a automobilní měli za 
úkol žáci ze základní školy v Hornické 
ulici. Splnili ho snadno, exkurze byla 
totiž velmi zajímavá a splnila svůj 
cíl – motivovala děti ke studiu řeme-
slného oboru, protože právě odborníci 
z těchto oblastí v kraji chybí. 

Děti ze základní školy si zkusily 
pracovat s počítačově řízenými stroji, 
se kterými je seznámili studenti střední 
školy. Za jejich pomoci si vyrobily ša-
chovou figurku. Studenti je dále pro-
vedli nově vybudovanou naučnou 

stezkou a zahradami školy. „Naučily 
se, jak správně množit, sít, sázet, oko-
pávat, zalévat a provádět další úkony, 
které jsou potřebné pro pěstování rost-
lin,“ uvedla učitelka ZŠ Hornická 
Ilo na Za hálková. 
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křížovka Před sto lety byl v chomutovské vojenské nemocnici hospitalizován kvůli přezkoušení zdravotního stavu (tajenka).

Sledujte zpravodajství a videoreportáže z Chomutova na internetových stránkách:

Rada města Chomutova vyhlašuje 

výběrové řízení 
na obsazení funkCe řeDitele
příspěvkové organizace Statutárního města Chomutova
podkrušnohorský zoopark Chomutov
 
Kontakt: Ing. Mravcová, tel. 474 637 450
Úplné znění oznámení o výběrovém řízení je zveřejněno na internetových stránkách:

www.chomutov-mesto.cz

oznámení o vyhlášení 
výběrového řízení

	  
	  
	  

Máte	  zájem	  o	  volná	  pracovní	  místa	  v	  Žatci,	  Chomutově	  a	  okolí?	  	  
Na	  pozici	  Operátor	  výroby	  a	  Skladník.	  

	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	    
  
  
  

Neváhejte a kontaktujte nás co nejdříve na tel. 606 776 413,  
601 589 437 případně zasílejte Vaše životopisy na  

email: usti@adecco.com 

Nástup	  	  
IHNED!	  

	  
Nabízíme:	  	  
§  Celková	  nástupní	  mzda	  20	  000,-‐	  Kč/	  měsíc	  
§  Práce	  ve	  2	  nebo	  3	  směnném	  provozu	  
§  Práce	  pro	  ženy	  a	  muže	  	  
§  Zajímavé	  a	  moUvující	  finanční	  ohodnocení:	  	  fixní	  mzda	  +	  bonusová	  

složka	  +	  příplatky	  	  
	   	   	  Lokalita:	  Průmyslová	  zóna	  Triangle	  

	  
  

Takovou spoustu bonusů a výhod 
vám jen tak někdo nedá!
Pojišťovny slibují to samé. Ale jen ČPZP vám dá opravdu něco navíc. 
Nejdříve vám dáme 500 Kč na prevenci a pak už si vás budeme jen 
hýčkat. Nevěříte? Jděte na cpzp.cz/205 a přesvědčte se.

PŘEJDĚTE K ČPZP 
A ZÍSKEJTE BONUS             KČ 
NA PREVENCI!

500

kód pojišťovny

205 S námi máte navíc...

Zpravodaj mesta Decin 92x130_klada.indd   1 12.05.15   19:46
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poDrobný 
kalenDář akCí 
najdete na webu:

 17.6. st 15.00 závěrečný Den – rozloučení se s uplynulým školním rokem

důM děTí a MLádeže

 17.6. st 16.00  křesťanstvo – literatura v době pobělohorské – učebna č. 66 
SKKS

 17.6. st 17.00  zpověDniCe raDovana smokoně a martina 
jáChyma – host Kamil Sopko – Café Atrium

 17.6. st 17.00 večerníček pro seniory – městské divadlo
 18.6. čt 13.00  zábavné oDpoleDne – pro nevidomé a slabozraké SONS – 

učebna č. 66 SKKS
 19.6. pá 17.00  mlaDá píseň 2015 – finálový večer soutěže interpretů populár-

ních písní – atrium SKKS
 24.6. st 17.00  ukázka a prezentaCe Chomutovského klubu 

české asoCiaCe taijiQuan – cvičení tajči – Café Atrium
 25.6. čt 18.00  teChniky emoční svoboDy – učebna č. 66 SKKS
 26.6. pá 20.15  večerní safari – večerní projížďky do Eurosafari – zoopark
 27.6. so 20.15  večerní safari – večerní projížďky do Eurosafari – zoopark
 27.6. so 14.00  velké Domovinské řáDění – aneb děti, pojďte s námi na 

prázdniny – areál Domovinka
 27.6. so  16.00 roDinné zápolení – trampský Den – areál letního kina

předNášKY, beSedY, aKCe

 17.6.  st 17.00 kůň na balkóně 19.30 Dior a já
 18.6.  čt 17.00 poutník: nejlepší příběh paula Coelha
   19.00 temné kouty
 19.6.  pá 17.00 pírkovo DobroDružství (3D)
   18.00 anDílek na nervy 20.00 temné kouty
 20.6.  so 15.00 hurá na fotbal 17.00 anDílek na nervy
   19.00 růžový kavalír 20.00 temné kouty
 21.6.  ne 15.00 mimoni (3D) 17.00 jurský svět
 21.6.  ne 18.00 anDílek na nervy 20.00 oDebrat z přátel
 22.6.  po 17.00 oDebrat z přátel
   19.00 poutník: nejlepší příběh paula Coelha
 23.6.  út 17.00 avengers: age of ultron 19.00 vinCentův svět
 24.6.  st 17.00 vinCentův svět 19.00 anDílek na nervy
 25.6.  čt 17.00 mimoni 18.00 špión 20.00 temné kouty
 26.6.  pá 17.00 mimoni (3D) 18.00 anDílek na nervy
   20.00 oDebrat z přátel
 27.6.  so 15.00 mimoni 17.00 anDílek na nervy
   18.00 oDebrat z přátel 20.00 špión
 28.6.  ne 15.00 mimoni (3D) 17.00 Divoká Dvojka
   18.00 jurský svět 20.00 insiDious 3: počátek
 29.6.  po 17.00 šílený max: zběsilá Cesta (3D)
   19.00 temné kouty
 30.6.  út 17.00 Dáma ve zlatém 19.00 vinCentův svět

 
KINO SVěT

 18.6. čt 17.00  big banD zDenka tölga – pravidelné čtvrteční koncerty – 
atrium SKKS

   17.30  konCert a výstava absolventů – představení absolventů 
hudebního a výtvarného oboru – sál ZUŠ

 21.6. ne 15.00  Den huDeb – zahájení pravidelných koncertů dechových hudeb – 
městský park

 23.6. út 17.00 konCert zuš žateC – Café Atrium
 24.6. st 16.30 konCert DeChové huDby – městský park
   19.30  festival mitte europa – kouzlo harfy – harfový recitál 

Silke Eichhorn – náměstí 1. máje
 25.6. čt 17.00  big banD zDenka tölga – pravidelné čtvrteční koncerty – 

atrium SKKS
   18.00 klavírní reCitál emi suzuki – sál ZUŠ
 26.6. pá 17.00  letní konCert – smíšený sbor Happy Smile, přípravný sbor Happy 

Smile a dětský sbor Sluníčka – galerie Špejchar

KONCerTY

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

   všemu světu na ÚtěChu – sochařství a malířství na Chomutovsku 
a Kadaňsku 1350 až 1520 – výstavní prostory na radnici

  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

ObLaSTNí MUZeUM
 Stálé 
expozice

 Od 6.6.  vaše oáza kliDu již 40 let – výstava historických fotografií 
mapujících uplynulých 40 let v zooparku – Podkrušnohorský zoopark

 Od 25.6.  šeří...ku barevnosti – intuitivní kresba suchým pastelem – 
Café Atrium

 Od 27.6. in arte voluptas – historie spolku Schlaraffia – Dům J. Popela
 Do 18.8. obrazy – roman franta – galerie Špejchar
 Do 20.6. soChy a obrazy – váClav krob – výstavní síň radnice
 Do 30.6. liDé jižního sÚDánu – fotografie – Jaroslav Šmahel – kostel sv. Ignáce
   vi. minisalon vo zuš t. g. masaryka Chomutov – 

výstavní síň knihovny
   makrofotografie – okamžiky v trávě – Eva a Karel 

Benešovi – galerie Na schodech SKKS
   jaroslav Cinybulk – jirkov ve všeDním – fotografie – galerie 

Na schodech SKKS
  obrazy – osmar osten, julia pennDorf – galerie Lurago
 Do 25.8. soChy – jakob rainer – kostel sv. Ignáce
 Do 12.9.  Dny války v Chomutově – výstava k 70. výročí konce války – 

muzeum na radnici
 Do 31.10.  čeChy/böhmen – Domov i heimat – výstava k 70. výročí vyhnání – 

kostel sv. Kateřiny

VýSTaVY

 16.–18.6. 15.00  Celostátní finále Dopravní soutěže mlaDýCh 
Cyklistů – Kamencové jezero

 20.6. so 10.00  nohejbalový turnaj o pohár spolku Domovina – 
11. ročník - sportoviště v Cihlářské ulici

SpOrT

 17. 6.  Zahradní – borová č. p. 5161, 5152, 5147, 5151, 5246, 5141, 5143 + malé 
parkoviště u střediska služeb 

 18. 6.  Zahradní od č. p. 5190 vč. parkovišť u č. p. 5199, 5203, 5198, Skalková 
č. p. 5204, 5218, 5213 vč. nákupního střediska + parkoviště 

 23. 6.  Zahradní – Růžová vč. sjízdných chodníků a parkovišť od č. p. 5219–5224, 
pod břízami od č. p. 5225–5237, 5245, 5240 vč. parkovišť 

 24. 6.   písečná – Jirkovská od č. p. 5045–5057, Dům s pečovatelskou službou 
vč. parkovišť a sjízdných chodníků od č. p. 5051–5053 a 5050–5058 

 25. 6.  Písečná – jirkovská od č. p. 5000–5013 vč. sjízdných chodníků a parkovišť, 
MŠ č. p. 5030 a 5072, jesle č. p. 5176 + základní škola 

 30. 6.  písečná – parkoviště a sjízdné chodníky od č. p. 5012–5029 
a od č. p. 5035–5034

 1. 7.  písečná – nákupní středisko vč. parkovišť od č. p. 5063–5068 
a od č. p. 5069–5039, zdravotní středisko vč. parkovišť

KOMpLexNí bLOKOVÉ čIšTěNí 
V ulicích a místech, která jsou v textu zvýrazněna, bude po dobu 
blokového čištění umístěn kontejner na velkoobjemový odpad. Chomutovské noviny 
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Pokračování ze strany 9
Výstava návštěvníky seznámí 

i s méně známými skutečnostmi, 
o kterých se nikdy příliš nemluvilo. 
„Když se řekne rok 1945, tak pro 
český národ to znamená osvobození. 
Ale my jsme v Cho mu to vě a tady byla 
Třetí říše a pro její obyvatele se ne-
jednalo o osvobození, ale o obsazení. 
Osmého května, když sem přišly první 
sovětské jednotky, jsou zazname ná ny 
první sebevraždy chomutovských 
obyvatel, kteří se rozhodli nečekat 
na nové pořádky a odejít společně se 
Třetí říší,“ vysvětlil vedoucí historic-

kého oddělení muzea Jiří Kopica.  
Do té doby byla běžná úmrtnost 

obyvatel kolem pěti lidí za den. Ale 
8., 9. a 10. května úmrtnost vzrostla až 
pětkrát. Za jeden den tak spáchalo se-
bevraždu až dvacet lidí. 

Mnohé návštěvníky také překva-
pilo, že takzvané pochody smrti ne-
byly vždy pouze v režii Němců. „Ně
ko lik stovek lidí bylo nuceno dojít na 
německé hranice, kde je Češi chtěli 
nechat. Je to známé jako divoký od-
sun. Jenže zrovna tento pochod od-
mítly sovětské jednotky, které měly 
pod správou tehdejší východní část 

Německa, převzít. Němci byli vrá-
ceni zpět do Čech a byli převedeni do 
Záluží do tamní chemičky a tam vy-
konávali potřebné práce,“ doplnil Jiří 
Kopica.  

Muzejní noc po komentované pro-
hlídce výstavy pokračovala swingo-
vým koncertem, tedy stylem hudby 
typickým pro válečné časy, dále pro-
hlídkou výzbroje a výstroje sovět-
ského vojáka a lehkého pancéřového 
vozu BA64, promítáním dobového 
filmu, ochutnávkou guláše a melty dle 
receptu z válečných let a návštěvou 
Muzea československého opevnění 

Na Kočičáku. „Návštěvníci mohli vi-
dět objekt lehkého opevnění vzor 37, 
kompletně vybavený do roku 1938. 
Dále na naučné stezce bunkry vzor 36, 
ukázku uniforem a menší ukázku vý-
stroje,“ popsal prohlídku muzea Na 
Kočičáku David Mareš.

Podobné muzejní noci se konají 
každý rok po celé republice, vždy na 
jiné téma. Po jeden večer v roce je 
muzeum veřejnosti zpřístupněno v ne-
tradičním čase. Nejedná se pouze 
o prohlídku, ale o zajímavě strávený 
večer, ve kterém lidé poznají instituci 
v jiném světle.
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Muzejní noc  
provedla  
koncem války, 
návštěvníci poznali strasti i 
radosti tehdejší doby




