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Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28  Chomutov
zveřejňuje podle § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
záměr prodat 5 pozemků určených k výstavbě garáží 
na části pozemku p.č. 4705/1 v k.ú. Chomutov I, ul. Mostecká 
prostřednictvím výběrového řízení. 
Jde o rozšíření stávajícího areálu garáží, sousedícího s novým areálem zimního stadionu.
 

Soutěžní podmínky lze vyzvednout na oficiálních stránkách statutárního města Chomutova, dále na podkladě 
písemné, telefonické nebo elektronické žádosti u pracovnice odboru rozvoje investic a majetku města p. Bäumeltové, 
e.baumeltova@chomutov-mesto.cz, tel. 474 637 475, Chomutov, Chelčického 99.
Doba zveřejnění od 17.09.2012 do 18.10.2012.

pozemky k výstabě garáží

www.chomutov-mesto.cz

1) sociální pracovník
Požadujeme: 

• vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo v magisterském studijním 
programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální 
péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, případně jiné vysokoškolské 
vzdělání spolu s absolvováním akreditovaného vzdělávacího kurzu ve výše uvedených 
oblastech v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin

• znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
• praxe v oboru vítána
• komunikační a organizační schopnosti
• schopnost práce v týmu i samostatně
• schopnost práce v zátěžových situacích
• znalost práce na PC
• bezúhonnost

Přepokládaný nástup: 1. ledna 2013 nebo dle dohody; pracovní poměr po dobu mateřské 
a rodičovské dovolené
Platové zařazení: T 11/stupeň dle praxe (nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů).

2) Psycholog v sociální poradně Písečná
Požadujeme: 

• vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením studia psychologie
• znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
• praxe v oboru psychologie výhodou
• komunikační a organizační schopnosti
• schopnost práce v týmu i samostatně
• schopnost práce v zátěžových situacích
• znalost práce na PC
• bezúhonnost

Přepokládaný nástup: 1. ledna 2013 nebo dle dohody
Platové zařazení: T 12/stupeň dle praxe (nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů).

sociální služby chomutov, 
příspěvková organizace, 
vyhlašují výběrové řízení na pozici:

Přihlášky do výběrového řízení s  doloženým vzděláním, 
přehledem praxe a strukturovaným životopisem označené  
VŘ – sociální pracovník a VŘ – psycholog  zasílejte 
do 30. září 2012 na adresu: 

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace, 
Písečná 5030, 430 04  Chomutov. 

Přihlášky je možné zasílat také elektronicky na adresu: 
marouskova@soschomutov.cz.

Výběrové řízení proběhne formou ústního pohovoru 
na ředitelství organizace v průběhu měsíce října 2012 
(upřesnění údajů obdrží všichni uchazeči písemně). 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení 
kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče, 
a to bez uvedení důvodu.

Bližší informace: Ing. Jitka Maroušková
tel. 474 623 261, 728 218 637, marouskova@soschomutov.cz

Internetová
televize
Zpravodajství
Kalendář akcí

Aktuální
z Chomutova

informace

také na Facebooku
facebook.com/
echomutov

www.eChomutov.cz
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 téma
 4 ŠKOlY přeKVapIlY 

NOVINKaMI
Děti si o prázdninách užívaly 
volna a odpočinku, jejich školy 
nezahálely a prázdninového 
času využily k nutným 
opravám, ale i změnám.

 aktuality
 6 ŠKOlY přIVíTalY 

541 prVNáčKů
První školní den začal na 
všech deseti chomutovských 
základních školách pro 
4 617 žáků. Do 23 prvních 
tříd nastoupilo 541 dětí.

 aktuality
 7 Na SídlIŠTíCH rOSTOU 

dVě SpOrTOVIŠTě 
Děti ze základních škol na 
Zahradní a Písečné se mají na 
co těšit. U jejich škol rostou 
nová sportovní hřiště.

 rozhovor
 8 Už fOTíM zaSe prO lIdI

Pro Daniela Černého je 
fotografování formou relaxace 
a únikem od technické práce.

 kultura
 9 VýSTaVa přIpOMíNá 

VýrOčí CHrISTIaNa 
leHMaNNa
Chomutovské muzeum 
otevřelo výstavu o Christianu 
Lehmannovi, evangelickém 
faráři a kronikáři 
krušnohorského regionu.

 sport
 10 CHOMUTOV bYl 

dObrOU VOlbOU
Basketbalovým 
reprezentantům pomohlo 
k postupu na mistrovství 
Evropy i chomutovské 
prostředí.

 bezpečnost
 11 OdpOčINeK V parKU 

je VíCe CHráNěNý
Městská policie ještě 
více zvýšila dohled nad 
městským parkem. Strážníci 
a civilní pracovníci jsou v 
parku téměř nepřetržitě.

 fotostrana
 15 děTI OTeSTOValY 

NOVý aTleTICKý 
STadION
Na novém atletickém 
stadionu na Zadních 
Vinohradech se o otevření 
postaraly stovky dětí. 

zapIŠTe SI 
dO dIáře

20.–21. 9.
výstava Každý svého zdraví 
strůjcem – na nám. 1. máje 

24. 9.
zasedání zastupitelstva města 
od 9 hodin na radnici 

29. 9.
Severočeské farmářské 
trhy na náměstí 1. máje 
od 8 do 12 hodin. 

30. 9.
ROZA: Den her v kině Svět 
od 13 do 16 hodin

CHCeTe Mě?
Joe je dvouletý kříženec staforda. 
Má hodnou a milou povahu, ale 
není doporučován k druhému 
psu. Joe je vhodný i do bytu. 
Je to dobrý hlídač, takže nové 
majitele perfektně ohlídá.

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

V CHOMUTOVě 
začala exTralIga
Čest vhodit puk mezi hole kapitánů Pirátů 
Milana Krafta a Komety Radima Bičánka 
a zahájit tak působení Chomutova v extralize 
připadla primátorovi Janu Marešovi. Start 
extraligové sezony měl vysokou úroveň, 
jedinou kaňkou pro domácí byl výsledek 2:4.
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„Kvalita chomutovských škol 
je na vysoké úrovni. Tu tvoří nejen 
plnohodnotné vzdělávací programy 
a dobří pedagogové, ale také odpo-
vídající služby stravování, školních 
družin, školních klubů a volnočaso-
vých aktivit. A vše je doplněno dob-
rým provozním zázemím a vybave-
ním moderními technologiemi pro 
výuku,“ řekl primátor Jan Mareš. 
Město Chomutov je zřizovatelem 
deseti základních škol, které si na 
začátek školního roku připravily 
různé novinky. Kromě oprav, zatep-
lení nebo nových chodníků jsou 
to také nově zřízené či vylepšené 

odpočinkové místnosti, wi-fi připo-
jení, interaktivní tabule nebo nové 
metody výuky.

Na PísečNé bude více 
Pohybu

O jednu hodinu tělesné výchovy 
v týdnu více budou mít žáci základní 
školy na Písečné. Každý týden si tedy 
užijí více pohybu a kolektivních her. 
Novinkou na této škole je také výuka 
anglického jazyka již od prvního roč-
níku. Pro letošní rok připravilo vedení 
školy více než 40 zájmových kroužků 
v rámci školní družiny a školního 
klubu. Velká změna čeká na žáky až 

v průběhu roku. „Začaly totiž práce 
na modernizaci školního hřiště a 
úpravy přístupových cest a vstupů 
do školy,“ uvedl ředitel Karel Polá-
ček. Po celé dva prázdninové měsíce 
se provozní i pedagogičtí pracov-
níci školy podíleli na rozsáhlé opravě 
elektroinstalace. Přestože to nejprve 
vypadalo, že světla ještě v září sví-
tit nebudou, díky obětavosti všech 
zúčastněných se práce stihly. 

horNická ve wi-fi síti
Ať si žáci základní školy v Hor-

nické ulici najdou jakýkoli kout na 
učení se svým notebookem, budou 

on-line připojeni k internetu. Celá 
budova školy je totiž od září pokryta 
bezdrátovou wi-fi sítí, která umožňuje 
surfování po internetu jak v osob-
ních počítačích, tak i v mobilu. Infor-
mace jsou tak mnohem dostupnější. 
Novinky ve stavební sféře se týkají 
hlavně tělocvičny, která dostala novou 
střechu i podlahu. „V letošním škol-
ním roce jsme zaznamenali nárůst 
zájmu o sportovní třídy,“ řekl ředi-
tel školy Václav Mach. Žáci prvního 
ročníku tak zaplnili hned tři třídy. Na 
další měsíce chystají učitelé několik 
projektových dnů s dopravní temati-
kou. Tyto akce vždy obohatí výuku a 
děti jsou z nich nadšené. 

Na PříkoPech 
matematika NeNudí

Od první třídy se budou žáci 
základní školy Na Příkopech učit 
matematiku tvořivě a zábavně. 
Škola totiž vsadila na metodu profe-
sora Milana Hejného, která je posta-
vena na životní zkušenosti žáka 
a radosti z úspěchu při řešení zají-
mavých úloh. S nápadem učit podle 
nové metody přišly samy učitelky, 
prošly důkladným školením a nyní 

Děti si o prázdninách užívaly volna a odpočinku, jejich školy nezahálely a prázdninového času využily 
k nutným opravám, ale i změnám, které děti i pedagogy potěší a zpříjemní jim celoroční práci. Vždyť 
útulná a moderní škola je inspirativním místem pro výchovu a vzdělávání. 

Školy překvapily 
novinkami

Na ZŠ Písečné učí angličtinu od první třídy.

ZŠ Zahradní má nový kabát.
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své zkušenosti předávají dál. Rekon-
strukční novinkou pro tento rok je 
nově vybudovaný přístup do obou 
tělocvičen. „Tato změna umožní 
nájemcům větší využití,“ doplnil 
Miloslav Hons, ředitel školy.

osmNáct tříd 
kadaňské Je 
iNteraktivNích

V průběhu prázdninových 
měsíců přibyly do šesti tříd prvního 
stupně základní školy na Kadaň-
ské interaktivní tabule. „Celkem už 
má naše škola osmnáct tříd vyba-
vených interaktivní technikou za 
více než dva a půl milionu korun,“ 
upřesnila zástupkyně ředitelky 
Sabina Dudová Fiedlerová. K lep-
šímu učení jistě přispějí tři kom-
pletně zrekostruované třídy druhého 

stupně. Opravy začaly doslova od 
podlahy, přes výmalbu, až po vyba-
vení novým nábytkem. Ne všechny 
změny byly zaměřeny na kvalitu 
učení, vznikla totiž i jedna místnost, 
která je určena výhradně k odpo-
činku. Mořská tematika na zdech, 
moderní nábytek a útulnost tvoří to 
pravé místo pro oddech. Úplně nové 
je také páté oddělení školní družiny 
s barevnými skříňkami. Zajímavostí 
je nové vybavení kuchyně, obědy 
pro děti budou kuchařky připravovat 
v obrovských pánvohrncích.

ZahradNí Je v Novém 
kabátě

Co se dělo o prázdninách na 
základní škole na Zahradní, je 
patrné na první pohled. Škola změ-
nila kabát a z šedé myšky se stala 
rozkvetlá květina. „Školu nyní zdobí 
barevná fasáda, stará nefunkční 
okna nahradila plastová, ener-
gie ušetří zateplená střecha i nové 
vstupní dveře,“ vyjmenovala ředi-
telka školy Libuše Slavíková. Do 
školy děti zavede další novota, a to 
schody před budovou. Jeden pavilon 
se dočkal lepšího osvětlení. Užívání 
toalety u školní jídelny bude také 

daleko příjemnější, nainstalovány 
byly moderní záchody a umývárny.

ŠkolNí roZŠířila 
družiNy

Další oddělení družiny otevřela 
základní škola ve Školní ulici. Po 
vyučování tam najdou místo všichni 
žáci, kterým se ještě nechce domů 
a rádi si v družině hrají nebo při-
pravují domácí úkoly. Nová místa 
v družině byla zapotřebí i proto, že 
první třídy zaplnil velký počet prv-
ňáčků. Do lavic tří běžných tříd 
a jedné se speciálními vzdělávacími 
potřebami letos usedlo třiadevadesát 
prvňáčků. Rodiče dětí jistě ocení, že 
se přes prázdniny zlepšilo bezpečí 
v okolí školy. Město totiž nechalo 
zrekonstruovat chodníky i přechody 
v blízkosti obou budov školy.

břeZeNecká 
o PráZdNiNách 
NeZavřela

Když se na konci června brány 
škol zavíraly, základní škola na Bře-
zenecké je nechala přece jen trošku 
pootevřené. Letos se tam dělo hned 
několik akcí, které pomohly dětem 
vyplnit volný prázdninový čas. 
Rušno bylo i v jídelně. „Pro pětačty-
řicet dětí z příměstského tábora tam 
kuchařky vařily celý týden,“ sdělila 
ředitelka Jitka Červená. Několik pří-
jemných změn se dotklo samotných 
žáků, při hodině tělesné výchovy 
budou cvičit v kompletně zrekon-
struovaných tělocvičnách. Ta velká 
se změnila již loni, malá právě letos.

relax v Palachovce 
ZaJistí obNoveNý 
sNooZeleN

Ke zklidnění, relaxu i podpoře 
rozvoje smyslů na základní škole 
v Palachově ulici slouží místnost 
pro smyslovou stimulaci s názvem 
snoozelen. Tu již škola provozuje 
řadu let, nyní však obnovila některá 
zastaralá zařízení. V místnosti je 
tak nové vybavení pro zrakovou sti-
mulaci, které dětem pomáhá pro-

střednictvím tlačítek a světélek roz-
víjet zrak. Nové je i vybavení pro 
relaxaci. Místnost rozvíjí všechny 
smysly dětí. Při výuce dětí se zne-
výhodněním má nezastupitelný 
význam. Škola se letos pustila i do 
obnovy jídelny. Vizuální změna 
nastala i v okolí školy. „Přes prázd-
niny jsme položili zámkovou dlažbu 

na všech chodnících a přístupových 
cestách na školní zahradu,“ uvedla 
ředitelka školy Marie Grimlová.

Škola ak. heyrovského 
využiJe fuNkce tabletů

Pro žáky je velkou novinkou 
v letošním roce příprava pilotní třídy 
s využitím tabletů. Nové technologie 

děti vítají a tablety si brzy jistě zís-
kají velkou oblibu. Stejně tak jako 
školní účet vytvořený na sociální síti 
facebook nebo přebudovaný školní 
intranet. „Během prázdnin však pro-
šly úpravou i ryze praktické věci, 
jako parketová podlaha ve velké 
tělocvičně, která je svou rozlohou 
550 metrů čtverečních největší hrací 
plochou v Chomutově,“ přiblížil 
ředitel školy Miloš Zelenka. Nárůst 
žáků v prvních třídách potvrzuje 
oblíbenost této školy. Již v minulém 
roce byla rozšířena kapacita o dva-
cet míst a jak se potvrdilo, opráv-
něně. Letos totiž školu navštěvuje 
o devatenáct dětí více.

PříPravky NeJsou 
stále PlNé

Základní škola v ulici 17. listo-
padu otevřela pro letošní rok dvě 
přípravné třídy pro děti ze sociálně 
znevýhodněného prostředí a pro 
děti po odkladu školní docházky. 
Tyto třídy nejsou ještě zcela zapl-
něné, mohou tedy dodatečně nastou-
pit další žáci. Letos si děti mohou 
vybrat z velkého počtu zájmových 
kroužků, které škola pořádá. Šesta-
dvacet odlišných zaměření kroužků 
zaručuje, že si každý najde své. 
„Tyto kroužky jsou zdarma a my je 
považujeme za nejúčinnější prevenci 
proti rizikovému chování,“ doplnila 
ředitelka školy Hana Horská.

Od první třídy se budou žáci základní školy 
Na Příkopech učit matematiku tvořivě a zábavně.

Modernější stimulační místnost má ZŠ Palachova.

V kuchyni ZŠ Kadaňská mají kuchařky 
nové obrovské pánvohrnce.
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Bělohorskou ulici včetně parko-
viště u č. p. 3446 nevyužívalo k par-
kování tolik držitelů parkovacích 
karet, nově zde proto mohou zapar-
kovat i pacienti a návštěvníci nemoc-
nice a polikliniky. „Platbu mohou 
řidiči provést v automatu v Ediso-
nově ulici nebo pohodlněji přes SMS 
zprávu,“ vysvětlil změnu šéf pra-

covní skupiny pro parkování a tajem-
ník magistrátu Theodor Sojka. Cena 
je stejná jako v okolí, tedy 5 korun za 
30 minut a za každou další hodinu 15 
korun. Cena abonentních a rezidenč-
ních karet zůstává stejná. V oblasti 
okolí nemocnice s poliklinikou se tak 
rozšíří možnost parkování. V areálu 
nemocnice lze také parkovat.

První školní den začal pro 
4 617 žáků na všech deseti chomu-
tovských základních školách. Do 
23 prvních tříd nastoupilo 541 dětí. 
Na základní škole na Zahradní 
vítal prvňáčky primátor Jan Mareš 
s vedoucí odboru školství Dag-
mar Mikovcovou. „Mám pro kaž-
dého z vás kromě knížky i medaili 

s velkou jedničkou, protože jste 
jedničky pro své rodiče i pro nás 
a také je to známka, kterou budete 
ze školy nosit domů,“ řekl dětem 
primátor. 

Za prvňáčky do školy na Kadaň-
ské ulici přišel náměstek primá-
tora Jan Řehák a náměstek Martin 
Klouda byl ve škole v ulici Akade-

mika Heyrovského. Popřáli dětem, 
aby se jim ve škole líbilo a dařilo, 
našly si nové kamarády a těšily se 
z poznávání a získávání vědomostí. 
Kromě pamětního listu na tento 
významný den a medaile si malí 
školáčci odnášeli i knížku Hon-
zíkova cesta, kterou si jistě brzy 
budou umět číst sami.

Na chomutovských sídlištích 
vznikají další parkovací místa. 
Radnice tak pokračuje v boji 
s nedostatkem ploch pro par-
kování. Nedávno byla dokon-
čena další etapa parkoviště na 
Kamenné. „K loňským 44 mís-
tům přibylo letos dalších 47 za 
šest milionů korun. U parkoviště 
vzniklo také kontejnerové stání 

a nové veřejné osvětlení,“ říká pri-
mátor Jan Mareš.

Na přelomu listopadu a prosince 
by mělo být hotových dalších pat-
náct míst u odbočky k točně trolej-
busů na Písečné, které město při-
jdou na více než milion korun. Nyní 
se připravuje výstavba parkoviště 
v ulici Pod Břízami, jejíž obyvatelé 
se mohou těšit na sedmadvacet míst. 

Zatímco zimní stadion oteví-
raly hokejové legendy Chomutova 
a Československa a fotbalový sta-
dion zase nejznámější český fotba-
lový klub, na atletickém stadionu 
dostali prostor ti nejmenší. „Atle-
tický stadion je otevřen pro všechny 
obyvatele města a turisty, využijí 
ho chomutovské školy pro výuku 
tělesné výchovy, ostatní sportovci 
při přípravě na své soutěže, ale 
logicky je přednostně určen pro pří-
pravu a sportovní výkony atletic-
kých klubů v našem městě,“ řekl 
u příležitosti slavnostního otevření 
stadionu primátor města Jan Mareš.

Proto už od dopoledních hodin 
na oválu i travnaté ploše testovali 

své atletické dovednosti žáci základ-
ních chomutovských škol. „Děti si 
zde mohly vyzkoušet různé disci-
plíny, jako hod pěnovým oštěpem, 
skok daleký z místa, překážkový 
běh, přeskoky na žíněnce, slalo-
mový běh, běh přes žebřík nebo hod 
raketkou na cíl,“ popsala dopolední 
aktivity s programem Atletika pro 
děti Jana Hyjánková, která doufá, 
že atletický stadion bude malé spor-
tovce lákat i nadále.

Odpolední program otevření sta-
dionu přivedl na cvičení Atletiky pro 
děti už děti v doprovodu rodičů, kteří 
mohli zmíněné disciplíny vyzkoušet 
společně se svými ratolestmi.

Pokračování na straně 15.

Obyvatelům Horní Vsi není dění 
v místě jejich bydliště lhostejné. Na 
setkání s vedením města to dokázali 
nejen počtem, v němž se do jídelny 
školy v ulici Akademika Heyrov-
ského dostavili, ale především šká-
lou a množstvím dotazů, podnětů 
a žádostí. Zajímali se například o 
budoucnost areálu ploché dráhy, o 
veřejnou zeleň, o práci technických 
služeb, jízdné v MHD či využívání 
některých dětských hřišť. Konkrétně 
u tohoto bodu město dlouhodobě 
naráží na protichůdné požadavky 
různých skupin obyvatel. „Jedni 
chtějí další hřiště budovat, druzí je 
chtějí rušit, někteří by rádi na hřiš-
tích mantinely nebo ploty, jiní proti 
nim kvůli hluku protestují,“ upřesnil 
primátor Jan Mareš.

U nemocnice se 
rozšířilo parkování

Školy přivítaly 541 prvňáčků

řidiči mají na sídlištích dalších 
devadesát míst ke stání

Horní Ves 
není místním 
lhostejná

děti otestovaly 
nový atletický 
stadion
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KráTCe
musí Posílit 
autobusové liNky
Vzhledem k tomu, že studen-
ti z Kadaně preferují autobu-
sovou dopravu před vlakovou, 
posílí dopravní podnik linku 
z Kadaně do Chomutova. Jedná 
se o spoje v 5.55 a 6.55 hodin.

v aquasvětě se Naučí 
Plavat
Novou plaveckou školu otví-
rá Aquasvět. Rodiče, kteří mají 
zájem o kurzy plavání pro své 
děti, mohou podat přihlášku na 
recepci kina Svět. 

Po PráZdNiNách 
oPět hraJí
Orchestr Red Dwarf Band Zá-
kladní umělecké školy v Jirkově 
má za sebou první letošní pro-
menádní koncert. Muzikanti od-
vedli při akci skvělé výkony.   

Chomutované mají další cíl 
pro své procházky. Mohou se totiž 
pokochat pohledem na novou skalku 
v Mostecké ulici pod gymnáziem. 
Svah znetvořený starou sutí se pro-
měnil v atrakci, která na první 
pohled upoutá pozornost obyvatel. 
„Rozdíl je velmi patrný, stará zane-
dbaná skalka se změnila k nepo-
znání. Právě taková zajímavá místa 
se snažíme vytvořit i v jiných čás-

tech města,“ řekl náměstek primá-
tora Martin Klouda.

Ještě na jaře hyzdily prostor sou-
časné skalky stará suť, odpadky 
a suchá, poničená zeleň. Prvotní 
úkol tedy spočíval v úklidu místa. 
„Vysbírali jsme mnoho kamenů, skla 
i suchých větví. Teprve poté jsme 
mohli začít s výsadbou nových rost-
lin,“ popsal začátek obnovy skalky 
ředitel Technických služeb města 

Chomutova Zbyněk Koblížek.
Nyní stráň krášlí nové druhy 

květin, keřů a stromků. „Místo jsme 
osázeli jalovcem, tisy, borovičkami, 
rododendrony, tavolníkem a moch-
nou,“ vyjmenoval vedoucí úseku 
veřejné zeleně Daniel Voborník. 
Kromě rostlin ale dotváří celkový 
dojem také okrasné kameny, terén 
je upraven do terásek, zem pokrývá 
mulčovací kůra a kačírek. 

Děti ze základních škol na 
Zahradní a Písečné se mají na co 
těšit. U jejich škol rostou nová 
sportovní hřiště. „Žáci tak získají 
ideální podmínky pro výuku mnoha 
sportů a sportovní veřejnost zase 
místo pro aktivní odpočinek,“ řekl 
primátor Jan Mareš. Radnice do 
obou hřišť investovala 22 milionů 
korun. Hřiště by měla být hotova 
do konce října.

Školáci ze Zahradní získají místo 
starého nefunkčního travnatého 
hřiště nové moderní multifunkční 
sportoviště, které bude mít atletic-
kou dráhu, multifunkční hřiště pro 
kopanou, házenou či softball, dále 
streetballové hřiště a dokonce cvič-
nou horolezeckou stěnu. A aby toho 
nebylo málo, na vyvýšenině za sou-
časným hřištěm bude vybudováno 
další multifunkční hřiště a pro oby-
vatele sídliště odpočinková zóna s 
dětským hřištěm.

Na Písečné pro změnu město 
nechá postavit tři volejbalová hřiště, 

z toho jedno pro plážový volej-
bal. Školáci budou mít k dispozici 
také streetballové hřiště a hrací plo-
cha pro malou kopanou. Pro atle-
tické sporty bude mít budoucí spor-
toviště běžecký ovál a trať pro 
stovku, doskočiště a místo pro hod 
koulí. Velké sportovní hřiště a in-

line dráha budou postaveny až 
v další etapě příští rok. „Hřiště nám 
pomůže naplnit naši vizi sportovní 
školy zaměřené na fotbal,“ dodal 
ředitel školy Karel Poláček. 

Na hřiště získá radnice dotaci 
z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj. 

Poslední prázdninová akce kozy 
Rózy se nesla v turistickém duchu, 
protože bílá kamarádka chomutov-
ských dětí si tentokrát pro rodiny 
přichystala čtyři a půl kilometru 
dlouhý výšlap okolo města. „Cestu 
jsme dětem zpestřili deseti úkoly, 
které se rovněž nesly v turistickém 
duchu a týkaly se místní přírody,“ 
řekla organizátorka Rodinného 
zápolení Marie Heřmanová.

Děti tak do svých zápisníčků 
musely nakreslit například kompa-

sovou růžici, poznat různá lesní zví-
řátka a zjistit, jak se jmenují jejich 
mláďata. „Vymysleli jsme pro děti 
nejrůznějších doplňovačky, hádanky, 
otázky nebo poznávačky,“ nastínila 
Heřmanová, co všechno děti během 
pochodu zvládly.

Na konci na všechny zúčast-
něné čekala odměna. „Není to tento-
krát sladká odměna. Všichni si zde 
mohou posedět u táboráku a opéci si 
buřty,“ dodala Heřmanová. Zatímco 
„buřtíky“ si děti mohly užít až na 

konci výletu, pitný režim dodržovaly 
po celou dobu. Pomohly jim v tom 
sportovní lahve, které obdržely jako 
malý dáreček hned na startu. 

Stráň šikovné ruce proměnily ve vkusnou skalku

Na sídlištích rostou dvě 
obrovská sportoviště

děti se rozloučily s prázdninami 
turistickým výšlapem

Věznice ve Všehrdech byla 
vybrána jako pilotní v rámci pro-
jektu Ministerstva spravedl-
nosti a vězeňské služby Zefektiv-
nění vybraných podpůrných pro-
cesů, který je financovaný z Evrop-
ského sociálního fondu prostřed-
nictvím Operačního programu Lid-
ské zdroje a zaměstnanost. „Paspor-
tizace je vlastně technická inventura 
stavu stavebních objektů, porov-
nání s existující dokumentací, kam 
se při její digitalizaci doplní zjištěné 
skutečnosti,“ sdělila tisková mluvčí 
Bronislava Vetešníková. Přínosem 
projektu bude nejen přehledné sjed-
nocení dat, jejich dostupnost a mož-
nost porovnání, ale následně i lepší 
plánování investic a jejich hospodár-
nost a efektivita.

Věznice 
prochází 
inventurou
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daniel černý:

Už fotím  
zase pro lidi

Kdo ve Vás probudil zájem 
o fotografii? 

Celá generace našich otců měla 
fotokomory, a tak jsem měl možnost 
do tajů vzniku fotografie nahlédnout 
už jako dítě. Ve dvanácti letech jsem 
rok žil v Bangladéši, kde se mi poprvé 
dostalo do rukou skutečně profesio-
nální vybavení. Tam šlo focení samo, 
protože ta země je neskutečně foto-
genická, je tak rozmanitá, tak krásná 
i strašná svou chudobou. Zažil jsem 
tsunami, viděl jsem lidi umírat na ulici 
a jiné žít v neskutečném bohatství. 
Ač cizinec a dítě, mohl jsem hodit 

volební lístek do urny prezidentskému 
kandidátovi. Všechny tyto paradoxy 
vás ovlivňují, rezonují ve vás.
Co tedy chcete svými fotkami sdělit 
a co fotíte nejraději? 

V osmnácti ve fotkách reflekto-
valy nešťastné lásky, generační roz-
pory, některá společenská témata. 
Už jsem opustil ty příběhy, které mě 
trápily během dospívání. Roubovat 
na akt příběh je nesmysl. Řada fotek 
nemá ani název, jsou hlavně estetic-
kou záležitostí. Fotím převážně lidi, 
ať jde o akty či cestopisné věci. 
Proč jste si zvolil jako komuni-
kační medium fotografii? 

Kdo neumí malovat, hrát či zpí-
vat, tomu nezbývá než fotografovat. 

Chtěl bych umět něco jiného, ale pro-
tože pro jiné věci nemám talent, tak 
fotka byla jediné východisko. 
Komu jsou Vaše fotky určeny? 

Každý autor nejdříve tvoří pro 
sebe, pak pro lidi a nakonec pro 
peníze. Prošel jsem všemi stadii. 
Dnes mě živí jiné obory a foto-
grafie je pro mě formou relaxace 
a únikem od technické práce. Vrá-
til jsem se zpátky, kdy znovu tvo-
řím pro sebe a pro lidi, a na foto-
grafiích je to znát. Když nevy-
plýtváte veškerou inspiraci na 
komerční zakázky, zbyde vám na 
umění. Většina věcí, které lidé 
dělají zadarmo, je dobrá. 
Jak na Vaše akty reaguje 
veřejnost? 

V devadesáti devíti procentech 
pozitivně, ale třeba minulý měsíc nás 
chtěl na Hasištejně zatýkat při work-
shopu nějaký puritánský stařík. Při-
tom větší „čuňárny“ se dějí ve spo-
lečnosti a ne na mých fotkách. I proto 
se angažuji v kulturním, komunitním, 
sociálním a politickém životě.

Chomutovský rodák Daniel Černý uspořádal ke svým 40. narozeninám velkou 
retrospektivní výstavu, jež obsadila hned 5 různých výstavních míst v centru 
Chomutova. Proto jsme Danovi Černému položili 5 otázek k jeho fotografiím. 

Fotograf Daniel Černý publikuje v ča-
sopisech v České republice, Velké Britá-
nii, Francii, USA, Dánsku a Itálii. Jeho fo-
tografie jsou zastoupeny v několika sou-
kromých sbírkách. Od roku 1991 svá díla 
prezentuje také prostřednictvím autor-
ských i společných výstav. Jeho současný 
retrospektivní projekt Černý fotky shrnu-
je při příležitosti 40. narozenin autora ce-
lou jeho tvorbu. Největší fotografická vý-
stava v Chomutově bude otevřena až do 
4. 11. a její podrobný program naleznete 
na stránkách www.cernyfotky.cz.

aUTOr  Ve  zKraTCe
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Inzerce

Chomutovské muzeum otevřelo 
v kostele sv. Kateřiny výstavu při-
pomínající uplynulé 400. výročí 
narození Christiana Lehmanna, 
evangelického faráře a kronikáře 
krušnohorského regionu, který má 
velký význam nejen pro německou 
stranu, ale i pro českou.

Christian Lehmann je nejvý-
znamnějším kronikářem Krušných 
hor 17. století. Jeho zápisky jsou 
jediným zdrojem informací o životě 
regionu během třicetileté války 
a zároveň obsahují celistvý popis 
Krušných hor. „Podařilo se mu 
zachytit ducha doby. Jeho zápisky 
jsou skutečným zrcadlem Krušných 
hor,“ potvrdil ředitel Oblastního 
muzea v Chomutově Stanislav Děd. 

Výstava složená z několika 
informačních panelů v němčině 
a doplněná o vzácné tiskoviny 
a artefakty je jednou z devíti výstav 
v rámci nového projektu spolupráce 
mezi Chomutovem a Annabergem-
Buchholzem. „Byli jsme mile pře-
kvapeni přístupem Krušnohorského 
muzea v Annabergu-Buchholzi, 
které nám ochotně zapůjčilo vzácné 
artefakty,“ ocenil Děd a dodal, že 
pergameny a věci z jemné kůže 
muzeum vystavilo v gotickém sále, 
kde jsou vhodnější klimatické pod-
mínky. 

Výstavu se muzeum rozhodlo 
ponechat v původní podobě a dopl-
nilo ji o český manuál s překlady 
německých informačních panelů. 

Ve znamení hvězd začíná pod-
zimní část sezony galerie Lurago. 
Svá díla zde totiž vystavuje výtvar-
nice a hudebnice Alena Skalická, jež 
se protentokrát dala inspirovat pře-
devším lunárními znameními a čín-
ským horoskopem. Třetí okruh 

výstavy pak tvoří obrazy s duchovní 
až esoterickou tematikou. 

Vernisáž výstavy Ve znamení 
hvězd Aleny Skalické byla do jisté 
míry netradiční, neboť autorka vysta-
vovaných děl během slavnostního ote-
vření nepronesla ani slovo. Nechala 

za sebe mluvit svá díla, hudbu a Jana 
Hoyera, který se ujal laudatia výstavy. 
„Všem výtvarným dílům Aleny Ska-
lické je společná humanita, poetická 
esoterika a láska k lidem,“ řekl při 
vernisáži Hoyer. 

Stejná inspirace je citelná v hudbě 
skupiny Taranis, jíž je Alena Skalická 
členkou. Skupina Taranis, jejíž název 
odkazuje na keltského boha hromu 
a nebe, se totiž zaměřuje na keltské 
a irské balady. Jejich ochutnávku 
nabídla skupina během vernisáže. 
Vystoupení skupiny Taranis podtrhlo 
duchovní rozměr výstavy a přeneslo 
návštěvníky na louky u Stonehenge, 
jehož obraz na výstavě nechybí. 

Na začátku září měli návštěv-
níci Městského divadla možnost 
zhlédnout poslední hru z pera nej-
většího českého vynálezce, filosofa 
a dramatika s názvem České nebe. 
„Divadlo bylo zcela vyprodané,“ 
uvedla jednatelka společnosti Kul-
tura a sport Věra Flašková. 

Všichni, kteří se nemohli uve-
dení hry zúčastnit, mají nyní 
další šanci. Při příležitosti oslav 
45. výročí uvedení první hry se 
4. října od 19 hodin uskuteční 
přímý satelitní přenos hry České 
nebe do 40 kin v republice, mezi 
kterými nechybí ani kino Svět.

Výstava připomíná výročí 
Christiana lehmanna 

Najděte své hvězdné znamení na 
obrazech aleny Skalické v luragu

Cimrman se 
s Chomutovem 
neloučí 

Monitorovací výbor Regionálního 
operačního programu Severozápad 
schválil změny v systému hodnocení 
projektů. Výbor zasedal 10. září 2012 
v Karlových Varech. Upravený systém 
počítá se zrušením třetí fáze hodno-
cení a byl již schválen Výborem Regi-
onální rady. „Členy Monitorovacího 
výboru jsou také zástupci Evropské 
komise i ministerstev. Schválení 
změn proto chápu jako velmi důležitý 
signál, že obnovení činnosti progra-
mu je na dobré cestě,“ řekl předseda 
Regionální rady Jaroslav Komínek. 

losování expertů a jejich přidělování 
k jednotlivým projektům bude nově 
probíhat za dozoru notáře“, uvedl 
předseda Monitorovacího výboru 
Jakub Pánik. Zpřísní se kritéria pro 
výběr expertů a bude podrobněji 
zkoumán možný střet zájmů.  Změny 
se dotknou také bodové váhy jednot-
livých fází hodnocení.

Zástupci ministerstev na jednání 
konstatovali, že byly akceptovány 
a zapracovány všechny připomínky, 
které k systému hodnocení měly. Také 
zástupce Evropské komise Tomáš 
Kuchtík řekl, že po provedení těchto 
změn nemá komise k systému hodno-
cení připomínky.
Ze systému bude vypuštěna třetí 
fáze hodnocení, které byla vytýkána 
především vysoká míra subjektivity. 
Změny se dotknou také přidělování 
externích hodnotitelů, kteří projekty 
posuzují ve druhé fázi. „Například 

Monitorovací výbor se zabýval také 
aktuální situací ROP SZ a kroky, 
které jsou nutné pro obnovení jeho 
činnosti. Diskutovány byly výsled-
ky auditu, odpověď českých orgánů 
na auditní zprávu i případná korek-
ce. Zástupci ministerstev uvedli, že 
reakci na závěry EK z jejího auditu 
odešlou do Bruselu začátkem října.

Na monitorovacím výboru ROP Severozápad byly schváleny změny v systému hodnocení
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fc chomutov 
Nasadil Posilu 
Chomutovské fotbalisty posílil 
před vloženým 17. kolem Mar-
tin Horáček, který předtím oblé-
kal dres střížkovských Bohemi-
ans. Řízný stoper má za sebou 
prvoligové zkušenosti. 

voleJbalová liga 
vyhlíží start 
Mizuno Amatérská volejbalo-
vá liga je na spadnutí. Amatér-
ské smíšené týmy se mohou 
začít hlásit do nového ročníku 
soutěže, jež už řadu let působí 
i v Chomutově. 

Pecka cuP 2012 maJí 
děti Z místa 
Dětský domov Vysoká Pec 
a Chomutovská liga malého fot-
balu uspořádaly již třetí ročník 
turnaje ve futsalu Pecka Cup, 
kterého se tentokrát zúčastnilo 
osm dětských domovů. 

Nábor k NárodNím 
háZeNkářům
Klub národní házené Chomu-
tov pořádá nábor chlapců ve 
věku 6 až 11 let, který pro-
bíhá každý pátek v 16 hodin 
na hřišti ZŠ Školní. Informa-
ce na telefonech 601 371 979 
a 721 082 334.

KráTCe

Basketbalisté České republiky si 
po šesti letech zajistili účast na mis-
trovství Evropy. Pomohlo jim k tomu 
nejen chomutovské prostředí, ale 

také dvě osobnosti, které jsou s Cho-
mutovem spjaty – reprezentační tre-
nér Pavel Budínský a pivot Jakub 
Houška. První z nich v Chomutově 

hrál i trénoval a pořád tu s rodinou 
bydlí, druhý zde raketovou promě-
nou z hokejbalisty na basketbalistu 
odstartoval svou neskutečnou kari-
éru a do Chomutova stále pravidelně 
dojíždí za rodiči, sestrou a kamarády. 

Jako domácí prostředí pro kvalifi-
kační blok se Chomutov podle obou 
osvědčil velmi dobře. Pochvalovali si 
upravenou halu s rozšířeným hlediš-
těm, péči hotelu, v němž byla repre-
zentace ubytovaná, i to, že když se 
vraceli ze zahraničí, byli z letiště za 
hodinu v posteli. Kvitovali, že kva-
lifikační zápasy se hrály před zapl-
něným hledištěm. „Atmosféra byla 
velmi pěkná, diváci fandili a kluci 
na hřišti jejich podporu cítili. Cho-
mutov nebyla špatná volba,“ zdůraz-
nil Pavel Budínský. Jakub Houška 
přitakával: „Hrálo se mi tu výborně, 
znám prostředí, mám tu spoustu zná-
mých a kamarádů, takže pro mě to 
bylo skvělé.“

Reprezentanti v Chomutově s 
přestávkami pobývali víc než měsíc, 

a tak je logické, že nežili jen basket-
balem a tréninky. Zajeli si na Klí-
novec, navštívili několik chomu-
tovských škol, fandili hokejovým 
Pirátů v utkání proti Spartě, občas 
si šli neorganizovaně večer někam 
posedět. To vše vytvářelo prostor 
pro neformální setkávání s obyvateli 
Chomutova. „Kolikrát přišli, ani jsme 
je neznali, že nám drží palce a ať se 
nám to podaří,“ líčí Jakub Houška. 
„Se mnou se samozřejmě zastavo-
vali víc než s ostatními, najednou 
jsem zjistil, kde všude mám kama-
rády,“ dodává se smíchem. „Když 
jsem byl s naším fyzioterapeutem na 
in-line bruslích v Bezručáku, říkal, že 
už se mnou nikam nepojede, protože 
mě zastavovala spousta lidí s žádostí 
o lístek na zápas s Portugalskem,“ 
potvrzuje zájem Pavel Budínský. 
„I při hokejovém utkání se Spartou 
za námi přišla spousta lidí, byli vět-
šinou starší, poděkovali za příjemné 
zážitky a přáli nám hodně štěstí do 
dalších bojů. To bylo příjemné.“

Z posledních 15 sezon stály cho-
mutovské národní házenkářky čtrnáct-
krát na stupních vítězů. Takový výčet 
úspěchů je na začátku sezony zava-
zující. „Nemohu přece říci, že teď už 
medaile nechceme a dáme si volno. 
Znovu chceme navýšit počet získa-
ných medailí,“ řekl Vojtěch Čihař, 
manažer týmu SK Chomutov NH, 
kterému se podařilo udržet téměř 
kompletní bronzový kádr z minulé 
sezony. 

A tak se největší změna týká jeho, 
protože se vzdává funkce kouče týmu. 
„Už bylo třeba vyměnit kouče za sku-
tečného trenéra se zkušenostmi. Já 
jsem ortodoxní hokejista a nedokážu 
upravit herní systém v jemných nuan-
cích, opravit děvčata v jejich chybách, 
což vede k degeneraci herního sys-
tému,“ vysvětlil svůj odchod Čihař, 
kterého na lavičce nahradí Václav 
Kočí. Ten už na severu Čech působil 
například v Mostě či Litvínově. 

I díky jeho příchodu vstupuje SK 
Chomutov NH do sezony s ambi-
cemi v rámci rozvoje klubu. „Po 
třech letech můžeme znovu přihlá-
sit všechny týmy. Tedy mladší a 
starší žačky, dorostenky, ženy A tým 
a dokonce i B tým, což zjednoduší 
zapracovávání mladších hráček do 
týmu a návrat bývalých žaček už v 
dorosteneckém věku,“ řekl Vojtěch 
Čihař a dodal, že klub proto chystá 
i nové nábory žaček. 

Již před sezonou softbalový klub 
SC 80 Beavers Chomutov avizo-
val, že tentokrát upustí od boje o titul 
a raději zapracuje do A týmu mladé 
talenty. Této filozofii nakonec Bobři 
podřídili i svou účast na prvním roč-
níku Evropského softbalového super-
poháru mužů. „Byla to pro ně obrov-
ská zkušenost, vždyť stáli proti hvěz-
dám evropského softbalu,“ řekl Mar-
tin Chmelík, který mladíky do bojů o 
evropskou trofej vedl. 

Velkých jmen se jeho svěřenci 
nezalekli. „Naopak předvedli zdra-
vou drzost a sebevědomí. Bylo na 
nich vidět, jak jsou rádi, že mohou 
v takových zápasech nastoupit,“ 

potvrdil Chmelík, jehož tým se hned 
v základní skupině setkal s obhájcem 
titulu z dánského Horshølmu. 

Mladí Bobři dle očekávání na 
medaile nedosáhli, umístění však ten-
tokrát nebylo jediným kritériem hod-
nocení úspěchu. „Samozřejmě, že 
konečné umístění je důležité. Repre-
zentujeme město Chomutov a snáze 
se nám hledají sponzoři, ale věříme, 
že právě tyto zkušenosti pomohou 
dovést generační obměnu mužstva do 
konce a vrátit se na čelní příčky,“ řekl 
Chmelík. Dodal, že zahraniční trenéři 
odvahu Chomutova chválili, protože 
se jako první rozhodl dát v evrop-
ském turnaji prostor mladým hráčům. 

Chomutov byl dobrou volbou

Házenkářky pod novým vedením 

dravé mládí na Superpoháru

Jakub Houška byl v kvalifikaci hodně platný, občas 
ale i na něj musel trenér Budínský zvýšit hlas.
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chtěla Zkusit, 
Jaké Je to krást
Do marketu Lidl ve Wolkerově uli-
ci zavítala čtyřiadvacetiletá zloděj-
ka. Bez jakéhokoli studu vkládala 
zboží do tašky, kterou měla ukry-
tou v kočáru. U kasy dělala, že nic 
nemá. Strážníkům poté sdělila, že 
chtěla zjistit, jaké to je krást.

myslel si, že Jde 
sPáchat sebevraždu
Všímavý muž uviděl v ulici Pod 
Strážištěm dívku, která byla sil-
ně rozrušená, plakala a v ruce si 
nesla deku a provaz. Z obav před 
možnou sebevraždou zavolal 
strážníky. Ti dívku našli spící v křo-
ví, doma se pohádala. 

strážNíci Pomohli 
voZíčkáři
Při kontrole Jirkovské ulice zpo-
zorovali strážníci vozíčkáře, jak se 
velmi ztěžka pohybuje. Prý chce 
přespat u kamaráda v Roose-
veltově ulici a vůbec neví, jak se 
k němu dostane, protože je vysí-
lený. Hlídka ho na místo dovezla.

chtěl vodu Zadarmo
S kárkou plnou kanystrů a PET 
lahví přijel ke kašně v blízkosti 
hlavního autobusového nádraží 
muž a začal z fontánky napouštět 
vodu. Doma totiž neplatil, tak mu 
ji uzavřeli. Strážníci mu domluvili.

ovce Pobíhaly 
Po sídliŠti
V okolí základní školy na Písečné 
pobíhaly ovce. Zvířata patřila ma-
jiteli jedné restaurace poblíž. Bar-
manka strážníkům slíbila nápra-
vu. Tři beránci se museli z výletu 
zase vrátit domů.

strážNíci surovce 
Předali Policistům
K hluku vycházejícímu z jedno-
ho bytu v ulici Za Zborovskou 
přivolali strážníky tamní obyva-
telé. Jednačtyřicetiletý muž zde 
zbil o tři roky mladší družku, ská-
kal jí po hlavě, kopal a vyhrožo-
val zabitím. 

MěSTSKá pOlICIe

Ihned poté, co ministerstvo 
zdravotnictví vydalo zákaz pro-
deje alkoholu, chomutovští stráž-
níci vyrazili do ulic informo-
vat prodejce. Situace je vážná 
a podle informace celníků se alko-
hol s podivným původem objevuje 
už i v severních Čechách, napří-
klad v sousedním Mostě. „Proto se 
do prevence zapojila i chomutovská 
městská policie. Strážníci prodejce 
upozorňují na nebezpečí kontami-
novaného alkoholu a na to, jaké jim 
hrozí sankce, když alkohol budou 
prodávat,“ informuje velitel měst-
ské policie a náměstek primátora 
Jan Řehák. 

Do varování se zapojily všechny 
hlídky včetně civilních pracovníků. 
„Ti upozorňují nejen prodejce, ale 
i lidi popíjející alkohol u stánků, 
aby si kupovali jen kolkem ozna-
čený alkohol,“ dodává Řehák. Stráž-
níci také objíždějí místa, kde spí lidé 
bez domova. „Varujeme i je, protože 
se jedná o skupinu lidí, kteří tíhnou 

k levnému alkoholu,“ říká ředitel 
městské policie Vít Šulc. 

V prvních dnech zákazu stráž-
níci upozornili přes tři desítky pro-
dejen. „Je to první krok, který 
městská policie dělá, následovat 
budou podrobné kontroly ve spo-

lupráci se živnostenským úřadem,“ 
informuje dál Řehák. O spolu-
práci v boji s pančovaným alkoho-
lem městskou policii požádala také 
celní správa. „Celníkům tipujeme 
místa, kde by se mohl alkohol pro-
dávat,“ říká velitel strážníků. 

Městská policie ještě více zvý-
šila dohled nad městským parkem. 
Strážníci a civilní pracovníci jsou v 
parku téměř nepřetržitě. Od léta do 
podzimu se totiž do parku více sta-
hují nejrůznější individua a vanda-
lové. „Zvýšeným dohledem chceme 
městský park zachovat jako místo 
pro odpočinek Chomutovanů, 
který nebudou narušovat nejrůz-
nější pobertové,“ říká velitele měst-
ské policie a náměstek primátora 
Jan Řehák. 

Proto je přes den v parku nepře-
tržitě civilní pracovník, který park 
prochází. „V noci nad bezpečností 
bdí hlídka, která z parku odjíždí jen 
v případě, pokud se ve městě stane 
nějaká vážná situace,“ dodává Vít 
Šulc. Civilní pracovníci za poslední 
dva měsíce řešili téměř 400 událostí.

Nejčastěji strážnici řeší v 
parku hlučnou či podnapilou mlá-
dež a bezdomovce, kteří po sobě 
zanechávají nepořádek. Nedávno 
civilní pracovníci a strážníci zadr-

želi vandaly, kteří zničili altán 
v rozáriu. Neustálý pohyb unifo-
rem v parku by měl také zame-
zit nájezdům vandalů a zlo-
dějů kovu na fotbalový stadion, 
který bude zanedlouho opuštěn. 
„Těmto nájezdům chceme zabrá-
nit,“ vysvětluje Řehák. Proto měst-
ská policie na budovu městských 
lázní umístila kameru. Ta vidí i do 
parku, a tak v něm pomůže hlíd-
kám a civilním pracovníkům udr-
žet pořádek a bezpečí. 

Strážníci na přání mnohých 
obyvatel budou více kontrolo-
vat dětské hřiště v Holešické ulici. 
„Dostávám čím dál více stížností 
na zvýšený počet starších dětí, 
které posedávají, popíjejí alko-
hol a na kolemjdoucí občany, kteří 
je napomenou, jsou vulgární,“ 
popisuje situaci územní strážník 
Filip Prokeš.

Strážníci se proto více zaměří 
na dětská hřiště nejen v Holešické 
ulici a zvýší počet kontrol, při kte-
rých se budou zajímat právě o starší 
mládež a na dodržování provoz-
ního řádu hřiště. V hledáčku budou 
mít hřiště i civilní pracovníci, kteří 
při zjištění jakéhokoliv nedostatku 
nebo páchání přestupku přivolají na 
místo hlídku městské policie.

Strážníci varovali před 
smrtícím alkoholem 

Odpočinek v městském 
parku je více chráněný

Na hřištích bude více kontrol
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ZooPark chce 
mláďata rysa
Nový samec rysa karpatského 
z liberecké zoo má v Podkrušno-
horském zooparku jasný úkol. 
Utvořit pár se stávající samicí 
a pomoci zplodit mláďata. 

učili se PředcháZet 
úraZům
Již podvanácté se konal Dětský 
den bez úrazu, při kterém se 
žáci naučili úrazům předcházet, 
ale případné šrámy také umět 
ošetřit. 

dobrovolNík 
Pomáhal Na horách
Celý rok strávil dobrovolník 
Arne Misce z Německa prací 
pro Vzdělávací a rekreační cen-
trum na Lesné. Na starosti měl 
mapování obcí i sepisování tu-
ristických aktivit. 

liga Pobaví i vyŠetří
Do Chomutova přijede 20. září 
putovní výstava Ligy proti rako-
vině. Lidem nabídne jak mobilní 
vyšetřovnu, tak i téma rakoviny 
z přívětivější strany. 

seZNámili se Na raNči
Studenti prvního ročníku gym-
názia se seznamovali mezi se-
bou i s učiteli při aklimatizač-
ním kurzu. Ten se uskutečnil na 
ranči U Matěje. 

ParlameNt kadaňské 
JedNal
Parlament základní školy na Ka-
daňské se sešel při prvním letoš-
ním jednání. Na programu byl 
květinový týden a první etapa 
sběru papíru. 

KráTCe

Mentálně handicapovaní milov-
níci hudby byli hosty desátého roč-
níku diskotéky, kterou pořádala 
organizace Sociální služby Cho-
mutov v městském divadle. Sešli 
se na ní lidé z celého Chomutov-
ska, aby si odpoledne užili v duchu 
tanečních kreací.

Od dvou hodin odpoledne 
pouštěl DJ Lukáš Budai známé 
hity i ještě horké novinky, aby 
všechny přítomné pořádně roze-

hřál. Diskotéky se zúčastnil 
také náměstek primátora Martin 
Klouda a vedoucí odboru sociál-
ních věcí magistrátu Kamila Fai-
glová. Oba si s přítomnými zatan-
čili a pobavili se.

Již tradiční akce se nese také 
v duchu poznávání, kromě chomu-
tovských mentálně znevýhodně-
ných totiž přijeli také lidé z Kadaně, 
Vejprt nebo Kovářské, aby si spo-
lečně zatančili a poznali se.

Do mateřské školky Kamarád 
v Růžové ulici od září chodí také 
mentálně či fyzicky postižené děti. 
Školka totiž přes prázdniny vybu-
dovala třídu pro děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami.

Kapacita školky se tak rozší-
řila o osm, respektive patnáct míst. 
„Třída může sloužit pro patnáct 
zdravých dětí, těch se speciálními 
vzdělávacími potřebami tam ale 

může být jen osm,“ vysvětlila Irena 
Kopecká, ředitelka Mateřské školy 
Chomutov. O děti bude ve školce 
odborně postaráno, učit se budou 
podle svých možností a schopností. 
Třídu navštěvují i děti s vadou řeči, 
zraku, sluchu nebo s kombinací 
vad. Nová třída vznikla přebudo-
váním bývalého bytu pro školníka. 
Nyní je to plnohodnotná třída s her-
nou, jídelnou i toaletami. 

Přestože se speciální i stan-
dardní třídy mateřských školek ote-
vřely dětem 3. září, slavnostní zahá-
jení roku se uskuteční až 27. září. Je 
to z důvodu dostatečné aklimatizace 
nejmenších dětí a návratu z prodlou-
žených prázdnin. Zahájení se usku-
teční v městském divadle od devíti 
hodin. Na programu je učitelkami 
nacvičená hudební pohádka O roz-
kmotřených pastelkách.

Projekt Odznak všestrannosti 
olympijských vítězů, jehož garanty 
jsou olympijští desetibojaři Robert 
Změlík a Roman Šebrle, bude mít 
své republikové finále. Žáci školy 
v ulici Akademika Heyrovského, 
kteří na něj míří, se sešli ke tří-
dennímu soustředění v nově ote-
vřeném sportovně relaxačním cen-
tru Hřebíkárna. „Město Chomutov 
trvale podporuje sportování dětí 
a mládeže. Všestranný pohybový 
rozvoj patří ke zdravému život-
nímu stylu a sport je jednou z nej-

lepších volnočasových aktivit,“ 
řekl náměstek primátora Martin 
Klouda, který se zahájení zúčast-
nil. „Děti přijel podpořit i Robert 
Změlík a potěšil nás pochvalou 
za naše nadstandardní aktivity 
v porovnání s jinými kraji v repub-
lice. Věříme, že se nám podaří v 
Praze zúročit naše celoroční sna-
žení a dosáhnout co nejlepších 
výsledků,“ prozradila tělocvikářka 
Ivana Poláková. Hlavní myšlenkou 
projektu je všestrannost v pohybo-
vých aktivitách školních dětí.

Čínská delegace v Chomutově 
obdivovala propracovaný systém 
vzdělávání. Návštěva tří úředníků a tří 
starostů menších měst z Číny měla za 
cíl představit, jak je v Čechách začle-
ňováno umění do vzdělání. 

Na programu dne byly velmi 
zajímavé přednášky. Práci v oblasti 

umění s nejmenšími dětmi předsta-
vila ředitelka mateřské školy Irena 
Kopecká, o vzdělávání starších 
pak hovořila Soňa Valušková, ředi-
telka ESOZ*. Přednáškou přispěl 
i pro toto téma nejpovolanější muž, 
a to ředitel základní umělecké školy 
Karel Žižka. 

Z přednášek se čínští hosté 
dozvěděli o četných uměleckých čin-
nostech dětí v chomutovských ško-
lách. Velmi se podivovali například 
nad dramatickou výchovou v mateř-
ských školách i nad výukou umě-
leckých předmětů na velmi vysoké 
úrovni chomutovské ZUŠ. 

diskotéka rozhýbala těla a pomohla seznámit

Školka v růžové se postará 
i o handicapované děti

Sportovní naděje se soustředily 
před republikovým finále

číňany nadchla výuka umění
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křížovka Město letos investovalo do obnovy chomutovských sídlišť …

vtiPy

Jak se má váš pes?“ ptá se 
fotbalista rozhodčího po 
fotbalovém zápase. „Jaký pes? 
Já žádného nemám!“ nechápe 
rozhodčí. „To je divný, slepý jste 
a psa nemáte…“

Vyskočí dva parašutisti z letadla. 
„Dáš si jablko?“ ptá se během pádu 
jeden toho druhého. „Jo, dám 
si.“ odpoví druhý parašutista. Po 
dalších metrech volného pádu se 
ptá první znovu: „Dáš si ještě jedno 
jablko?“ „Jo, dám si ještě jedno.“ 
Když už jsou na kritické hranici: 
„Dáš si ještě další jablko?“ Jo dám, 
ale kde ty jablka sakra pořád 
bereš?!“ „Tobě z batohu!“

Žena fotbalového rozhodčího 
k manželovi: 
„Nechápu, proč musíš každou 
neděli jít pískat fotbal, vždyť přes 
pusu ti můžu dát doma já!“

„Ty takovej sportovec, lyžař a piješ 
slivovici?“ 
„Co se divíš, zítra neskáču, ale 
jedu slalom!“

Proč nemá Kuba plavecký tým? 
Protože všichni, co uměli dobře 
plavat, uplavali do USA!

Loučí se dva fanatičtí golfisté 
a jeden navrhne: „Zahrajeme si 
znovu příští sobotu?” 
Druhý na to: „No, měl jsem mít 
v sobotu svatbu, ale můžu to 
odložit!”
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Přes čtvrt milionu korun zís-
kal vloni Podkrušnohorský zoopark 
od dárců, sponzorů a adoptiv-
ních rodičů. Jako poděkování pro 
ně každoročně zoopark připravuje 
setkání se zajímavým programem. 
Letos na setkání dorazilo více než 
60 příznivců a mecenášů, mezi kte-
rými nechyběli zástupci Severočes-
kých dolů, a.s., a Ústeckého kraje, 
města Chomutova, ale i dárci jed-
notlivci, kteří mají v sobě lásku ke 
zvířatům. „Všem vám za vaši pod-
poru, která nám pomáhá lépe se sta-
rat o naše zvířata, patří dík,“ řekla 

ředitelka zooparku Iveta Rabasová. 
Během odpoledního programu 

nakrmili účastníci tuleně kuže-
lozubé, seznámili se se zajíma-
vostmi místního terária a navští-
vili Eurosafari. Příjemně strávené 
odpoledne bylo zakončeno speci-
ální prohlídkou Staré Vsi a malým 
občerstvením. „Je to zajimavý 
pocit, když máte své zvířátko 
a pravidelně se na něj chodíte 
dívat, jak prospívá,“ řekl náměs-
tek primátora Jan Řehák, který je 
stejně jako radní Rudolf Kozák 
adoptivním rodičem. 

zoopark poděkoval 
adoptivním rodičům
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 19.9. st  17.00 bastardi ii 19.00 ve stíNu
 20.9. čt 17.00 exPeNdables: PostradatelNí 2 20.00 bastardi 3
 21.9. pá  17.00 doba ledová 4: Země v Pohybu 18.00 bastardi 3

19.30 resideNt evil: odveta
 22.9. so  15.00 madagaskar 3 (3d) 18.00 bastardi 3

19.00 Země beZ ZákoNa
 23.9. ne  15.00 kytice Pohádek (Pásmo Pohádek)

17.00 amaZiNg sPider-maN (3d) 19.00 beZ kalhot
 24.9. po 17.00 total recall 19.00 druhá ŠaNce
 25.9. út 17.00 líbáŠ Jako ďábel 19.00 Země beZ ZákoNa
 26.9. st  17.00 temNý rytíř Povstal 

19.00 resideNt evil: odveta (3d)
 27.9. čt 17.00 divoŠi 19.00 Země beZ ZákoNa
 28.9. pá  15.00 divoká stvořeNí JižNích kraJiN 

18.00 NeJvětŠí PřáNí 19.00 svatá čtveřice
 29.9. so  15.00 rebelka 3d 18.00 divoŠi 

19.00 resideNt evil: odveta (3d)
 30.9. ne  13.00 rodiNNé ZáPoleNí 17.00 ve stíNu

19.00 exPeNdables: PostradatelNí 2
 1.10. po  17.00 okresNí Přebor – PosledNí ZáPas PePika hNátka

19.00 druhá ŠaNce
 2.10. út 17.00 divoŠi 19.00 amaZiNg sPider-maN
 3.10. st 17.00 NormaN a duchové 19.00 svatá čtveřice

 20.9. čt 17.15 ŠPerkováNí
 22.9. so 10.00 PodZimNí araNžováNí

 19.9. st 09.30 tři Zlaté vlasy děda vŠevěda – velký sál knihovny SKKS
 20.9. čt 13.00 literárNí čteNí – SKKS, učebna č. 66
 26.9. st 17.00 katedrála Přírody – grÓNsko – velký sál knihovny SKKS
   17.00 JaPoNská kuchyNě, Jídlo Je lék – Café Atrium
 29.9. so 10.00  ZPřístuPNěNí PevNostNích obJektů

– muzeum Na Kočičáku

 27.9. čt 19.00  kutloch aNeb i muži maJí své dNy – Velmi komická 
černá komedie plná ironie o těžkém údělu muže v současném světě. 
Doba je v krizi, svět je v krizi, vztahy jsou v krizi, to je všeobecně známo, 
ale pozor – i muži jsou v krizi.

 30.9. ne 15.00  Pohádka o héraklovi – Antika, to bylo opravdu něco! 
Byl to dávný svět, kde byli hrdinové opravdu hrdinští, krasavice oprav-
du krásné a příšery opravdu příšerné, ale kde s láskou a přátelstvím 
byly úplně stejné potíže jako dnes.

KINO SVěT

důM děTí a Mládeže

předNáŠKY, beSedY, aKCe

dIVadlO

 Do 30.9. úNikový vchod – galerie Na schodech
  dřevěNé sochy a ker. Plastika – kostel sv. Ignáce, Atrium
  obraZy – Jaroslav vodička – kostel sv. Ignáce
  10. sochařské symPoZium boleboř – atrium SKKS
 Do 29.9. keramika – galerie Špejchar, sklep
  malířská Škola václava suchoPárka – galerie Na schodech
 Do 24.10. iNtimity – galerie Špejchar

 19.9. st 17.00  večerNíček Pro seNiory – tradiční taneční podvečer 
s Malou českou muzikou – kulturní dům Zahradní

 20.9. čt 17.00 big baNd ZdeNka tÖlga – atrium SKKS
 24.9. po 18.00 iNdigo – galerie Špejchar
 25.9. út 18.00 klavírNí koNcert ZuŠ Jirkov – Café Atrium
 27.9. čt 17.00 big baNd Zdeňka tÖlga – atrium SKKS
 29.9. so 20.00 Paul batto a Jeho Přátelé – Kulisárna

 Do 20.9. červeNý baNáN – návrh krajiny – oblastní muzeum
Do 31.10. christiaN lehmaNN – kostel sv. Kateřiny
Do 4.11. daNiel čerNý fotky – retrospektivní výstava – oblastní muzeum

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

    Poklady gotiky a reNesaNce 
severoZáPadNích čech – nejcennější soubor plastik a oltářní 
malby v Krušnohoří – budova radnice

    historická lékárNa – nábytek a vybavení lékárny z kláštera 
alžbětinek v Kadani – levý malý sál

    fialův Pohyblivý betlém – velký betlém s chomutovskými 
reáliemi – oratoř

 21.9. pá 17.30 chomutov–sParta – hokej – zimní stadion
 22.9. so 08.00  chomutovská liga malého fotbalu – 1. futsalová 

liga – sportovní areál Duha
 23.9. ne 15.00  sk chomutov Nh–tJ PřeŠtice – 1. liga národní házené 

žen – sportovní areál Duha
   16.30  afk loko chomutov–modrá 

– krajský přebor ve fotbale – hřiště Březenecká
   17.00  fbc 98 chomutov–most – 2. liga mužů ve florbalu – měst-

ská sportovní hala
 28.9. pá 17.30 chomutov–kladNo – hokej – zimní stadion
 29.9. so 13.00  i. karambol klub chomutov–PlZeň 

– 1. liga kulečníku
 30.9. ne 08.00  chomutovská liga malého fotbalu

– 2. futsalová liga – sportovní areál Duha
 2.10. út 17.30 chomutov–české buděJovice – hokej – zimní stadion

VýSTaVY

KONCerTY

OblaSTNí MUzeUM
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 19.9.  El. Krásnohorské od Kosmovy po Sadovou, Zdravotnická, Sadová, Hraničář-
ská od El. Krásnohorské po Kosmovu, Blanická od El. Krásnohorské po Kos-
movu, Slezská, Sládkova od Slezské po Kosmovu

 20.9.  Pod Strážištěm vč. parkoviště, Ve Stráni, Pod Lesem, Dobrovského, Blatenské 
okály vč. chodníků, U Třešňovky, Barákova, Na Lucině, Jabloňová, Na Vyhlídce, 
Winterova, Šrobárova, Kozinova, lipanská, Tylova, V Zahradách, Na Spravedl-
nosti, Blatenská od Cihlářské po ul. Pod Lesem – chodníky

 25.9.  Březenecká – Stavbařská, komunikace, chodníky a parkoviště u č. p. 4689, 
4596, 4750, okolí nákupního střediska Krystal, březenecká stanoviště VOK

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

 27.9.  Březenecká – 17. listopadu od Dřínovské po Holešickou vč. parkovišť, komu-
nikace a parkoviště u č. p. 4614–15, Holešická vč. parkovišť, plochy u nákup-
ního střediska Beseda, Dřínovská u č. p. 4601 

 2.10.  Březenecká – 17. listopadu od Holešické k č. p. 4777 vč. parkovišť, dřínovská 
od Holešické po 17. listopadu vč. parkovišt, Kyjická vč. parkovišť

 3.10.  Březenecká – 17. listopadu od Dřínovské po křižovatkou na Březenec, 
Hutnická vč. parkovišť a chodníků

 4.10.  Kamenná – Kamenný Vrch u č. p. 5282–5266 vč. parkovišť, plochy a chodní-
ky u bývalé školy a stř. služeb, komunikace na Březový Vrch k odbočce na Ka-
menný Vrch, stanoviště VOK před č. p. 5266

KOMplexNí blOKOVÉ čIŠTěNí 
V ulicích a místech, která jsou v textu zvýrazněna, bude po dobu 
blokového čištění umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.
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V TJ VTŽ Chomutov hledá správce 
sportovního domu
Nástup 15. 10. 2012, podmínka manželský pár. 
Součástí smlouvy je využívání bytu správce ve sportovním 
domě. Nabídky posílejte na adresu: TJ VTŽ Chomutov, 
Mánesova 1999, 430 01 Chomutov, k rukám předsedy. 
Termín ukončení přijímání žádostí – 10. 10. 2012. 
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děti otestovaly 
nový atletický 
stadion
Pokračování ze strany 6.

„Je parádní vidět tolik děti na 
stadionu a já věřím, že tento trend 
bude pokračovat i v dalších letech 
a povede to k rozvoji atletického 
klubu a růstu jeho základny,“ rado-
vala se Hyjánková.

V rámci projektu Atletika pro 
děti navštívila nový stadion i slavná 
dvojice olympijských medailistek. 
Dvojnásobná vítězka OH a světová 
rekordmanka v hodu oštěpem Bar-
bora Špotáková a bronzová překáž-
kářka z Londýna Zuzana Hejnová se 
téměř ztratily v zástupu dětí žádají-
cích o podpis. „Je to tady moc hezké 
a jsem ráda, že je tady tolik dětí, které 
se chtějí proběhnout. Snad některé 
z nich přičichnou k atletice a vyros-
tou v olympijské medailisty,“ ocenila 

nový stadion Zuzana Hejnová.
Světová rekordmanka Špo-

táková, jež jako rodačka z Jab-
lonce zná severočeský region velmi 
dobře, věří, že atletika je správnou 
cestou, kterou by se krajská tělo-
výchova měla vydat. „V Ústec-
kém kraji je spousta nadaných dětí, 
a když budou mít takové zázemí 
a budou se o ně starat dobří tre-
néři, tak je pravděpodobné, že by se 
tady mohlo objevit hodně talentů,“ 
řekla ambasadorka projektu Atle-
tika dětem a dodala, že v rámci 
socio-eko no mické skladby kraje 
představuje atletika levnou a účin-
nou náplň volného času pro všechny 
děti. Nakonec je to královna sportů, 
a tak je potěšitelné, že v Chomutově 
dostala svůj svatostánek.
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video Na 
echomutov.cZ




