
 

Pro inspiraci jeli 
do Ostravy str. 7

Areálu končí 
záruky str. 6 NOVINY

CHOMUTOVSKÉ
19 čtrnáctideník statutárního města Chomutova

4. listopadu 2015 www.echomutov.cz
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zdarma



inzerce

2 | inzerce



inzerce obsah

obsah | 3

4.11.
•  Představení Možná přijde 

i Kristián v městském divadle 
od 17 hodin. 

•  Výstava Vzdělávání 2015 
ve sportovní hale od 8 hodin. 

7.11.
Farmářské trhy od 8 hodin 
na náměstí 1. máje.

11.11.
Den válečných veteránů, 
památník padlých u kostela 
sv. Barbory v Lipské ulici od 
11 hodin. 

14.11.
Strašidelná stezka parkem 
pořádaná rodinným centrem 
Rozmarýn od 17 hodin.

15.11.
Chomutovské taneční gala 
v městském divadle od 
14 hodin.

ZapIšTe SI 
DO DIáře

CHCeTe Mě?
Toby je asi půlroční kříženec 
erdelteriéra. Je to veselý, hravý 
psík, který miluje procházky 
a lidi. Bude přesně takový, jak si 
ho nový majitel vychová. 
 

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

ROZSáHlá NeHODa 
pROVěřIla HaSIče 
I ZáCHRaNáře 
Hasiči, záchranáři a policisté se připravovali na nehodu obřích 
rozměrů. U Droužkovic uzavřeli silnici R7 směrem na Prahu 
a nacvičili si zásah u nehody s jedenadvaceti zraněnými a únikem 
nebezpečných látek. Při cvičení se fiktivně srazila dvě osobní auta 
a dvě dodávky, motorkář a nákladní auto převážející chemikálie. 
K zásahu přijelo šest hasičských jednotek, několik sanitek 
a policejních vozidel. Všichni prokázali perfektní součinnost při řešení 
tak rozsáhlé tragické události. Havárie na R7 nejsou výjimkou. To byl 
také jeden z důvodů, proč cvičení probíhalo právě zde.

 téma
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ODMěNY a špaTNÉ 
HOSpODařeNí
Představenstvo dopravního 
podniku zadalo audit 
hospodaření Dopravního 
podniku měst Chomutova 
a Jirkova, a.s.
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V aqUaSVěTě OSlaVIlI 
pO NáMOřNICKU
Námořnickou párty oslavil 
chomutovský Aquasvět třetí 
narozeniny. Blahopřát přišly 
desítky dětí, pro které byly 
připraveny zábavné soutěže, 
písničky a mokré dovádění.

 aktuality
 7 lIDI beZ DOMOVa 

ZaHřeje pOlÉVKa 
a OblečeNí
Teplou polévku, čaj a čerstvé 
pečivo budou opět dostávat 
lidé bez střechy nad hlavou 
v budově magistrátu. 
Pracovníci odboru sociálních 
věcí připravují na zimu výdej 
teplého jídla.

 rozhovor
 8 jOSef ZeleNKa: TaNeC 

je KRáSNý, pROTOže je 
pRO DVa
Začalo to nenápadně, když 
byla v Chomutově založena 
místní taneční soutěž pro 
děti a mládež. Nyní na 
Chomutovské taneční gala jezdí 
nejlepší páry z Česka a Evropy.

 kultura
 9 KřelINOVY gRafIKY 

UKaZUjí KlaSICKOU 
TeCHNIKU
Klasické grafické techniky, 
od kterých se poslední dobou 
ustupuje, připomene výstava 
Romana Křeliny v galerii Na 
Schodech.

 sport
 10 Na CHOMUTOVSKÉ 

bRUSlI CINKalY 
MeDaIle I DOMáCíM
Krasobruslařský klub 
Chomutov pořádal závody 
Chomutovská brusle. 
Domácí slavili úspěchy.

 školy
 12 CHOMUTOV CHCe 

ZlepšIT VZDěláVáNí
Město se zapojí do projektu 
Města vzdělávání. Jeho 
smyslem je zlepšení kvality 
vzdělávání v regionech a tím 
zlepšení celkové životní 
úrovně občanů.
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Představenstvo dopravního podniku zadalo audit hospodaření Dopravního podniku měst Chomutova 
a Jirkova, a.s. Kontrola odhalila nestandardní odměny a špatné hospodaření. Auditoři prověřovali dopravce 
v období od 1. ledna 2012 do 6. května 2015, tedy po dobu působení předchozího představenstva. Zaměřili se 
na vztahy s dodavateli a odběrateli, na odměňování zaměstnanců, na vnitřní řízení a další oblasti.

Kontrola poukázala na to, že vydě-
lané peníze se neinvestovaly zpátky, 
například do obnovy vozového parku 
nebo nemovitého majetku. Výsledkem 
je například zanedbaný vozový park 
trolejbusů na kraji životnosti.

Druhým velkým problémem, který 
konstatovali auditoři, byla ztrátová 
linka do Prahy. Prokazatelně byla 
ztrátová i před vstupem konkurence 
na trh (Student Agency), která ještě 
ztrátu dopravního podniku prohlou-
bila. Linka byla v minusu stovek tisíc 
korun měsíčně, za celé prověřované 
období podnik prodělal jen na pražské 
lince skoro jedenáct milionů korun. 
Až nové vedení prodělečnou linku do 
Prahy zrušilo.

Odměny pro bývalého ředitele 
vyhodnotili auditoři v posledním roce 
jako neprůhledné a neprůkazné, ně-
které jednotlivé vyplacené odměny 
nebyly projednány v zápisech z před-
stavenstva nebo dozorčí rady. V té 
době dopravní podnik měl za sebou 
neúspěšná výběrová řízení na zajiš-
tění dopravy v Ústeckém kraji i jinde. 
DPCHJ tak přišel o linkovou dopravu, 
musel propouštět desítky lidí, prodá-
vat autobusy. Přesto byla vyplacena 
bývalému řediteli mnohasettisícová 
odměna za dobré hospodaření. „Tato 
odměna byla schválena týden po říj-
nových volbách. Mimořádné odměny 

byly ve výši 800 tisíc korun, vyšší 
než v minulých letech. Navíc se díky 
odměnám zvýšil základ, ze kterého 
byla vyplacena konkurenční doložka, 
vázaná na první čtvrtletí 2015. Bývalý 
ředitel si tak přišel na 1,2 milionu ko-
run na konkurenční doložce, plus od-
měny, tedy dva miliony korun. Podnik 
to stálo cca 2,5 milionu. Považujeme 
takové odměny za neetické a nemo-
rální v době, kdy společnost ztratila 
velkou část vnějších příjmů. Nový 
ředitel žádnou konkurenční do-
ložku nemá, má standardní pracovní 
smlouvu,“ popsal předseda předsta-
venstva a radní Jaroslav Komínek, 
který dodal, že vysoké odměny nyní 
zatěžují hospodaření firmy.

Nové vedení města po nástupu 
apelovalo, aby byla svolána co nej-
dříve valná hromada, to se však 
nestalo. I díky tomu mohly být vy-
placeny tak vysoké odměny. „Bývalé 
vedení města nás na zastupitelstvu 
ujišťovalo, že k žádným sporným či 
nevratným rozhodnutím v mezidobí 
nedojde. Evidentně tomu bylo jinak,“ 
uvádí náměstek primátora a člen před-
stavenstva DPCHJ Marek Hrabáč. 
Podle Komínka by se v příštích měsí-
cích lépe poskytovaly výhody pro ces-
tující nebo odměňovali zaměstnanci, 
kdyby firma nemusela kvůli špatnému 
rozhodnutí předchozího představen-

stva vyplatit milionové odměny pro 
bývalého ředitele.

Nyní jsou zvažovány právní kroky. 
„Na základě okolností zjištěných audi-
tem v oblasti odměňování je zvažováno 
trestní oznámení pro podezření z pá-
chání porušení povinností při správě 
cizího majetku, eventuálně zpronevěry 
a podvodu. V rovině občanskoprávní 
by se případně mohla řešit náhrada 
škody, to se týká například provozu 
dlouhodobě ztrátové linky do Prahy, 
kterou si nikdo neobjednal,“ konstato-
val Hrabáč.

Odměňování ředitele organizace 
bylo navázané pouze na jeden indiká-
tor, a to výsledek hospodaření, který 

může být vysoký neinvestováním do 
obnovy majetku a odkládáním investic. 
Jako další negativum byly hodnoceny 
zásahy bývalého ředitele do tvorby cen 
za kilometr pro výběrová řízení, a to jak 
nahoru, tak dolů. Například dle auditu 
na poslední chvíli změnil kalkulovanou 
cenu tím, že ji zvýšil. To je hodnoceno 
jako špatné manažerské rozhodnutí, 
které přispělo k tomu, že dopravce neu-
spěl ve výběrových řízeních.

Audit neodhalil žádné „pode-
zřelé“ vztahy s odběrateli či dodavateli, 
kvitoval také nízké úvěrové zatížení 
společnosti. Kladně je hodnocena také 
plnička CNG, která byla zprovozněna 
v letošním roce.

audit odhalil 
obří odměny a špatné 
hospodaření

Firma v příštích letech sází na pohon zemním plynem
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Dopravní podnik navrhuje bezplatné 
jízdné pro seniory a dárce krve

Velké změny čekají při cestování  
městskou hromadnou dopravou na 
seniory a dárce krve. Dopravní podnik 
plánuje pro tyto dvě skupiny obyvatel 
jízdné zdarma. Za jakých podmí-
nek budou moci bezplatně cestovat? 
Čekají výhody i na další skupiny oby-
vatel? Tyto a další otázky zodpověděl 
předseda představenstva dopravního 
podniku Jaroslav Komínek.
Od kdy budou senioři a dárci 
krve cestovat zdarma?

Budeme předkládat zastupitel-
stvu návrh, aby město poskytovalo 
výhody pro seniory starší sedm-
desáti let. Podmínkou je tento věk 
a také trvalý pobyt v Chomutově. 
Jaké podmínky musí splňovat 
dárci krve?

Bezplatné jízdné se bude vzta-
hovat na dárce krve, kteří získali 
základní bronzové, stříbrné a zlaté 
medaile prof. MUDr. Jana Janského 

pro držitele Zlatého kříže Českého 
červeného kříže 1. 2. a 3. třídy nebo 
pro držitele plakety Českého červe-
ného kříže – dar života. 
Musí tito cestující mít Bus kartu?

Ano, musí si pořídit nepřenosnou 
Bus kartu vydanou Dopravním pod-
nikem měst Chomutova a Jirkova. 

Za tuto kartu zaplatí 60 korun jako 
každý jiný cestující. Pokud již ale 
tuto kartu má, povinnost pořízení 
samozřejmě odpadá.   
Pokud tyto skupiny lidí nebudou 
platit jízdné, vznikne tím doprav-
nímu podniku ztráta. Kdo ji bude 
hradit?

Město bude dopravnímu podniku 
hradit příslušné kompenzace na zá-
kladě měsíční přesně vyúčto vané a do-
kladované fakturace. Předpokládám, 
že do února 2016 budeme vědět 
přesný počet cestujících, kteří tyto vý-
hody budou chtít využívat.
Je možné, že časem přibudou 
slevy či jízdné zdarma pro další 
skupiny obyvatel, například děti?

Další slevy nebo bezplatné 
přepravy pro jiné skupiny obyva-
tel jsou vždy a ve všech městech 
politické rozhodnutí a závisí na 
rozpočtových možnostech města. 
Samozřejmě je možné se bavit 
o dalších skupinách obyvatel, ale 
toto bude nutné až po vyhodnocení 
výše zmiňované zátěže na rozpočet 
města. Nicméně již nyní je v ta-
rifu několik dalších bezplatných 
přeprav, například pro děti do 6 let 
nebo pro handicapované osoby.

Poté, co přišel o zakázky z lin-
kové dopravy, se dopravní podnik 
musí zaměřit na jiné komerční pří-
jmy. Nové myčky se dočkají maji-
telé nákladních automobilů. „Myčka 
a servis pro veřejnost již spolehlivě 
funguje, tyto služby chceme nadále 
zkvalitňovat. Rozhodli jsme, že 
pořídíme novou myčku, protože stá-
vající začíná dosluhovat. Nová bude 
v provozu už letos v prosinci,“ uvedl 
předseda představenstva doprav-
ního podniku Jaroslav Komínek. 
Spuštění však bude předcházet po-
třebná odstávka kvůli montáži. Ta 
potrvá zhruba měsíc. Pak už budou 
moci řidiči nákladních aut, autobusů 
a osobních aut myčku využívat čty-

řiadvacet hodin denně, každý den 
v roce. 

Novinkou mezi službami do-
pravního podniku bude provoz 
parkoviště pro kamiony. Zatím 
by v areálu společnosti mohlo 
parkovat až deset kamionů. Další 
službou, která se netýká cestují-
cích, je možnost využívání plničky 
CNG pro veřejnost. Kdy bude ři-
dičům dostupná, není zatím jasné. 
„Zpřístupnění veřejnosti limituje 
nutná investice do vybudování 
speciálního stojanu a získání všech 
povolení pro veřejný provoz,“ vy-
světlil předseda představenstva. 

Nepřímou službou pro veřejnost, 
ale přímou pro ekologii a bezpeč-

nost, je instalace odsávání prostor 
dílen a myčky pro autobusy na 
CNG. Bezpečnostní systém bude 
stát zhruba 10 milionů korun a bude 

detekovat případný únik plynu. 
V případě potíží ihned automaticky 
odpojí elektřinu, zapojí odsávání 
a spustí výstrahu.

Problémy v hospodaření doprav-
ního podniku z předešlých let se odra-
zily mimo jiné i na personální stránce. 
Společnost musela propustit přes sedm 
desítek zaměstnanců, z toho bylo 57 
řidičů. „Dopravní podnik přišel od 1. 
ledna 2015 o podstatnou část své čin-
nosti tím, že neuspěl v žádné ze soutě-

žených oblastí pro krajskou dopravní 
obslužnost, v podstatě tím přišel o veš-
kerou linkovou dopravu i v oblastech, 
které jsou nejblíže technické základně 
v Chomutově. Dopravu zajišťovalo asi 
66 autobusů a ty také musel dopravní 
podnik rozprodat,“ popsal situaci před-
seda představenstva Jaroslav Komínek. 

Pomalu se ale začíná karta obracet 
a nyní dopravní podnik přijímá řidiče 
nové. „Nabízíme jim výhody, které 
mají ovšem již nyní i naši stávající ři-
diči. Je to například týden dovolené na-
víc, ošatné, příspěvek na penzijní připo-
jištění, jízdní výhody pro zaměstnance 
i rodinné příslušníky,“ doplnil.

Poslední dva roky se řidičům na 
platě nepřidávalo a dokonce v loňském 
roce se snížil příspěvek na penzijní 
pojištění na polovinu. Nyní se vedení 
podniku rozhodlo od příštího roku 
zvýšit hodinové sazby řidičům, zvýšit 
hodnotu stravenky a rozšířit jízdní vý-
hody pro zaměstnance a jejich rodiny.

budoucnost je i v lepších službách pro veřejnost

po dramatickém propouštění firma  
opět rozšiřuje řady řidičů

Předseda představenstva dopravního podniku Jaroslav Komínek

Servis DPCHJ a.s.
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Vedení města a úředníci prošli areál 
na Zadních Vinohradech. Velkým stav-
bám končí záruky a je potřeba dořešit 
závady.

Aktuálně se to týká především zim-
ního stadionu. Je „nejstarší“ ze staveb 
ve sportovně kulturním komplexu, zá-
ruka od dodavatele končí už v lednu.

Nejčastějším problémem je za-
tékání vody. Na zimním stadionu se 
řešilo již několikrát, přesto problém 
trvá. U fotbalistů zase voda natekla do 
elektroinstalace. V kině se aktuálně řeší 
rozsvěcování světel během promítání. 
Takových nedostatků mají stavby více 
a průběžně se napravují. Některé ale 
jsou staršího data a dosud nebyly defi-
nitivně odstraněny.

„Chci vědět i zpětně, jak jsme zá-
vady oznamovali, jak byly opraveny, 
případně jaké jsme uplatnili sankce dle 
smlouvy, pokud nebyly řešeny včas 
a kvalitně,“ říká primátor Daniel Černý.

Vozový park technických služeb musí být 
stále funkční, staré stroje nahrazují nové

areálu končí záruky, 
závady se musí dořešit

Rabasová 
zůstává 
ředitelkou

Třetí narozeniny v aquasvětě 
oslavili po námořnicku

Novou sekačku, plošinu a další 
techniku pořídily letos technické 
služby, aby zachovaly kvalitu širo
kého spektra vykonávaných čin-
ností. „Vyřazují se poruchové stroje 
a nahrazují je nové, které jsou méně 
poruchové a navíc mají levnější pro-
voz,“ řekl náměstek primátora Marek 
Hrabáč. Letos technické služby poří-
dily šest různých strojů.

Ve středu města je v pracovní dny 
vidět nový ruční elektrický vysavač 
smetků, který nahradil nefunkční 
motorový vysavač. Práci zaměst-
nancům provozovny veřejné zeleně 
usnadní nový malý multifunkční 
traktůrek Iseki. „Umí sekat trávu na 
větších travnatých plochách, ale také 
sbírat listí. V zimě s nástavbami pluží 
i posypává zasněžené komunikace,“ 

řekl ředitel Technických služeb města 
Chomutova Zbyněk Koblížek.

Lidé se také budou často se-
tkávat s prací nové vysokozdvižné 
plošiny Rothlehner na podvozku 
Nissan pro opravy veřejného osvět-
lení, instalaci vánoční výzdoby 
a další práce ve výškách. K novin-
kám patří i traktor Zetor. Tento stroj 
není zcela nový, technické služby 

jej zakoupily ve velmi dobrém stavu 
od městských lesů. „Pro potřeby 
mulčování zeleně a zimní údržbu 
komunikací je plně dostačující,“ 
podotkl Koblížek. Za traktor se 
nyní může připojit nový mulčovač, 
který zvýší kapacitu údržby travna-
tých ploch. Na začátku zimy ještě 
k tomuto traktoru přibude sněhová 
šípová radlice.

Chomutovský zoopark povede 
nadále dosavadní ředitelka Iveta 
Rabasová. Rozhodla o tom výběrová 
komise, která jí dala přednost před 
druhým kandidátem. Výsledkem 
se řídila i rada města, která vítězku 
potvrdila ve funkci. Do výběrového 
řízení se přihlásili znovu pouze dva 
uchazeči. Zatímco před prázdninami 
byla nízká účast důvodem ke zrušení 
výběrového řízení, podruhé už ko-
mise nového šéfa vybírala. „Čekal 
jsem větší zájem, ale když se ani opa-
kovaně více lidí nepřihlásilo, nemělo 
cenu to znovu odkládat,“ říká náměs-
tek primátora Marian Bystroň. „Paní 
ředitelce gratuluji a věřím, že se pod 
jejím vedením zooparku bude dařit,“ 
dodal náměstek. Iveta Rabasová je ře-
ditelkou organizace od roku 2008.

Nové vedení města postupně vypi-
suje výběrová řízení na ředitele všech 
městských organizací. Výjimkou jsou 
Městské lesy Chomutov. 

Námořnickou párty oslavil cho
mu tovský Aquasvět své třetí naro
zeniny. Blahopřát přišly desítky 
dětí, pro které byly připraveny 
velmi zábavné soutěže, písničky 
a mokré dovádění.

Málokterý obyvatel města 
v Aqua světě ještě nebyl, zařízení 
se totiž již od svého vzniku těší 
veliké oblibě. „Nejkrásnější dárek 
nám dali naši návštěvníci, protože 
od otevření do 30. září letošního 
roku navštívilo naše zařízení přes 
půl milionu lidí,“ uvedla jedna-

telka společnosti Kultura a sport 
Věra Fryčová.

Každou hodinu si návštěvníci 
pochutnali na dortech, které byly 
připravené speciálně pro tuto pří-
ležitost. Pak se již všichni vrhli 
na soutěže a zábavu pod vedením 
zkušeného námořníka a mode-
rátora Petra Stolaře. Za dobře 
zvládnuté soutěžení si děti odnesly 
různé odměny, od poukázek až 
po deštníky či ručníky. Všichni 
už se jistě těší na oslavu čtvrtých 
narozenin.
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KRáTCe
Nový chodNík  
i herNí prvky
Technické služby v těchto 
dnech zrekonstruovaly chodník 
k památníku obětí válek v par
ku ČSA a opravily herní prvky 
na dětských hřištích v ulici 
Písečná a Kamenná. 

haNa LusTigová 
v skks
Hostem Večerů pod lampou 
bude sestra Arnošta Lustiga, 
paní Hana Lustigová, která 
přežila čtyři koncentrační tábo
ry. Pořad se koná v sále SKKS 
12. listopadu od 17 hodin. 

pojďTe do 
sTrašideLNého parku
Na strašidelnou stezku měst
ským parkem zve rodinné 
centrum Rozmarýn 14.11. od 
17 hodin. Poznáte nejen různá 
zákoutí parku, která nahánějí 
strach, ale i prastarý příběh.

NavšTivTe  
sNow fiLm fesT
Festival dokumentárních filmů 
o extrémním lyžování, skialpinis
mu a zimních expedicích zavítá 
do kina Svět 13. 11. od 17 hodin. 

V rámci oslavy Dne stromů zasa-
dili návštěvníci v areálu zooparku 32 
nových sazenic. „Většina dubů a lip 
byla vysazena ve Staré Vsi, dva stromy 
přibyly v dolní části zooparku,“ popsala 
ředitelka Iveta Rabasová. Tento den 
proběhlo i setkání adoptivních rodičů. 
Jako poděkování za celoroční přízeň 
pro ně byla připravena komentovaná 
prohlídka s krmením zvířat, ukázkami 
výcviku dravců a malým občerstvením. 
„Také adoptivní rodiče mají od neděle 
v zooparku zasazen ‚svůj‘ strom,“ do-
dala ředitelka.

Akci tradičně zpestřili pracovníci 
Lesů České republiky. Děti se od nich 
naučily rozeznávat stromy a keře a se-
známily se s rozdíly ptačích budek.

lidi bez domova zahřeje polévka a oblečení

V zooparku jsou tři 
desítky nových stromů

Chomutov bude mít novou ulici – lesní

Teplou polévku, čaj a čerstvé pe-
čivo budou opět dostávat lidé bez stře-
chy nad hlavou v budově magistrátu. 
Pracovníci odboru sociálních věcí již 
po několik let připravují na zimu vý-
dej teplého jídla, které bezdomovcům 
přijde v chladných a mrazivých dnech 
vhod. „Výdej jídla a teplého oblečení 

bude oproti předchozím letům pro-
dloužen, ve všední dny si mohou lidé 
přijít od jedenácti hodin dopoledne 
až do tří hodin odpoledne,“ řekla ve-
doucí odboru sociálních věcí Kamila 
Faiglová. 

Lidí bez domova je v ulicích města 
kolem šedesáti. Pro jídlo nebo teplé 

oblečení či pokrývky si mohou přijít 
do takzvané podkovy, tedy do zadního 
traktu budovy magistrátu, kde se kdysi 
vydávaly sociální dávky. „Od ledna 
budeme spolupracovat s noclehárnou, 
bezdomovci tedy ve výdejním místě 
získají i informace o možnosti přespání 
v teple,“ uvedla Kamila Faiglová.

Výdej jídla a oblečení z charita-
tivní sbírky začne 2. listopadu a po-
trvá podle počasí zhruba do března. 

V loňském roce vydaly soci-
ální služby 841 polévek, předloni 
to bylo dokonce přes tisíc porcí. 
Jídlo poskytují Sociální služby 
Chomutov.

V Chomutově vzniká nová ulice. 
Teď dostane jméno. Jedná se o přístu-
povou cestu do Domova klidného stáří, 
nově budovaného areálu mezi sídlišti 
Březenecká a Kamenná, nedaleko ulice 

Šípková. Developer areálu navrhl dva 
názvy – Pod Vodárnou nebo Lesní. Rada 
se přiklonila k druhému názvu, protože 
první název by mohl být matoucí. Byť 
je na místě malá vodárna, v Chomutově 

se tradičně toto pojmenování používá 
pro vodárnu na staré silnici směrem na 
Křimov. O názvu rozhodne zastupitel-
stvo. V současné době má Chomutov 
243 ulic, Lesní by byla 244.

pro inspiraci 
jeli do Ostravy

Přeměna bývalých městských lázní 
na centrum neformálního vzdělávání  
je pravděpodobnou variantou využití 
opuštěné budovy. Vedení města chce 
k obnově lázní přizvat nejlepší odbor-
níky z České republiky či zahraničí.

Obdobný úspěšný projekt vznikl 
v Ostravě. Radniční delegace proto 
podnikla inspirační cestu do ostrav-
ské Dolní oblasti Vítkovice. Tamější 
tým pod vedením Lenky Mynářové 
dokázal během tří let vytvořit 
z opuštěné tovární zóny vzdělávací 
a zábavní centrum se stovkami tisíc 
návštěvníků ročně. Lenka Mynářová 
chomutovskou delegaci provedla 
místním velkým i malým světem 
techniky zaměřeným na neformální 
vzdělávání především v technic-

kých a přírodovědných oborech. 
Předškoláci, žáci a studenti  při ná-
vštěvě centra či při účasti na někte-
rém vzdělávacím programu zábav-
nou formou získávají vztah k vědě 
a technice a odnášejí si řadu znalostí 
a dovedností. „Nejde jen o hraní si, 
ale o regulérní hodně zábavnou vý-
uku. Chomutov potřebuje kvalitně 
vzdělané lidi a tím se dá začít již 
v mateřské škole. Takový projekt 
navíc může změnit pověst města 
a dostat sem turisty. Ostrava je pro 
nás silnou inspirací,“ řekl k tomu 
primátor Daniel Černý. 

Město Chomutov již brzy využije 
některé v Ostravě úspěšně vyzkoušené  
vzdělávací programy pro vzdělávání 
žáků chomutovských škol.
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Kdy se zrodil nápad založit 
Chomutovské taneční gala?

Přišel jsem do Chomutova v roce 
1984 na pozvání mého tanečního mi-
stra Roberta Lercheho. Pracoval jsem 
tady v Agrostavu. Už předtím jsem 
do Chomutova jezdíval coby porotce 
tanečních soutěží a díky tomu jsem 
tu měl konexe, znal jsem například 
vedoucího odboru kultury. Chomutov 
měl tehdy tradici, ale jen v kolek-
tivních soutěžích. Postupně, jak se 
měnily podmínky ve společenském 
tanci, se soutěže přesouvaly do spor-
tovních hal. Já naopak měl představu, 
že tanec patří do hezkého kulturního 
prostředí. Přišel jsem tedy s nápadem, 
že bychom mohli udělat soutěž v di-
vadle. To bylo v roce 1985.
Tehdy se zrodilo Chomutovské 
taneční gala? Jaké byly první 
ročníky?

Když jsem přišel za ředitelem 
okresního kulturního střediska, řekl 
mi, že má takovou mladou kočku, 
která právě nastoupila, a že mi ji dá 
k ruce. Byla to Silvie Škubová. Od 
té doby připravujeme gala společně. 
První ročníky byly pro děti a mlá-
dež. V Chomutově jsme měli velkou 
a silnou základnu. I má dcera tančila. 
Takže jsme nejprve soutěžili v dět-
ských kategoriích a pak se přidávali 
dospělí. Jak jsme jezdili na soutěže 
do zahraničí, získávali jsme tam přá-
tele. Postupně se to vylepšovalo, až 
jsme dospěli tuším do 20. ročníku 
a udělali jsme to takzvaně neomezeně 
a přizvali jsme i zahraniční páry.

Čekal jste tenkrát, že bude mít gala 
třicet ročníků?

Vůbec. Ambice byly takové, 
abychom tu měli soutěž pro své páry 
a aby do Chomutova jezdili tanečníci 
z blízkého okolí. Že sem budou jezdit 
i páry ze zahraničí, to by mě tenkrát 
nenapadlo. I když zkušenosti jsem 
měl. V Chebu jsem tenkrát organi-
zoval Středoevropský pohár, to byla 
velká mezinárodní soutěž.
V čem je tato soutěž jiná oproti 
ostatním, že vydržela tak dlouho?

Je to o tom, že musejí být lidi, 
kteří to chtějí dělat. A budou do 
toho zapálení. To víte, byly i chvíle, 
kdy jsme se strašně pohádali. Přesto 
jsme vždy našli to správné řešení. 
Také se musejí sehnat peníze a jít 
za tím i v době, kdy to není lehké. 
Prožili jsme situace, kdy jsme stáli 
před rozhodnutím, jestli soutěž zru-
šit, nebo pokračovat. Kdyby nám 
nepomohly doly nebo další spon-
zoři, tak už by taneční gala dávno 
skončilo. Ale vydrželi jsme a soutěž 
se konala i v roce, kdy bylo divadlo 
zavřené.
Celou dobu je soutěž pod městem?

Nejprve to bylo pod okresním 
kulturním střediskem. Město se zapo-
jilo až později, někdy v době, kdy byl 
starostou Bohumil Bocian. Byl jsem 

za ním, požádal jsem ho, jestli by nad 
tím nepřevzal záštitu, a on souhlasil. 
Největším rozvojem soutěž prošla za 
primátorky Ivany Řápkové.
Vraťme se k Vám. Proč jste se roz-
hodl věnovat tanci?

Byla to láska. Zamiloval jsem 
se a moje vyvolená mě přesvěd-
čila, že jsme šli do tanečních. Pak 
jsem se tanci začal věnovat. Chodil 
jsem v Karlových Varech do taneční 
školy. Robert Lerche mě pak pověřil, 
abych vedl taneční kroužek v Chebu 

a začal trénovat. Udělal jsem si kon-
zervatoř. Sám jsem ještě závodně 
tančil, patřil jsem v sedmdesátých 
letech mezi osm nejlepších párů 
v Československu. K tomu jsem dělal 
choreografie, vyučoval taneční kurzy 
a trénoval taneční páry.
Co tanec dává člověku?

Od samého začátku jsem měl 
motto Tanec je krásný, protože je pro 
dva. Tím jsme byli známí po celé re-
publice, že jsme toto vyslovili.
Mohou se všichni lidé naučit 
tančit?

Ano, všichni. Já jsem učil i tě-
lesně postižené, neslyšící, jiné 
národnosti. Na vlastní kůži jsem si 
tedy ověřil, že to lze. Nesetkal jsem 
se nikdy s beznadějným případem. 
Jeden můj známý chtěl dát manželce 

překvapení, že se do plesu města 
naučí tančit. Tak jsme se do toho 
pustili. Když na plese začalo sólo, 
vyzval svou ženu po třiceti letech 
manželství poprvé k tanci. Ta zůstala 
vyděšeně koukat.
Co říkáte na pořady typu 
StarDance, který mimochodem 
nese stejný název jako Vaše taneční 
škola? Zvyšují tyto pořady zájem 
o tanec?

Tím, že je StarDance v televizi, 
tak v podstatě propaguje i Taneční 
školu Stardance v Chomutově. Určitě 
tyto pořady zájem zvyšují. I proto 
jdou dnes do popředí taneční pro 
dospělé, pro manželské páry, pro dů-
chodce. To tu dříve nebylo. Lidé se 
chtějí sdružovat, což se u tance před-
pokládá. Problémem je, že se spole-
čenskému tanci málo věnuje mládež.
Vaší školou prošlo mnoho studentů, 
který Vám udělal největší radost?

Takových mohu jmenovat něko-
lik. Rád bych ale vyzdvihl například 
Jana Smetanu a Petra Dytrycha, ti do-
sáhli největších úspěchů a také tančili 
na Chomutovském tanečním gala.
Pozvěte lidi na letošní jubilejní 
ročník...

Přestože na taneční gala chodí 
společnost, která krásu tance miluje, 
na každém ročníku se objeví noví 
diváci, kterým tanec také učaruje 
a pak se vracejí. Není divu, že se tak 
děje, protože sál divadla roztančí 
špičkové páry nejen z Česka, ale 
i Evropy. A za takovými výkony se 
často jezdí velmi daleko. 

Začalo to nenápadně, když byla v Chomutově založena místní taneční soutěž pro děti a mládež. Nyní na 
Chomutovské taneční gala jezdí nejlepší páry z Česka a Evropy. V neděli 15. listopadu oslaví tato soutěž třicet 
let existence. Jaké byly začátky dnes prestižní mezinárodní soutěže, jsme se zeptali jejího zakladatele, bývalého 
špičkového tanečníka a tanečního mistra  Josefa Zelenky.

josef Zelenka:

Tanec  
je krásný,  

protože je pro dva  

Prožili jsme situace, kdy jsme stáli 
Před rozhodnutím, jestli soutěž zrušit, 
nebo Pokračovat. ale vydrželi jsme. 

Zleva: Silvie Škubová, Josef Zelenka, Pavel Kojetín
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Michal 
Nesvadba 
z Kouzelné 
školky zavítá 
do chomu
tovského 
divadla 
s předsta
vením 

Michal k snídani. Na děti čeká 
představení plné akce, soutěží, 
humoru a hlavně aktivní hry 
Michala se všemi dětmi v sále. 
Zábavná show proběhne v ne
děli 8.  listopadu od 10.30 hodin. 
Chcete vyhrát dva lístky na 
představení? Tak sledujte face
book městského informačního 
webu echomutov.cz na adrese 
www.facebook.com/echomu
tov a staňte se jeho fanoušky.

VYHRajTe líSTKY 
Na KOUZelNOU 
šKOlKU

Výstava seznamuje s hornictvím 
v raném novověku

Křelinovy grafiky ukazují klasickou techniku

Z německého Annabergu se do 
Chomutova přesunula výstava Měď, 
stříbro, olovo. Lidé si mohou pro-
hlédnout předměty z oblasti hornictví 
a také se seznámit s životem Barbary 
Uthmannové, což byla saská podnika-
telka v období raného novověku. „Na 
výstavě budou vystaveny předměty 
zapůjčené z muzea v Annabergu
Buchholzi. Jedná se o dobové hornické 
publikace a předměty spojené s hornic-
tvím, například kahan, lampa, hornické 
kladivo či dobové figurky horníků. 
Vedle toho vystavíme předměty i z na-
šich sbírek. Tyto sbírkové exponáty 
budou představovat různé typy hornin, 
které byly v této době předmětem do-
lování,“ popsal výstavu kurátor oblast-

ního muzea Jiří Kopica. 
Knihy zapůjčené z Německa 

pocházejí z poslední čtvrtiny 16. sto-
letí. Figurky horníků byly vytvořeny 
v 17. století. Ze stejné doby pochází 
i většina vystaveného hornického 
náčiní. Velmi zajímavé mohou pro 
návštěvníky být dobové knihy, které se 
věnují hornictví a ve své době předsta-
vovaly nejnovější poznatky z geologie 
a z technologie těžby. „Návštěvníci 
se také dozví, jak vypadala těžba rud 
a jejich zpracování v období raného 
novověku,“ doplnil kurátor. 

Kromě předmětů samotných 
lidé poznají podnikatelku Barbaru 
Uthmannovou, která se v šestnácti 
letech provdala za horního a hutního 

pána Kryštofa Uthmanna a po jeho 
smrti sama dál vedla několik jeho 
podniků. V té době nebylo obvyklé, 
aby žena podnikala. Ona se v hor-
nické oblasti však orientovala velmi 
dobře, dokonce investovala do nákupu 

domů a pozemků. Později se proslavila 
krajkářstvím.

Výstavu Měď, stříbro, olovo si 
mohou lidé prohlédnout ve výstavních 
prostorách muzea v chomutovské rad-
nici do 14. listopadu. 

Klasické grafické techniky, od 
kterých se poslední dobou ustupuje, 
chce připomenout výstava Romana 
Křeliny. Ta se koná v galerii Na 
Schodech. Autor chce v době, kdy 
vítězí převážně počítačová grafika, 
zdůraznit i důležitost klasického 
stylu. „Rád bych výstavou připo-
menul právě techniku hlubotisku, 
jakým je suchá jehla a lept. Těmito 
technikami pracoval už Rembrandt. 
Nejde mi ani tolik o náměty vysta-

vených grafik, jakými jsou hlavně 
portréty a rostlinné motivy,“ vysvět-
lil Roman Křelina. 

Návštěvníci výstavy si po prohléd-
nutí grafik mohou sami techniku vy-
zkoušet. Od listopadu se totiž otevře ve-
řejnosti kurz grafiky a kresby. Lektorem 
bude sám Roman Křelina a účastníci 
budou moci nahlédnout právě do klasic-
kých technik grafické tvorby. Výstava 
grafik v galerii Na Schodech potrvá do 
konce letošního roku.

Celý letošní rok oslavuje cho-
mutovský Domeček výročí svého 
založení. Je to již pětašedesát let, kdy 
se poprvé otevřely dveře Domečku 
dětem a jejich zálibám. Vyvrcholením 
oslav je výstava, která zachycuje dů-
ležité a zajímavé momenty z historie 
volnočasového zařízení. „Domečku 
je pětašedesát let, což je věk zralého 
muže či zralé ženy. Můžeme tedy říci, 
že Domečku již nechybí zkušenosti 
či rozvaha a také mu nechybí elán 
a nadšení,“ uvedl ředitel střediska vol-
ného času Milan Märc. 

Na výstavě si lidé mohou za-
vzpomínat, protože leckterý obyvatel 
Chomutova v mládí do Domečku cho-
dil na nějaký kroužek. „Právě začátky 
různých kroužků jsou tu zdokumen-
tované na fotografiích. Nechybí ani 
kroniky, které jsou po celá léta dosti 

pečlivě vedené. I do nich mohou lidé 
nahlédnout a připomenout si třeba 
dobu, kdy do Domečku chodili oni 
nebo jejich rodiče,“ pozval na výstavu 
pracovník Domečku Ondřej Merta. 

Lidé si prostřednictvím fotografií 
nebo dobových předmětů přiblíží 
i kroužky, které v Domečku již 
nefungují. To jsou například lodní 
modeláři, včelaři či filatelisté. Různé 
výrobky zas dokládají poctivou práci 
dětí v rukodělných kroužcích, oce-
nění ukazují šermíři, jejichž kroužek 
není v Domečku dlouho, přesto se 
jim velmi daří i na mezinárodních 
soutěžích. Velmi zajímavé jsou do-
kumenty z doby, kdy začínaly počíta-
čové kroužky, u kterých se nevěřilo, 
že zájem o ně vydrží. Dnes každí ví, 
že patří k těm nejoblíbenějším už 
dvě desetiletí.

Výstava zachycuje součas-
nost nebo blízkou minulost, ale její 
význam je hlavně vzpomínkový. 
Pamětníků, kteří Domeček navště-
vovali jako děti nebo jako učitelé, se 
najde dost a dost. Výstava jako by 
je přenesla do jejich mládí. „Vše co 
znám, co dnes umím, to je výsledek 
práce v Domečku, práce s dětmi, 
práce s materiálem a studium. Jsou to 
milé vzpomínky na tu dobu,“ uvedl 
bývalý učitel Domečku Jiří Roth. 

Domeček toho má za více než 
půl století již mnoho za sebou, ale 
také mnoho před sebou. V blízkých 
týdnech či měsících se jeho přátelé 
mohou těšit na nové lanové hřiště, 
nové 3D hřiště, opravené prostory, 
mlhoviště a spoustu dalších věcí, díky 
kterým je Domeček stále moderní 
a atraktivní pro současnou generaci.

Výstava Domečku dokumentuje 
pětašedesátiletou historii
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České foTBaLisTky 
diváky NepoTĚšiLy
Fotbalový stadion na Zadních 
Vinohradech hostil zápas kva
lifikace o postup na mistrov
ství Evropy žen mezi Českou 
republikou a Itálií. Fotbalistky 
z Apeninského poloostrova 
potvrdily roli favoritek a před 
1 260 diváky zvítězily 3:0 (2:0). 
Na pravém kraji obrany na
stoupila chomutovská rodačka 
Petra Bertholdová, která s fot
balem začínala v Jirkově a nyní 
je kapitánkou Sparty Praha.  

derBy vyhráLi muŽi 
kNh chomuTov
Oblastní přebor mužů v ná
rodní házené nabídl na závěr 
podzimní sezony atraktivní 
městské derby. KNH Chomu
tov v něm po vyrovnaném 
průběhu a dramatickém 
závěru porazil SK Chomutov 
NH 22:20 (11:11) a přezimuje 
tak v čele tabulky právě před 
svým rivalem.

KRáTCe

baumrtová a franta překonávali rekordy

Na Chomutovské brusli 
cinkaly medaile i domácím

Úspěchy zavedly levharty mezi sportovní střediska

Plavci TJ Slávie Chomutov 
Simona Baumrtová a Tomáš 
Franta se na prvních velkých 
podzimních závodech ukázali 
ve velkém stylu. Na Plzeňských 
sprintech Baumrtová překonala 
vlastní český rekord na 200 me-
trů kraul a trochu překvapivě i na 
dvojnásobné trati, Franta pak 
překonal české dorostenecké re-
kordy ve všech třech znakařských 
závodech.

Šest závodů, šest vítězství, dva 
české rekordy. To je bilance Simony 
Baumrtové z Plzeňských sprintů. 
K tomu navíc splnila hned čtyři nej-
tvrdší limity pro mistrovství Evropy 
v Izraeli, byť je jako členka repre-
zentace A plnit nemusí. Ze dvou re-
kordních zápisů jako první vylepšila 
o tři desetiny vlastní český rekord na 
200 metrů kraul na 1:56,33. V neděli 
se však postarala o překvapení, které 
čekal asi málokdo. V závodě na 400 

metrů kraul se totiž blýskla časem 
4:05,37, kterým o téměř dvě vteřiny 
vylepšila stávající český rekord. 
Zbylá suverénní vítězství si připsala 
v závodech 50, 100 a 200 metrů znak 
a 100 metrů polohově.

Neméně výrazné byly i rekordní 
zápisy Tomáše Franty, který od to-
hoto víkendu drží všechny možné 
české dorostenecké znakařské re-
kordy. Franta tak pokračuje ve výbor-
ných výkonech, kterými se prezento-

val v letní sezoně. V pátek překonal 
časem 1:56,76 rekord na 200 metrů 
znak, v sobotu na 50 metrů (24,92) 
a v neděli zkompletoval hattrick ve 
stometrovém závodě (53,44). V zá-
vodech na 50 a 200 metrů navíc 
splnil limit pro účast na mistrovství 
Evropy dospělých v Izraeli. Kromě 
vítězných znakových závodů plaval 
ještě 50 metrů kraul, kde doplaval ve 
finále A pátý, a 100 metrů polohově, 
kde v B finále obsadil 13. místo.

Zatímco většinou se po ledě SD 
arény prohánějí hokejové kanady, 
třetí sobotu v říjnu je vystřídaly brusle 
opatřené zoubky. Krasobruslařský 
klub Chomutov totiž pořádal tradiční 
závody Chomutovská brusle.

Domácí klub do závodů vyslal 
hned 21 svých zástupců. „Snažili 
jsme se, aby se děvčata i chlapci co 
nejlépe umístili a odnesli si kromě 
dojmů ze sportovního klání i zaslou-
žené medaile a poháry,“  prozradi la 
předsedkyně KK Chomutov Martina 
Mašková. A péče trenérů před zá-
vody byla odměněna sedmi medai
lemi. Na ty nejcennější dosáhly 
Jana Valentová a Marie Mašková, 
stříbro braly Daniela Čuhaničová, 
Kateřina Becková a Alice Hladíková 
a bronz patří Tereze Falisové a Tereze 
Bendlové. „V klubu panuje s výkony 
našich závodníků spokojenost,“ potvr-
dila Martina Mašková. „Doufáme, že 

si naši svěřenci povedou stejně dobře 
nebo i lépe na dalších závodech právě 
zahájené krasobruslařské sezony.“

Spokojenost může v klubu vlád-
nout také po organizační stránce, 
neboť patnáctý ročník dopadl na vý-
bornou. „Účast byla o trochu vyšší než 
loni, přestože se ve stejném víkendu 
konaly ještě další dva závody a navíc 

se některé děti musely odhlásit pro 
nemoc,“ sdělila Martina Mašková 
a doplňuje, že pokud by se rodiče roz-
hodli pro své dítě zvolit jako sport kra-
sobruslení, mohou nyní využít kurzy 
bruslení pod názvem První krůčky 
(kraso) bruslení, kde si děti tento sport 
vyzkouší a v případě zájmu se mohou 
přihlásit do klubu. 

 Práce s mládeží v basketbalovém 
klubu Levharti Chomutov dosáhla 
dalšího kvalitativního milníku. Díky 
úspěchům ve vyšších chlapeckých 
a většině dívčích věkových kategorií, 
kde Levharti patří k širší tuzem-
ské špičce, udělila Česká basketba-
lová federace klubu status sportov-
ního střediska. Do Chomutova tak 
od září posílá finanční příspěvek 
na profesionálního trenéra. „Ale je 
to pro nás i uznání, že tady mládež 
děláme dobře. Ostatně to potvr-
zuje i fakt, že se k nám do klubu 
stahují i mladé hráčky z Karlových 
Varů nebo Mostu,“ doplňuje majitel 
klubu a trenér mládeže Petr Drobný. 
Jako další příklad uvádí sedmnácti-

letou Michaelu Krejzovou, která to 
z Chomutova dotáhla až do mládež-
nických reprezentací a nyní působí 
v USK Praha.

K úspěšné sezoně mají mládež-
nická družstva Levhartů Chomutov 
našlápnuto i letos. Junioři U19 jsou 
po čtyřech kolech bez prohry na 
1. místě ligy a s kádrem, v němž je 
většině hráčů teprve 16 až 18 let, 
chtějí postoupit do extraligy. Kadeti 
U17 tak vysoké ambice nemají, jsou 
v lize druzí a jejich cílem je tuto sou-
těž udržet. Starší žáci U15 hrají nadre-
gionální soutěž a mezi šesti účastníky 
jim patří 2. místo za tradičním riva-
lem Plzní. Družstvo minižactva U11, 
v němž ještě hrají chlapci a děvčata 

společně, čeká v rozehrané sezoně 
šest turnajů. Ten první v Lovosicích 
mladí Levharti vyhráli.

Starší žákyně U15 si úspěšně 
vedou v žákovské lize. Zatím se po-
hybují na 2. až 3. místě a díky tomu 
už mají zajištěn postup do dvanác-
tičlenné extraligy, která odstartuje 
v prosinci. Ani zde jejich ambice 
nekončí, rády by v ní skončily do 
8. místa a postoupily tak do závě-
rečného turnaje o mistra republiky. 
Žákovskou ligu hrají i mladší žákyně 
U14. Ze tří skupin po 11 týmech 
postupují vždy první čtyři do ex-
traligy, to se ale mladých Levhartic 
nejspíš týkat nebude. První tři zápasy 
odehrály na palubovkách silných 

soupeřek, všechny prohrály a odhad 
jejich reálných možností se točí okolo 
6. nebo 7. místa. Starší minižákyně 
U13 hrají turnajovým způsobem 
oblastní přebor, zatím jsou bez po-
rážky a jejich cílem je postoupit na 
mistrovství ČR. S týmy Ústeckého 
a Libereckého kraje se utkávají 
i mladší minižákyně U12. Jsou od-
hodlány rozdat si to s největším favo-
ritem Litoměřicemi o dvanáctičlenné 
národní finále, kam postupuje jen 
vítěz skupiny. S bilancí šesti vítězství 
a žádné prohry jsou zatím na nejlepší 
cestě. Stejný cíl, tedy postup do ná-
rodního finále, mají před sebou i nej-
mladší minižákyně U11 hrající turna-
jovým způsobem oblastní přebor.
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Vaše témata
 podNĚTy

aŤ je jezero zNovu 
kameNcové

Dobrý den, 
jsem návštěvnicí jezera s pronaja-

tou kabinou několik let. Prožila jsem 
tam mnoho dobrého i horšího. Zvláště 
v posledních letech. Proto vítám snahu 
města o zlepšení. Přála bych si, aby 
Kamencové jezero bylo opravdu „ka-
mencové“. Aby byl důstojný vstup na 
jezero a ne oprýskaná brána a všude 
špína kolem. Stav kabin je také ža-
lostný, někdy nejdou ani zavřít dveře. 
Doufám, a mnoho lidí se mnou, že 
bude i otevřené molo. Těším se na 
novou sezonu, kdy se nebudu muset 
stydět za jezero, které je a snad i bude 
jediné kamencové na světě. 

Srdečně zdraví Jana Wiedenová 

oBNovme 
umĚLecká díLa

Dobrý den,
rád bych podal návrhl na obnovu 

a vyzdvižení uměleckých děl, která 
nám tu zanechali umělci z dob komuni-
smu. Především si myslím, že obnovu 
by si zasloužilo kyvadlo na Kamenné. 

Je to památka, která má velký potenciál 
přitáhnout k Chomutovu větší pozor-
nost. Dále se v Chomutově nachází 
plno uměleckých mozaik, které by se 
mohly při tzv. modernizaci města ztratit 
(tj. skončit v odpadní suti). Kompletní 
evidenci děl zatím nemám, ale jedná 
se o mozaiku u Luny, dále mozaiku 
na Palackého u kruhového objezdu. 
Chválím přemístění mozaiky ze sta-
rých lázní do Aquasvěta. I když jsou 
to díla z dob komunismu, nesmíme na 
ně pohlížet s despektem. Musíme se 
snažit je zachovat a připadně je přemís-
tit a vyzdvihnout jejich stále aktuální 
uměleckou hodnotu. Dále fontány 
v parku, které spíš slouží jako shromaž-
diště listí. 

S pozdravem Michael Hanák

máTe Také zajímavý 
Nápad, podNĚT Či 
zkušeNosT s NĚČím 
ze ŽivoTa ve mĚsTĚ?
Napište nám na email:  
rekult@chomutovmesto.cz

Inzerce

1

Recyklace zachrání ročně v ČR téměř dva miliony stromů
Vytříděné odpady z barevných 

kontejnerů odváží svozové  rmy na 
dotřiďovací linky, kde se dotřiďují 
a upravují na druhotnou surovinu 
pro další zpracování. 

Na těchto dotřiďovacích linkách 
jsou odpady dále tříděny na různé 
druhy, podle jejich materiálového 
složení nebo podle potřeb a tech-
nologií konečných zpracovatelů. 
Například dovezený papír z mod-
rých kontejnerů se dále roztřídí na 
noviny, časopisy, kartony, lepen-
ku a další druhy. Plasty ze žlutých 
kontejnerů se třídí na barevné a čiré 
PET láhve, fólie podle barev, duté 
obaly od kosmetiky a podobně.

Takto roztříděné odpady, zbavené 
nežádoucích příměsí, se lisují do ba-
líků a jsou odváženy ke konečným 
zpracovatelům k recyklaci. Z od-
padů se pak pomocí tohoto proce-
su vyrábí buď úplně nové výrobky, 
nebo se přidávají k dalším surovi-
nám pro výrobu nových předmětů.

VYUŽITÍ VYTŘÍDĚNÝCH ODPADŮ

Z vytříděných PET lahví se dnes 
vyrábějí nové PET lahve, vlákno pro 
výrobu textilii. Využití např. oděv-
ní, automobilový průmysl. Vytřídě-

né fólie a sáčky jsou zpět regranu-
lovány na primární materiál a jsou 
využity zpět pro výrobu pytlů např. 
i do odpadkových košů. Ze směs-
ných plastů se vyrábějí např. ob-
rubníky, protihlukové stěny kolem 
rychlostních silnic a dálnic, přeprav-
ní palety, plotové plaňky či zatrav-
ňovací dlažba. Papír se nejčastěji 
recykluje v papírnách na nový papír. 
Tímto způsobem může být použitý 
až sedmkrát. Další možností jeho re-
cyklace je výroba tepelných izolací 
nebo příměsí do stavebních hmot.

Nápojové kartony, tj. krabice od 
mléčných výrobků, džusů, vína 
apod., je možno využít dvojím způ-
sobem. V papírnách, kde se využije 
papírová část pro výrobu papíru. 
Mimo nového papíru se z něj vyrábí 
i lisované a izolační desky, které se 
používají ve stavebnictví jako alter-
nativa sádrokartonových desek nebo 
při výstavbě montovaných rodinných 
domů. Z vytříděného skla se nejčas-
těji vyrábí sklo obalové – lahve na 
minerálky, alkohol a pivo, zavařova-
cí sklenice a různé skleněné výrobky. 

Sklo se také používá jako přísada do 
speciálních druhů betonů, brusných 
hmot, tepelných izolací a podobně.

JAK NA TOM S TŘÍDĚNÍM JSME?

Třídění odpadu již v České re-
publice patří k dobrému vychování. 
Podle posledních údajů aktivně třídí 
72 % populace ČR, což znamená 
15% nárůst za posledních 10 let. 
Zároveň se neustále zvyšuje počet 
kontejnerů na tříděný odpad. V sou-
časnosti je v celé zemi rozmístěno 
více než 253 000 barevných kontej-
rů. Díky tomu se zmenšila průměr-
ná vzdálenost k nim na 99 m a třídě-
ní odpadů se tak stalo pro obyvatele 
České republiky pohodlnější. Za 
jeden rok se podařilo zrecyklovat 
a znovu využít 75 % celkové pro-
dukce obalů, což řadí Českou repub-
liku mezi evropskou špičku.

Správní rada ústavu Chomutov re:kult, z.ú., vyhlašuje 

výBĚrové řízeNí Na řediTeLe/
řediTeLku zapsaNého úsTavu 
chomuTov re:kuLT
Úplné znění oznámení na www.chomutov-mesto.cz

ozNámeNí o vyhLášeNí výBĚrového řízeNí
Magistrát města Chomutova
tajemník MMCH vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. 

výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou  
(zástup za zaměstnankyni na rodičovské dovolené – předpoklad do 04/2019)

Právník/Právnička na odbor interní audit
s místem výkonu práce Statutární město Chomutov

Úplné znění oznámení na www.chomutov-mesto.cz

www.chomutovmesto.cz

www.chomutovmesto.cz

výběrové řízení

výběrové řízení
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sezNámiLi se 
s TřídĚNím
Čtvrťáci ze základní školy 
Školní se zúčastnili exkurze 
v třídírně odpadů. Tam se 
seznámili s tím, jak se odpady 
třídí a co vše z nich se může 
dále využít. 

pamáTky si prohLédLi 
z výšky
Šesťáci ze základní školy 
Na Příkopech si vyšlápli na 
městskou věž, aby si z výšky 
prohlédli památky a dozvěděli 
se o nich zajímavé informace. 

sBLiŽovaLi se 
Na horách
Žáci ze šestého ročníku základ
ní školy Zahradní se vydali na 
adaptační výjezd na Svahovou. 
Hráli tam různé hry a společ
ně plnili úkoly, sbírali houby 
a čerpali energii na čerstvém 
vzduchu.

pLavci z průmysLovky  
jsou NejLepší
Chlapci ze Střední průmyslové 
školy zvítězili v Okresním kole 
v plavání středních škol Cho
mutovska a Kadaňska. Za nimi 
skončili sportovci z chomutov
ského gymnázia a sloučených 
škol ESOZ.

KRáTCe

Deváťáci vyrazili 
do Komořan

Žáci devátého ročníku základní 
školy Kadaňská vyjeli na exkurzi do 
teplárny Komořany. Dozvěděli se, 
co je teplárna, k čemu slouží a jak 
funguje. „Část exkurze měla název 
Nebojte se matematiky, kdy žáci po-
čítali praktické příklady z prostředí 
elektrárny. Pomocí kalkulaček počí-
tali velikost skládky uhlí, hmotnost 
uhlí na skládce, energii obsaženou 
v palivu, počet domácností, které se 
ohřejí z daného množství energie, 

apod. I tato část děti bavila, byla 
vedena vtipně, žáci dostali malé dá-
rečky za správné odpovědi,“ uvedla 
třídní učitelka Eva Čermáková.

Při exkurzi se žáci také dozvě
děli, že první energii začala elek-
trárna dodávat již v polovině mi-
nulého století. Dnes se tato firma 
jmenuje United Energy a zásobuje 
teplem 35 tisíc domácností v Mostě 
a Litvínově. O elektrárnu se starají 
čtyři stovky zaměstnanců.

Nová školka děti ve dne unaví, v noci pohlídá

Děti z mateřinek se na šumavě 
nadýchají čerstvého vzduchu

Začátkem října v Chomutově 
začala fungovat nová školka. Jedná 
se o soukromé zařízení s cílem 
vyjít vstříc potřebám rodičů i dětí. 
Mateřinka a jesličky U Myšáka 
jsou schopné po domluvě postarat 
se o děti i mimo běžnou provozní 
dobu. „Známe dobře dnešní situaci 
rodičů, kteří si nemohou vybí-
rat pracovní dobu. Často pracují 
na dvanáctihodinové směny nebo 

přes noc. Proto nabízíme možnost 
postarat se o děti i v tyto hodiny,“ 
uvedla ředitelka zařízení Tamara 
Mišovicová. 

Školka je zaměřená na sport 
a tělesnou výchovu, děti tedy často 
běhají, tančí, plavou či hrají ho-
kej. Vše je formou zábavy a hry. 
„Přes den zapojujeme děti do 
opravdu velkého počtu činností. 
Uvědomujeme si totiž, že rodiče 

jsou z práce unavení a často nemají 
náladu ani čas s dětmi sportovat po 
školce. Proto děti adekvátně una-
víme a s rodiči si pak užívají klidný 
zbytek dne,“ vysvětlila ředitelka. 

Čas ve školce či v jeslích ale 
zbývá i na jiné aktivity než spor-
tovní, třeba na tvoření z keramické 
hlíny, angličtinu či dramaťáček. 
Odpoledne mohou U Myšáka 
strávit i školní děti, také pro ně je 

určena výuka angličtiny nebo do-
učování různých předmětů. 

Běžná provozní doba ve školce 
a jeslích je od osmi hodin ráno do 
čtyř odpoledne. Rodiče však mohou 
využít jak péči o děti mimo tyto ho-
diny, tak se domluvit na příchodu do 
školky později než v osm. Soukromá 
mateřinka se nachází v Kostnické 
ulici a rodiče do ní mohou své děti 
zapsat kdykoli během roku.

Přes čtyři sta dětí z mateřských 
škol vyjedou v listopadu letošního 
i příštího roku na ozdravný pobyt. 
Jedenáct dní na čistém vzduchu má 
za cíl vyčistit a posílit dětem dýchací 
cesty a podpořit imunitní systém. 
„Ozdravné pobyty pořádáme díky do-
taci Ministerstva životního prostředí 
ze Státního fondu životního prostředí. 
Projekt je určen právě pro děti, které 
žijí v oblastech se špatným ovzdu-
ším. Ozdravný účel je hlavním, ale 
ne jediným cílem pobytu,“ uvedla 
ředitelka Mateřské školy Chomutov 
Irena Kopecká. 

Děti se v Zadově na Šumavě budou 
věnovat environmentální výchově, tedy 
péči o přírodu. Čekají na ně četné pro-
cházky po lesích s hrami a soutěžemi, 
při kterých budou poznávat stromy 
i živočichy a připomenou si, jak se 
o přírodu mohou samy starat. „Máme 
přichystané i besedy s odborníky, napří-
klad myslivcem, sokolníky či pracov-
níky horské služby. Ti si budou s dětmi 
povídat o tom, co oni sami dělají pro 
přírodu, a odpoví na všechny všetečné 
otázky,“ doplnila ředitelka. 

Ozdravné pobyty jsou určené pro 
děti mezi pěti a sedmi lety, mladší pouze 

doplní případná volná místa. Tři tur-
nusy se uskuteční letos v listopadu, na 
Šumavu vyrazí devět tříd z mateřských 
školek. Další turnusy za čistým vzdu-
chem vyjedou v listopadu příštího roku.

Chomutov chce zlepšit 
vzdělávání ve městě

Město se zapojilo do projektu 
Města vzdělávání. Jeho smyslem je 
zlepšení kvality vzdělávání v regio-
nech a tím zlepšení celkové životní 
úrovně občanů. Chomutov spolupra-
cuje se společnostmi EDUin, o.p.s., 
a Nadací Open Society Fund Praha.

Tvůrci projektu chtějí propojit ve-
doucí osobnosti v daném místě a vy-

užít jejich potenciál, pomoci se zpřes-
něním priorit ve vzdělávání a najít 
strategii. Projekt se nezaměřuje jen na 
klasické školní vzdělávání, ale míří 
i na neformální vzdělávání a další 
instituce, jako jsou knihovny, divadla, 
vzdělávací organizace a další.

Projekt zaplatí Open Society 
Fund Praha, město poskytne sou-

činnost. Prvním krokem je analýza 
současného stavu, jedním z ná-
strojů je dotazník o vzdělávání, 
který je možné vyplnit elektro-
nicky nebo papírovovou formou 
na adrese www.chomutovmesto.
cz/cz/dotaznikovzdelavani a při-
spět tak ke zlepšení vzdělávání ve 
městě.



školy zábava
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Inzerce

www.chomutovmesto.cz

výběrové řízení

•  Vedoucí odboru majetku města

•   Vedoucí odboru rozvoje města 
a investic 

•  Vedoucí odboru stavební úřad

•  Vedoucí odboru životního prostředí

•  Vedoucí odboru kancelář primátora

výBĚrové řízeNí  
Na oBsazeNí 
pracovNích pozic

s místem výkonu práce statutární město chomutov
Úplné znění oznámení na www.chomutov-mesto.cz

magistrát města chomutova
tajemník mmch vyhlašuje podle  
ust. § 7 zákona č. 312/2002 sb. 
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 7.11. so 10.15 fc chomuTov–fk LouNy – fotbal – fotbalový stadion
 11.11. st 17.30 chomuTov–víTkovice – hokej extraliga – SD aréna
 14.11. so 08.00  chomuTovská eXTraLiga – vzduchová pistole, vzduchová 

puška – střelnice SSK Chomutov 
 15.11. ne 17.00  fBc 98 chomuTov – jaromĚř – florbal – městská sportovní hala
 15.11. ne 17.30 chomuTov–oLomouc – hokej extraliga – SD aréna
 17.11. út 08.00  veLká ceNa 17. LisTopadu – vzduchová pistole – střelnice SSK 

Chomutov

    veřejNé BrusLeNí – každé úterý od 18 hodin, sobota a neděle 
od 10 a 17 hodin – zimní stadion

   BrusLeNí s LekTorem – každou středu od 17.30 hodin – zimní stadion

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, 
430 28 Chomutov • Tiskne SAMAB 
BRNO GROUP, a. s. • náklad 22 600 
výtisků • distribuce výtisků 
zdarma prostřednictvím České 
pošty • Pokud noviny nenajdete 
ve schránce, kontaktujte redakci.

redakce:
Tomáš Branda, šéfredaktor 
608 964 165 
t.branda@chomutovmesto.cz
stanislav král, redaktor 
474 637 444 
s.kral@chomutovmesto.cz
jan rödling, tiskový mluvčí
474 637 433
j.rodling@chomutovmesto.cz

iNzerce:
Ladislav paták 
734 580 091 
ladislav.patak@ceskydomov.cz
iveta šavelová
724 274 181
iveta.savelova@ceskydomov.cz

 4.11. st 08.00  vzdĚLáváNí 2016 – sportovní hala
 4.11. st 18.00  povídáNí o ByLiNkách – SKKS
 7.11. so 08.00  farmářské Trhy – náměstí 1. máje
 11.11. st 11.00  deN váLeČNých veTeráNů – parčík v Lipské ulici
   14.00  hudBa 20. sToLeTí – SKKS
   17.30  asTroLogie a vzTahy – rodiČe a dĚTi – SKKS
 12.11. čt 17.00  veČery pod Lampou – se spisovatelkou Hanou Lustigovou – SKKS
  čt 17.00  výTvarNý aTeLiér – RC Rozmarýn
  čt 17.30  arT zasTaveNíČko – Café Atrium
 14.11. so 17.00  sTrašideLNá sTezka parkem – RC Rozmarýn
 17.11. út 17.00  deN Boje za svoBodu a demokracii a meziNárod-

Ní deN sTudeNsTva – městský park
 18.11. st 18.00  zpovĚdNice radovaNa smokoNĚ a marTiNa jáchy-

ma – hosTem je peTr mikšíČek – Café Atrium

    prohLídky iNTeriérů sTaveB ve sTaré vsi s průvodcem – 
každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves

    veČerNí procházka po zooparku – každý pátek od 18 hodin – 
Podkrušnohorský zoopark

 14.11. so 09.00 akvarijNí Trhy 
 14.11. so 10.00 TurNaj v "BedBoši"

přeDNášKY, beSeDY, aKCe

SVč DOMečeK 

04.11. st 17.00  moŽNá přijde i krisTiáN – Procházka historií české zábavy.
10.11. út 19.00  dámy z aNiaNe – Děj této komorní hry je zasazen do poklidného 

městečka Aniane na jihu Francie. Dvě starší sestry, Ester a Marie, žijí spo-
lečně v malém domku. Každá prožila jiný život – Ester poklidnou dráhu 
venkovské učitelky, Marie se chlubí příběhy z velkého světa – lokálů 
Paříže. Sestry popíjejí calvados a vzpomínají na zašlé časy, realita se mísí 
s jejich fantazií, čas pomalu plyne.

15.11. ne 14.00  chomuTovské TaNeČNí gaLa – Velká cena města Chomu-
tova – 30. ročník mezinárodní soutěž ve sportovním tanci BAM ve 
standardních a latinskoamerických tancích za účasti tanečních párů 
Česka, Slovenska, Polska, Maďarska a Německa.

18.11. st 17.00  veČerNíČek pro seNiory – tradiční taneční podvečer

MěSTSKÉ DIVaDlO

 04.11. st 17.00 everesT  (3d) 19.00 fakjů paNe uČiTeLi 2
 05.11. čt 17.00 sNoopy a charLie BrowN. peaNuTs ve fiLmu
   18.00 specTre 20.00 specTre
 06.11. pá 17.00  sNoopy a charLie BrowN. peaNuTs ve fiLmu (3d)
   18.00 specTre 20.00 specTre
 07.11. so 15.00 sNoopy a charLie BrowN. peaNuTs ve fiLmu
   17.00 specTre 19.00 specTre 20.30 zTraceNi v mNichovĚ
 08.11. ne 15.00 sNoopy a charLie BrowN. peaNuTs ve fiLmu (3d)
   17.00 fakjů paNe uČiTeLi 2 18.00 specTre 20.00 ceLeBriTy s.r.o.
 09.11. po 17.00 specTre 19.00 sTáŽisTa  
 10.11. út 17.00 ceLeBriTy s.r.o. 19.00 sTáŽisTa 
 11.11. st 17.00 The program: pád LegeNdy 19.00 specTre
 12.11. čt 17.00 husí kůŽe (3d) 19.00 sTeve joBs
   20.00 paraNormaL acTiviTy: The ghosT dimeNsioN
13.11. pá 16.00 husí kůŽe 17.00 sNow fiLm fesT 19.00 sTeve joBs
14.11. so 15.00 mrkáČek BiLL 17.00 husí kůŽe (3d) 
   18.00 fakjů paNe uČiTeLi 2
   20.00 paraNormaL acTiviTy: The ghosT dimeNsioN (3d)
15.11. ne 15.00 mrkáČek BiLL 17.00 husí kůŽe
   18.00 zTraceNi v mNichovĚ 20.00 specTre
16.11. po 17.00 husí kůŽe 19.00 fakjů paNe uČiTeLi 2
17.11. út 15.00 hoTeL TraNsyLváNie 2 17.00 ceLeBriTy s.r.o.
   18.00 specTre 20.00 fakjů paNe uČiTeLi 2
18.11. st 17.00 marŤaN 19.00 koza

 
KINO SVěT

 11.11. st 18.30 TeQuiLa BaNd – Kulisárna
 13.11. pá 18.30 kheTaNo drom – Café Atrium
 14.11. so 19.00 jiří schmiTzer – Hřebíkárna
 17.11. út 18.00 pĚvecký sBor comodo – Rytířský sál radnice

KONCeRTY

SpORT

Od 05.11. příBĚh LouTky – galerie Špejchar
Od 11.11. peTrohradské TvořeNí – Café Atrium
Do 14.11. mĚď, sTříBro a oLovo – oblastní muzeum, radnice
Do 20.11. meTamorfozy – Kristina Folprechtová, Jitka a Richard Kantovi – galerie Lurago
Do 24.11. Čím Budu, aŽ vyrosTu – Rytířský sál radnice
Do 30.11. chváLa písma – pocTa josefu Tiefovi – výstavní síň knihovny
  divoČiNa v mých oČích – Podkrušnohorský zoopark
   josef seidL a ivo maria BaierLe – (ne)známí jirkovští rodáci – Dům J. Popela
Do 31.12. grafiky – romaN křeLiNa – galerie Na Schodech
  jaN a pavLa saudkovi – galerie Zlatý klenot

VýSTaVY pravidelné 
akce

pravidelné 
akce

   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

podroBNý 
kaLeNdář akcí 
NajdeTe Na weBu:

Inzerce

Inzerce



servis fotostrana

Přes čtyři stovky žáků ze zá-
kladní školy Březenecká se vydaly 
na vzrušující cestu do pravěku. 
Učitelé dětí z prvních až šestých 
ročníků připravili projektový den, 
jehož cílem bylo seznámení dětí 
s dávnou minulostí. „Děti se při 
putovní výstavě Exkurze pravě-
kem dozvěděly mnoho informací 
o způsobu života lidí v pravěku, 
prohlédly si poutavé exponáty, na-

příklad mamuta, šavlozubou šelmu 
či Věstonickou venuši,“ uvedla ře-
ditelka školy Vladimíra Nováková.

Součástí výstavy, která se ko-
nala přímo v budově školy, byly 
také praktické ukázky života v pra-
věku. Žáci si tak na vlastní kůži 
zkusili mletí obilí mezi dvěma 
kameny nebo obouvání bot z kůže. 
Následovaly další činnosti ve 
třídách, kde se kreslilo, mode-

lovalo a tvořilo na téma pravěk. 
Nechyběly ani pracovní listy, které 
děti na základě získaných vědo-
mostí hravě zvládly. „Opět se potvr-
dilo, že vyučování v současné škole 
nejsou jenom diktáty, násobilka 
nebo rovnice, ale učení prožitkem 
přináší dětem nenásilnou formou 
spoustu nových vědomostí i doved-
ností, které je budou provázet ce-
lým životem,“ doplnila ředitelka. 
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V tělocvičně školy děti 
poznávaly mamuty 
a pralidi




