
Váš strážník 
zadržel 
zloděje str. 11

Předměty 
z exekucí jdou 
do dražby str. 6 NOVINY

CHOMUTOVSKÉ
20 čtrnáctideník statutárního města Chomutova

21. listopadu 2012 www.echomutov.cz

Technické 
služby opravují 

zničená hřiště



inzerce

2 | inzerce



inzerce obsah

obsah | 3

 téma
 4 KUlTUra: pOřád Se 

NěCO děje
Možná si to ani neuvědomíte, 
ale Chomutov je velmi 
kulturním městem, porozhlédli 
jsme se po kulturním výsluní.

 aktuality
 6 pTáCI bUdOU lÉTaT 

Nad HlaVaMI 
NáVšTěVNíKů
Plochu tří tenisových dvorců 
bude zabírat nová voliéra v 
Podkrušnohorském zooparku.

 aktuality
 7 ÚKOl prO SOUd: 

raSISTI NebO jeN 
CHUlIgáNI?
Bleskovou rychlostí se před 
soud dostal případ hanlivého 
pokřikování na černošského 
hráče Bílých tygrů Wayna 
Simmondse.

 rozhovor
 8 Malíř bY Měl HledaT 

NOVÉ CeSTY
Říká umělec Václav Suchopárek, 
který na začátku tohoto roku 
oslavil 65. narozeniny a před 
několika málo dny v galerii 
Lurago zahájil výstavu svých 
posledních prací.

 kultura
 9 VýSTaVa OldřICHa 

KUlHáNKa VáM VezMe 
deCH
Dílo slavného grafika se 
po deseti letech vrátilo do 
chomutovské galerie Špejchar.

 sport
 10 SpOlUpráCe MezI 

FC CHOMUTOV 
a lOKO šlape
Součinnost klubů při 
výchově mladých fotbalistů 
přináší svěřencům kvalitní 
trenéry, zázemí a vyšší 
motivaci.

 bezpečnost
 11 zaCHráNIlI lIdSKý 

žIVOT, prIMáTOr jIM 
pOděKOVal
Čtyři kamarádi zachránili 
život Chomutovanovi, 
kterému hořel byt. Primátor 
jim poděkoval 

zapIšTe SI 
dO dIáře

24. 11.
Severočeské farmářské trhy 
na náměstí 1. máje  
od 8 do 12 hodin

25. 11.
ROZA: Vůně Vánoc  
v ZUŠ od 14 do 17 hodin

26. 11.
zastupitelstvo města 
od 9 hodin na radnici

27. 11.
dražba exekučně zabavených 
věcí od 15 hodin v magistrátu

29. 11.
setkání s občany lokality 
Březenecká a Zátiší v ZŠ a MŠ 
17. listopadu od 16 hodin

2. 12.
zahájení Chomutovských Vánoc 
na náměstí 1. máje od 17 hodin, 
rozsvícení stromu, ohňostroj

3. 12.
veřejné projednání akčního 
bezpečnostního plánu od 
17 hodin v bývalém kině Oko

CHCeTe Mě?
Sid je tříměsíční kříženec, který 
v dospělosti bude nejspíše 
středního vzrůstu. Sidík je milé 
a mazlivé štěně, ale potřebuje 
vychovat. Je vhodný spíše 
na zahrádku.

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.

CVIčNý záSaH 
OdHalIl 69 špaTNě 

zaparKOVaNýCH aUT
více na straně 11
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Kultura:  
pořád se něco děje
Máte-li pocit, že Chomutov nemá bohatý kulturní život, možná jste se jen špatně dívali. „Umění je jako slunce, 
které se taky nikomu nevtírá. Když zatáhnete záclony a zavřete okenice, tak vám slunce do bytu neleze, jenomže 
to je vaše chyba, pane, že chcete žít potmě,“ říkával o kulturních možnostech Jan Werich. A protože nechceme, 
aby se v našem městě žilo potmě,  rozhodli jsme se porozhlédnout po chomutovském kulturním výsluní. 

Vůdčí organizace 
a noVé proStory 

Osu kulturního života města 
tvoří tři instituce. Společnost Kultura 
a sport Chomutov se stará hlavně o fa-
noušky filmu, divadla a hudby, za-
tímco Středisko knihovnických a kul-
turních služeb pečuje především o čte-
nářský vkus obyvatel. Ale spravuje 
i výtvarné galerie, pořádá kulturní se-
tkání a malá koncertní vystoupení či 
vzdělávací semináře. 

Významný podíl na kulturním 
životě má i Oblastní muzeum v Cho

mutově, které se neomezuje na správu 
trvalých expozic. Jeho práci nedávno 
ocenil Ústav pro soudobé dějiny AV 
ČR, když zde zorganizoval mezi-
národní seminář o kulturním plura-
lismu. „Vážím si toho a jsem rád, 
že Chomutov získává v akademic-
kých kruzích takové renomé,“ těšilo 
Stanislava Děda, ředitele muzea.

Vedle tří velkých organizací, které 
pečují o páteř kulturního života ve 
městě, se objevuje i řada menších. 
Mezi ně patří nejrůznější kavárny 
a hospůdky. Pravidelnými koncerty 

i výstavami je známé Café Atrium 
nebo kavárna La Strada, nové vý-
stavní prostory v létě představila ča-
jovna Alibaba. 

oteVřeni hudbě, 
obnaženi před publikem, 
tolerantní k menšinám

S velkými kulturními institucemi 
jsou spjaty velké akce, které každo-
ročně ovládnou město. Letním festi-
valům vévodí svátek hudby a divadla 
Otevřeno. Ten příští rok oslaví desátý 
ročník. „Chtěli jsme Chomutov ote-
vřít hudbě, tanci, divadlu a oslovit tak 
i náhodné kolemjdoucí, kteří se do na-
šich kulturních stánků nedostanou,“ 
vzpomíná na začátky festivalu jeho du-
chovní matka Věra Flašková. 

Té se v minulých letech podařilo 
přilákat do Chomutova řadu hvězd. 
„Připomněla bych vystoupení Richarda 
Müllera či koncert Mňágy a Žďorp v 
Kulisárně,“ vzpomíná Flašková, které 
se při 9. ročníku Otevřena, kdy byl fes-
tival věnován oslavě 50 let bigbítu v 
Chomutově, splnil sen představit nejen 
obnovenou Tichou dohodu, ale také 
rockovou legendu Uriah Heep. 

Ještě o rok starší, ale o poznání 
menší je festival Obnaženy, na je-

hož začátku stály Klára Alexová 
a Jana Nuslauerová s pomocí Heleny 
Čermákové. Původně jednodenní akce 
zaměřená na výtvarné umění a per-
formanci s časem rostla. „Dva po-
slední ročníky se nám díky worksho-
pům protáhly na dva až tři dny. Letos 
se zrodilo hodně nápadů a daly dohro-
mady celý týden,“ vysvětlila délku po-
sledního ročníku Jana Nuslauerová, 
jež zastupuje výtvarnou složku. 
Nezávislé hudební scéně se věnuje 
festival Cumbajšpíl, jehož 9. ročník 
právě probíhá. 

A šizeni nejsou ani milovníci vážné 
hudby. Každý měsíc je v  divadle vítá 
Festivalový orchestr Petra Macka na 
Chomutovských hudebních večerech, 
které načaly již 17. sezonu. Pro fa-
noušky dechové hudby hraje během 
léta v parku jednou týdně Hornický de-
chový orchestr Severočeských dolů.

Kulturní akce mohou mít i přímý 
společenský účel. Muzeum už třetím 
rokem pořádá Muzejní noc inspirova-
nou životem etnických a národnostních 
minorit. „Působí zde sedm národnost-
ních menšin a nám se zdálo, že by bylo 
dobré, kdyby se společně představily 
veřejnosti,“ vysvětlil ředitel Děd, proč 
se muzeum rozhodlo jít do spolupráce 

Chomutovské Vánoce – žáci ZUŠ T. G. M.

Otevřeno – Kašpárek v rohlíku



téma

téma | 5

s Výborem pro národnostní menšiny. 
Proto Muzejní noc tančila v rytmu 
romské hudby a zněla klezmerem, ži-
dovskou hudbou. 

Stejné poslání má festival Barevná 
planeta organizovaný přímo Výborem 
pro národnostní menšiny. „Chomutov 
je kulturní město, které si zaslouží 
být otevřené všem,“ řekla Marie Štáf
ková, předsedkyně výboru. Podle ní je 
Barevná planeta signálem, že zde exis-
tuje výbor pro problematiku menšin, 
na který se mohou občané vždy obrátit 
o pomoc a radu. 

Stříbrné plátno a prkna, 
co znamenají SVět

Vedle akcí ve městě tepe i pravi-
delný kulturní život, kterému vévodí 
divadelní prkna. I když Chomutov ne-
disponuje stálým souborem, nejsou 
fanoušci Thálie o nic ochuzeni. Jen 
během letošní jarní divadelní sezony 
nabídlo divadlo v rámci abonentního 
vstupného třináct her a dalších šest 

během podzimu. 
Dominantním žánrem zůstávají 

komedie. „U každé divadelní hry, 
kterou do programu zvolíme, zvažu-
jeme potenciál oslovení širokého pu-
blika, uměleckou kvalitu představení 
i herecké obsazení,“ prozradila jed-
natelka společnosti Kultura a sport 
Chomutov Věra Flašková, podle ja-
kého klíče divadlo vybírá před-
stavení. Diváky tak bavily napří-
klad hry Čtyři dohody s Jaroslavem 
Duškem či Vše o mužích s Filipem 

Blažkem a Marošem Kramárem. 
Koho zase láká stříbrné plátno, má 

poslední rok v Chomutově plný pro-
gram. V září 2011 přivítalo první di-
váky nové kino Svět. „Připravujeme 
zajímavou nabídku, která by měla 
oslovit fanoušky filmu i hudby, aby 
nové kino opravdu žilo,“ řekla při 
slavnostním otevření Flašková. Rok 
provozu její slova potvrdil. Kromě fil-
mových novinek kino Svět uvedlo 
řadu záznamů legendárních koncertů, 
digitální přenosy světové opery a gur-
mánům z filmového klubu nabízí ne-
tradiční kinematografické menu.  

hledání kráSy 
Velký prostor ve městě patří vý-

tvarnému umění, kterému vévodí ga-
lerie Špejchar. Té své obrazy svěřily 
přední osobnosti Oldřich Kulhánek, 
výtvarníci spojení s galerií La Femme, 
Jan Saudek či kontroverzní Milan 
Knížák. „Galerie je mezi výtvarníky 
hodnocena jako jedna z nejlepších 

v České republice, proto není problém 
nabídnout výstavu známým profesi-
onálním výtvarníkům. Vystavují zde 
rádi,“ vysvětlil slavná jména kurátor 
Roman Křelina z SKKS.

SKKS vede i menší galerii Lurago, 
v níž se kromě výstav výtvarného 
umění pořádají hudební recitály, a ně-
kolik výstavních prostorů přímo 
v kni hov ně. Vlastní galerii – Art gale-
rii – provozuje radnice města, která po-
skytuje pro zajímavé výstavy Rytířský 
sál.  „Kultura města musí vznikat a růst 

v komunitě, proto je důležité, aby cho-
mutovští umělci dostali prostor,“ vy-
světluje svůj záměr Křelina.

Krása však není jen na plátně. 
O tom se mohou každý rok přesvědčit 
milovníci standardních i latinskoame-
rických tanců při Chomutovském ta-
nečním gala, ale i při řadě plesů, které 
hostí městské divadlo. 

SlaVní rodáci 
i začínající naděje 

Vývoj kulturních osobností a roz-
voj kulturního života jsou spojité ná-
doby. Jak v minulosti poznamenal 
známý malíř a sochař Jan Bauch, kul-
tura se vytváří jako jeden souvislý ře-
těz. Proto jsou velké osobnosti kul-
turní historie důležité pro součas-
nost. Vždyť jen přínos Jiřího Popela 
z Lobkovic pro kulturu města je neod-
diskutovatelný. 

Ovšem Chomutov disponuje 
i méně starobylými personami. 
Narodil se zde známý rakouský po-
litik a literární vědec Ernst Fisher či 
britský esejista a filosof Erich Heller. 
A na Chomutov vzpomíná také spiso-
vatel a básník Jiří Žáček nebo tanečník 
Vlastimil Harapes, který dělal první 
baletní krůčky v chomutovské „li-
duš ce“, dnešní ZUŠ T. G. Masaryka. 

Tato instituce se stará o zrod no-
vých uměleckých nadějí, mezi které 
patří například bubenický soubor 
Oklep, smyčcový orchestr Ponticello 
nebo jazzový Tequilla band. Dalším 

výrazným příspěvkem k hudební ko-
munitě Chomutova jsou sbory, mezi 
kterými drží nejdelší tradici již pět-
ašedesátiletý Hlahol. Mladší hu-
dební fanoušky oslovuje, a to i daleko 
za hranicemi Chomutova, skupina 
XLeft To Die, která pravidelně vy-
stupuje na letním hudebním festivalu 
SKKS Indian Summer. Výtvarnou 
komunitní tradici drží malířské 
školy v čele s výtvarníky Kamilem 
Sopkem, Václavem Suchopárkem či 
Ladislavem Chabrem. Začínající spi-
sovatelé se mohou každý rok přihlásit 
do Chomutovského kalamáře. 

předat kulturní 
žiVot dětem 

Aby kulturní život ve městě mohl 
růst, potřebuje podporu. „Prioritním 
úkolem radnice je zajistit běžný chod 
města, ale nesmí přehlížet význam 
kulturního rozvoje. Snažíme se na-
bídnout pestrou škálu kulturních akcí 
od divadelních představení a koncertů 
přes provoz kulturních institucí a pa-
mátek až po celoměstské akce, jako 
jsou například Chomutovské slavnosti 
či Chomutovské Vánoce, které se po-
malu blíží,“ řekl primátor Jan Mareš. 
Ten si uvědomuje i nutnost kulturní 
výchovy u nejmenších. Proto jsou 
každý rok některé z akcí Rodinného 
zápolení věnovány poznávání histo-
rie a kultury města a připraveny tak, 
aby v dětech probouzely kreativitu 
a tvořivost.

Otevřeno – Uriah Heep

Chomutovské taneční gala 

Indiánské léto – X-Left To Die

Gala fashion show – Ben Cristovao
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Magistrát 
je otevřený 

Týdeník Ekonom vyhodno-
til v rámci Ústeckého kraje město 
Chomutov za největší otevřenost 
úřadu. „Dlouhodobě přibližujeme 
úřad občanům, a to velkým počtem 
úředních hodin, zkracováním lhůt, 
obsluhou z jednoho místa, objednáv-
kovým systémem, ale i pravidelným 
zasíláním informací z radnice. Nyní 
plánujeme nový vzhled webu města, 
kde bude vše ještě přehlednější,“ 
řekl při přebírání certifikátu náměs-
tek primátora Martin Klouda.

Chomutovské Vánoce 
budou celý advent

radnice bude prodávat 
zabavené věci z exekucí

Místo rampy 
vyrostlo 18 míst 

Plochu tří tenisových dvorců 
bude zabírat nová voliéra v Pod
kruš nohorském zooparku. Průchozí 
stavba už v těchto měsících vyrůstá 
a po dokončení na jaře v ní domov 
najdou hlavně ptáci. Lidé tu uvidí 
i druhy, které v minulosti kvůli špat-
ným přírodním podmínkám ze se-
veru Čech vymizely. „Zajímavostí je, 
že novou expozicí budou moci ná-
vštěvníci procházet po lávce vedoucí 
nad vodní plochou, která bude z vo-
liéry odtékat přepadem s malým vo-
dopádem,“ řekl náměstek primátora 
Jan Řehák u skeletu stavby. 

Voliéra bude deset metrů vysoká 
a zabere plochu téměř sedmi set me-
trů čtverečních na prostranství mezi 
výběhem medvědů a tuleňů. Ptáci 
tam budou volně létat mezi lidmi.  
„Příroda v Ústeckém kraji se za po-

slední roky značně zlepšila. Vrací 
se sem ptáci, kteří tu kdysi bývali 
a poté na čas kvůli špatnému život-
nímu prostředí zmizeli. Novou vo-
liéru budou obývat právě i tito ope-
řenci, kteří jsou důkazem toho, že se 
životní podmínky zvířat stále lepší,“ 
řekla ředitelka Podkrušnohorského 
zooparku Iveta Rabasová.

Nový domov v zooparku najdou 
například slavíci, hýlové nebo steh-
líci. Jelikož ve voliéře vznikne vodní 
hladina o různé hloubce, bude se zde 
také dařit brodivým druhům ptáků, 
ale i potápivým, jako jsou potápky, 
ústřičníci, kulíci, tenkozobci, ber-
nešky velké nebo morčáci. Voliéru 
vybuduje zoopark za podpory 
Severočeských dolů. „Díky dolům 
získáme novou atrakci, která obohatí 
nabídku zooparku,“ dodal Řehák.

Vánoce se budou v Chomutově 
slavit rekordních 23 dnů. „Začneme 
první adventní neděli 2. prosince 
a vše završí přímo na Štědrý den 
živý betlém,“ prozradil primá-
tor Jan Mareš. Vánoční strom, ad-
ventní věnec a výzdoba města se 
rozsvítí již v neděli 2. prosince. 
Novinkou bude třináctimetrový 
Anděl, který projde od 17 hodin 
celé náměstí a postará se o rozsví-
cení vánočních symbolů. Chybět 
nebude ani oblíbený ohňostroj. 

Vánoční trhy na náměstí bu-
dou od 2. do 23. prosince nabízet 
vánoční zboží, občerstvení, kapry 
a stromky. „Děti i dospělí se mohou 
těšit na ohrádku se zvířátky, zvo-

ničku, Ježíškovu poštu či lokálku 
Amálku,“ přiblížila organizátorka 
Silvie Škubová. O opravdovou vá-
noční atmosféru se každý den po-
starají děti ze škol a místní spolky. 
„Každou adventní neděli rozsvítíme 
svíčku na velkém věnci na náměstí, 
poté od 18 hodin začnou již tradiční 
adventní koncerty pěveckých sborů 
v kostele sv. Ignáce,“ doplnil primá-
tor s tím, že jej těší, když se lidé na 
náměstí setkávají.

Na slavnostní rozsvěcení vá-
nočního stromu dopravní podnik 
vypraví z Písečné v 15.40 a 16.10 
posilové spoje, ty se budou vra-
cet ze zastávky Palackého v 18.17 
a 18.20 hodin. Řidiči osobních aut 

se budou muset řídit aktuálním do-
pravním značením. 

dopraVní omezení
Od 26. 11. do 27. 12. bude z dů-

vodu vánočních trhů uzavřeno par-
koviště na oválu náměstí. Parkoviště 
v ulici Chelčického bude vyhrazeno 
pro techniku a účinkující. Největší 
změny v do pravě si vyžádá zahá-
jení Chomutovských Vánoc 2. pro-
since, kdy kvůli programu a ohňo-
stroji bude zakázán vjezd na ná-
městí 1. máje, do ulic Chelčického, 
Táboritská a části Jakoubka ze 
Stříbra. Motoristé v centru města 
musí počítat s dalšími dopravními 
změnami.  

Sto padesát zabavených předmětů 
z exekucí bude prodávat město na 
konci listopadu. Dražbou chce radnice 
snížit dluhy, které má především na 
nezaplacených pokutách za porušo-
vání veřejného pořádku. „Mezi draže-
nými věcmi budou kromě elektroniky 
a šperků tentokrát také tři automo-
bily,“ říká ekonom města Jan Mareš.

Mezi klasický sortiment dražby 
patří settopboxy, domácí antény, 
playstationy a jiné hry a hudební sou-

pravy. „Kuriozitami této dražby bu-
dou dýky, panenka nebo set kovo-
vých hodin, talíře a obrazu,“ vyjme-
novává Mareš. Dražba se uskuteční 
27. listopadu od 16 hodin. Účastníci 
se mohou registrovat od 15 hodin 
a od 13 hodin bude umožněna pro-
hlídka předmětů. Navíc na webu 
města www.chomutovmesto.cz jsou 
vystaveny fotografie předmětů a vy-
volávací ceny.

Dražby zapadají do nekompro-

misního postoje radnice vůči dlužní-
kům. Exekuce neustávají. „Dlužníci 
si musí uvědomit, že pokuta, napří-
klad za krádeže v obchodech nebo 
porušování veřejného pořádku, není 
fiktivní a není nevymahatelná. Prostě 
pokud není zaplacena, přichází další 
opatření,“ říká primátor Jan Mareš. 
Při exekucích jsou nejcitelnějšími 
tresty zabavení televizí, DVD přehrá-
vačů a počítačů. Tedy všeho, co ne-
přizpůsobivým poskytuje zábavu.

Místo bývalé a velmi zchátralé 
rampy v ulici Karolíny Světlé je nové 
parkoviště. „Mnohá místa jsme zle-
galizovali a několik nových při-
bylo, což přispělo ke zlepšení par-
kování v této lokalitě,“ řekl primá-
tor Jan Mareš. Osmnáct parkovacích 
míst, nové chodníky k domům a kon-
tejnerové stání přišly na dva a půl mi-
lionu korun. Parkoviště bylo posta-
veno z magistrátního Fondu rozvoje 
dopravní infrastruktury, do kterého se 
přesouvají peníze z výběru parkov-
ného a pokut za dopravní přestupky. 
Výstavba trvala tři měsíce. 

ptáci budou létat 
nad hlavami 
návštěvníků
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KráTCe
Vánoce V zooparku 
Zoopark připravil na období Vá-
noc velmi pestrý program, lidé si 
například již od 26. listopadu mo-
hou přijít ozdobit jakýkoli strom 
v areálu. Vice na www.zoopark.cz.

dokončili 
opraVy Silnic
Jedny z posledních úprav ko-
munikací před zimou proved-
ly technické služby ve středu 
města a dále v ulicích Dukelská, 
Zadní Vinohrady a Ctiborova.

začnou 
adVentní koncerty
Pěvecký sbor Hlahol s Komorním 
orchestrem města Chomutova 
zahájí 2. 12. tradiční adventní 
koncerty v kostele sv. Ignáce.

zdobí i kontrolují
Hlavní činností pracovníků úse-
ku veřejného osvětlení technic-
kých služeb je nyní vánoční vý-
zdoba města. Případné poruchy 
osvětlení však mají prioritu.

narodilo Se zubře
Mládě zubra evropského se mi-
nulý týden narodilo v zooparku. 
Samečka přivedla na svět samice, 
která přicestovala z Berlína.

Úkol pro soud: rasisti 
nebo jen chuligáni?

Město vyčlení na investice 240 milionů korun

Technické služby opravují zničená hřiště

Bleskovou rychlostí se před 
soud dostal případ hanlivého po-
křikování na černošského hráče 
Bílých tygrů Wayna Simmondse. 
Hokejové utkání, při kterém k ně
mu došlo, se v Chomutově hrálo 
30. října a už 14. listopadu sedělo 
osm fanoušků obviněných z výtrž-
nictví a hanobení rasy na lavici ob-
žalovaných. Bohužel verdikt ne-
padl, kvůli požadavku státní zá-
stupkyně vyslechnout svědky bylo 
líčení odročeno na 9. ledna.

Zmíněná osmička obžalovaných 
zatím před soudem vypovídala. 
Až na jeden, obvinění všechny po-
křiky uvedené v obžalobě vysvět-
lovali tvrzením, že k nim dochází i 
na ostatních zápasech, a to už léta, 
a že tedy s rasismem nic společ-
ného nemají. Nejzávažnějším bo-
dem obžaloby tak zůstalo skando-
vání „opice, opice“. Ti, kteří se k 
němu přiznali, prý netušili, komu 
je určeno, jeden dokonce tvrdil, 

že skandoval „opilče, opilče“, a to 
na brankáře Pavelce, který údajně 
měl být přistižen při řízení pod vli-
vem alkoholu. Pod vlivem přitom 
byl sám původce pokřiku, který 
do protokolu přiznal dvacet piv. 
Řádně „přihnuto“ měli v inkrimi-

novaný okamžik  i ostatní obvinění, 
což ovšem nebyla polehčující okol-
nost. Podrobně se rozplétala role 
tzv. Černého komanda, jehož je 
pět z osmi mladých mužů členem. 
I zde všichni zúčastnění odmítli ra-
sistické pohnutky.

Návrh rozpočtu města Chomutova 
na rok 2013 počítá s provozním pře-
bytkem ve výši 460 milionů korun. 
„Tyto prostředky jsou určeny na dofi-
nancování projektových a investičních 
záměrů a na splacení části revolvingo-
vého úvěru,“ vysvětlil ekonom města 
Jan Mareš.

Na příjmové straně rozpočet počítá 
s uvolněním zadržených finančních 
prostředků z Regionálního operačního 

programu Severozápad. Plánované 
vratky dotací dosahují celkové částky 
546 milionů korun. Na investiční akce 
města je vyčleněno 240 milionů ko-
run. K největším projektům v příš-
tím roce patří Integrovaný plán roz-
voje města Sídliště, místo pro život, 
který pokračuje již třetím rokem. Mezi 
další významné investice bude město 
řadit energetická opatření na základ-
ních školách Písečná a Březenecká, re-

konstrukci veřejného osvětlení, čiš-
tění Kamencového jezera či výstavbu, 
údržbu a opravy chodníků, silnic 
a parkovišť.

Nově rozpočet zahrnuje finan-
cování aktivit Střediska knihovnic-
kých a kulturních služeb, jehož pro-
voz v předchozích deseti letech plně 
hradil stát.

Státem poskytovaný příspěvek na 
výkon státní správy, tedy například za-

bezpečení agendy matriky, dopravy 
či stavebního úřadu, byl zachován ve 
stejné výši. Příspěvek však v minulých 
letech nikdy nepokrýval náklady, za 
které obce pro stát přenesenou působ-
nost vykonávají. „Jen v letošním roce 
doplácíme na úkor samosprávy téměř 
deset milionů korun,“ upřesnil chomu-
tovský primátor Jan Mareš a dodal, že 
další slabinou jsou snižující se státní 
dotace na sociální služby. 

Dětská hřiště se stále častěji stá-
vají cílem útoků vandalů. Letošní rok 
je podle Technických služeb města 
Chomutova, které dětská hřiště spra-
vují, jeden z nejhorších v tomto 
ohledu. Opravy poškozených částí 
již stály několik desítek tisíc korun. 
„Intenzita a brutalita poškození a ni-
čení herních prvků a mobiliáře roste,“ 
potvrdil náměstek primátora Martin 
Klouda.

Dětská hřiště musí pracovníci 
technických služeb často kontrolovat. 
Prolézačky, které vandalové poškodí, 
mohou být nebezpečné, a proto musí 
být opraveny a vyměněny co nejdříve.

Z neznámých důvodů pobertové 
díly prolézaček na hřištích nejen kra-
dou, ale i agresivně ničí. „Na hřišti 
v ulici Akademika Heyrovského 
kdosi na dvou místech prorazil sklu-
zavku. Musel k tomu použít ně-
jaký kovový předmět a silou jím do 
skluzavky mlátit,“ informoval ře-
ditel technických služeb Zbyněk 
Koblížek. V tomto případě se škoda 
za náhradní díly vyšplhala téměř na 
patnáct tisíc korun. 

Nejvíce letos trpí hřiště na síd-
lištích Písečná, Březenecká a Za 
Zborovskou, kde někdo doslova roz-
štípal herní prvky. 

Městské čtvrti 
mají označení 

Ve vesnici nebo v malém městě 
je orientace jednoduchá, každý 
si zde vystačí pouze s označením 
ulic. Větší a geograficky členitější 
město jako Chomutov už je na ori-
entaci náročnější, proto si místní 
obyvatelé mnoho let pomáhají roz-
dělením na čtvrti a části. Ty ale ne-
byly nikde v terénu označeny, a tak 
je využívali jen starousedlíci. Nyní 
budou mít lepší přehled i turisté 
a návštěvníci Chomutova, a to díky 
novým modrým informačním tabu-
lím s názvy čtvrtí. 
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Říkáte, že malujete už padesát let. 
Jak jste se k malbě dostal? 

Možná maluji i déle. Inspirovali 
mě otec a dědeček, kteří také trochu 
malovali. Ale skutečně jsem začal 
tvořit až po vojně. Tehdy jsem se vě-
noval řeckořímskému zápasu a kvůli 
zlomené noze jsem skončil v nemoc-
nici. A tam jsem potkal pacienta, který 
uměl krásně malovat. To byl ten po-
slední impuls. Nejméně dvacet let 
jsem však maloval jen pro sebe. 
V současnosti se věnujete hodně 
malbě v plenéru. Lákaly Vás už 
na začátku krajiny? 

Začínal jsem u moderní abstraktní 
tvorby a i teď se k ní vracím, protože 
člověk do takového obrazu vkládá 
duši. Malíř by měl podle mého neu-
stále hledat nové cesty své tvorby. To 
neznamená, že by neměl mít charak-
teristický styl, ale že nesmí postrádat 
nějaký vývoj. Já se v současnosti vě-
nuji malbě i osm hodin denně, a tak 
si mohu dovolit střídat náměty i zpra-
cování. 
Osm hodin denně – to je pracovní 
den. Cítíte se někdy z malování 
unavený? 

Ale ano. Například když jsem jez-
dil se synem a jeho skupinou Arcus na 
turné do Lucemburska. Přes den jsem 
namaloval třeba deset portrétů, a tak 

večer jsem ostatní nechal jít na pivo 
a sám jsem si dal sprchu a šel jsem 
spát. Měl jsem toho dost. Ale ono mě 
to malování zase hrozně láká, protože 
nikdy na začátku obrazu netušíte, jak 
nakonec bude vypadat výsledek. 
Podle čeho si vybíráte náměty 
a dáváte přednost zahraniční 
přírodě nebo českým hájům? 

Nejraději mám romantická zá-

koutí, zříceniny a staré hrady. Protože 
jsem vlastenec, líbí se mi naše krajina. 
Člověk by měl mít rád své okolí a ma-
líř by se měl stát takovým jeho doku-
mentaristou, který zachytí jeho tvář 
pro další generace. 
Kromě samotného malování 
vedete také malířskou školu… 

To je pravda. Začalo to tím, že se 
chtěly u mě učit dvě tři děti ze soused-
ství a skončilo to čtrnácti ročníky ma-
lířských táborů. Řada dětí na ně do-
teď vzpomíná, což je milé, protože se 
z nich stali již velké slečny a pánové. 
Teď se věnuji dětem ve Vejprtech 
a tady v Chomutově učím malovat 
dospělé. 

Co Vás na této práci zajímá? 
Těší mě, když vidím, že se lidé 

do něčeho zakousnou a baví je to. 
A také ta chvíle, když se jim něco 
podaří. Žáci mi říkají, že od té doby, 
co začali malovat, se z nich stal 
úplně nový člověk. Je to jasné, pro-
tože najednou mají nějaký koníček 
v dobrém kolektivu. Dokonce spolu 
vyrážíme na malířská sympozia. 

A jak úspěšní jsou amatérští 
malíři v Chomutově? 

Nedávno jsme měli výstavu 
v knihovně a řekl bych, že se povedla. 
Ve svém novém ateliéru bych chtěl 
udělat malou galerii pro začínající 
umělce, protože pro ně v zavedených 
galeriích není prostor. A to je škoda, 
protože kultura přece musí ve městě 
růst přímo z komunity. 
Některé obrazy na Vaší současné 
výstavě jsou inspirované Vaším 
pobytem v řeckých klášterech. 
Prozradíte nám něco více 
o své cestě? 

Podnikli jsme se známým z ces-
tovní kanceláře Pern cestu po řec-

kých klášterech. V klášteře dosta-
nete večeři a můžete tam přespat. 
A ráno se vyráží na několikahodino-
vou cestu do dalšího kláštera. Navíc 
se vstává už ve tři hodiny ráno kvůli 
modlitbám. Je to náročné, sám jsem 
zhubl osm kilo. Ale pak máte ta-
kový ten zvláštní pocit. Sálá to 
tam po zitivní silou. Už jsem tuto 
cestu podnikl dvakrát a ještě jednu 
plánuji. Zážitky se pak odrážejí 
i v mých obrazech. 
A nechybí Vám po návratu tento 
duchovní rozměr? 

Vedu duchovní život stále. Pěta
dvacet let jsem působil v Hlaholu, 
ale bylo to příliš časově náročné. Teď 
jsme si tady složili takovou partičku, 
se kterou se věnujeme husitským pís-
ním. Máme radost, když si můžeme 
zazpívat někde v kostele. 
Co Vás zaujalo na husitské době? 

Připadá mi, že bychom takovou 
dobu znovu potřebovali, aby se ze 
společnosti ztratil ten mravní maras-
mus. Potřebujeme takové buditele, 
jako byl Žižka nebo Hus, abychom 
mohli překročit to naše české ma-
monářství. Příliš dlouho jsme byli 
porobeni a naučili jsme se žít jako 
chameleoni. Měli bychom zved-
nout hlavu a odmítnout tuhle slabou 
stránku naší povahy. 

Člověk by měl mít rád své okolí a malíř by 
se měl stát takovým jeho dokumentaristou, 
který zachytí jeho tvář pro další generace. 

Na začátku tohoto roku oslavil chomutovský malíř Václav Suchopárek 65. narozeniny a před několika 
málo dny si narozeninové oslavy zopakoval, když v galerii Lurago zahájil výstavu svých posledních 
prací. „Na mé narozeniny nebyl volný termín, a tak jsem počkal. Co je to půl roku v životě člověka. Jen 
chvilka pouhá,“ řekl se smíchem výtvarník. 

Václav Suchopárek:

Malíř by měl 
hledat nové cesty
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Výstava Oldřicha Kulhánka 
vám vezme dech 

příroda přilákala Michaelu 
Kindlovou k fotografování 

Mňága oslaví čtvrtstoletí v Kulisárně 

Dílo Oldřicha Kulhánka se po 
deseti letech vrátilo do chomutov-
ské galerie Špejchar. Současná vý-
stava Grafiky nabízí autorův znepo-
kojující pohled na lidského tvora, 
který vyjadřuje slovy: „V mém 
díle naleznete torza lidských tváří, 
ruce prosící, ruce surové. Pro mě je 
symbol způsob, jak vyjádřit dobu, 
kterou žiji, místo, kde žiji. Tím 
symbolem je pro mě lidská tvář.“

Výstava nabízí přehlídku vel-
kých autorových grafik, litogra-
fií i malých leptů, jejichž nejčastěj-
ším námětem je právě lidské tělo. 
Dokonalé studie anatomie těl, jež 
splňují antické ideály, nejsou pou-

hým zachycením pózy, ale vyjad-
řují silné lidské emoce utrpení, stra-
chu a proměny. „Umělec by měl 
odkrývat přetvářku establishmentu, 
odhalovat, co se děje s člověkem, 
manipulaci a dehumanizaci člo-
věka. Umělec by měl podat zprávu 
o duši současníka,“ tvrdí o svém 
díle autor a jeho výběr pro chomu-
tovskou výstavu tomu odpovídá. 

Nechybí ani grafiky, díky kte-
rým je dílo Oldřicha Kulhánka 
v české společnosti takřka všu-
dypřítomné. Jedná se o grafiky 
Emy Destinové, Boženy Němcové 
a Bedřicha Smetany, které jsou sou-
částí českých bankovek. 

První vernisáž v životě má za se-
bou advokátka a fotografka v jedné 
osobě Michaela Kindlová. Její ob-
rázky souhrnně označené Zvířecí dob-
rodružství v Kostarice nyní zdobí 
stěny Café Atrium. „Byla to má první 
vernisáž v životě. Atmosféra byla tak 
krásná, že bych si to ráda zopakovala. 
Setkání přátel a rodiny si vždycky 
moc užívám,“ řekla po vernisáži 
Kindlová, kterou přišlo na její premi-
éru podpořit početné publikum. 

Michaela Kindlová začala fotit 
už v roce 2008. „Bylo to právě kos-
tarické prostředí, které mne upou-
talo natolik, že jsem ho chtěla co 
nejlépe zachytit,“ vzpomíná na své 
fotografické začátky s turistickým 

Olympusem mju Kindlová. „Je to 
nejexotičtější místo, které jsem díky 
svému tchánovi mohla opakovaně 
navštívit. Do Kostariky jsme se vy-
dali, abychom zahlédli medvídky 
mývaly v jejich přirozeném pro-
středí. Mně osobně učaroval také 
ohrožený druh papouška Ara macao. 
V Kostarice žije nejvíce párů tohoto 
druhu na celém světě.“  Poté absol-
vovala fotografický kurz Ondřeje 
Neffa, který zůstal jejím guru ve 
světě fotografie. Zvířatům a pří-
rodě zůstane mladá fotografka věrná 
i v budoucnu, protože jejím snem je 
navštívit Antarktidu a fotit tučňáky 
císařské. Prozatím si však užívá 
kouzlo mateřství. 

Skupina Mňága a Žďorp pa-
tří v Čechách mezi stálice hudební 
scény. Letos slaví kapela z „Valmezu“ 
už čtvrtstoletí od svého vzniku a na-
rozeniny pojala ve velkém. Připravila 
celkem 13 koncertů, mezi kterými ne-
chybí ani Chomutov. Mňága začne 
slavit v Kulisárně v pátek 23. listo-
padu od 19 hodin. 

A na oslavy nebude sama. „Na 
každém koncertu chceme mít as-
poň dva hosty,“ vysvětlil zpěvák 

Petr Fiala, proč se na pódiu kromě 
Mňágy objeví i Petr Váša ze skupiny 
Ty Syčáci a MC NuC s Markou Rybin 
ze Skyline. Mňága za dobu své exis-
tence nahrála jedenáct studiových alb, 
posledním zůstává letošní Dáreček 2. 
Písně z něj rozhodně na narozenino-
vém koncertě zazní, ale nebudou chy-
bět ani klasiky jako Hodinový hotel 
nebo Nejlíp jim bylo. „Oživíme pár 
starších písniček, které jsme dlouho 
nehráli. A možná si střihneme i akus-

tické okýnko. Každopádně se můžete 
těšit na kapánek delší koncerty,“ slíbil 
chomutovským fanouškům Petr Fiala. 
Vstupné na koncert činí 220 korun. 

Inzerce

také na Facebooku
facebook.com/ 
echomutov

echomutoV
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noVí piráti 
Hned dvě nové posily ohlásili Pi-
ráti na svém oficiálním webu. 
Ze zámoří přichází zkušený Kana-
ďan Jason Chimera a na měsíční 
zkoušku Francouz Yorrick Treille, 
bývalý hráč pražské Sparty. 

trojnáSobné 
oblaStní přebornice 
Z oblastních přeborů v Jablon-
ci nad Nisou se výprava oddílu 
moderní gymnastiky SC 80 Cho-
mutov vrátila se třemi zlatými. 
Juniorky o víkendu čeká obha-
joba 5. místa z loňského MČR. 

poSily pro leVharty 
A zahraniční posily přivíta-
li i Levharti Chomutov. Kvůli ab-
sencím Zdeno Hanzlík a Marti-
na Jakeše přišli Američané John 
Fields a Janou Rubin. První jme-
novaný se uvedl 23 body proti 
Kolínu a 28 proti Pardubicím. 

KráTCeMládežnická spolupráce mezi 
FC Chomutov a loKo šlape 

Startuje zimní futsalová liga, 
Kupec favorizuje loKo 

Florbalová Severská výzva 
překonala divácký rekord

Máme lepší jaro, neskládá 
zbraně Vojtěch čihař 

Již na konci minulé sezony se 
oba chomutovské fotbalové kluby 
domluvily na spolupráci při vý-
chově mládeže, především pří-
pravek a mladších žáků. „Pokud 
se nám podaří během zkušebního 
roku najít společnou řeč, budeme 
ve spolupráci pokračovat dál,“ řekl 
šéftrenér mládeže FC Chomutov 
Marek Vait a dodal, že součin-
nost klubů považuje za nejlepší ře-
šení výchovy mladých fotbalistů v 
Chomutově, neboť svěřencům obou 
z nich zajišťuje kvalitní trenéry, zá-
zemí a vyšší motivaci. 

Zatím se zdá, že spolupráce 
funguje. „Začátky měly své nevý-
hody, například odlišnou úroveň 
stejně starých kategorií, ale mně 
se tenhle systém líbí a má smysl. 

Talentované hráče posouvá vpřed,“ 
potvrdil Vait a vzápětí prozra-
dil, že založení akademie je blíže, 
než se zdá. „V lednu budeme žádat 
Ministerstvo školství ČR o udělení 
statutu Sportovního střediska mlá-
deže a Sportovního centra mládeže. 

Pak budeme s LoKo řešit, jak ucho-
píme naši další spolupráci,“ dodal 
šéftrenér mládeže FC Chomutov. 
Získání statutu by umožnilo přihlá-
sit tým do nejvyšších mládežnic-
kých soutěží a udrželo by mladé 
hráče v Chomutově. 

Chomutovská liga malého fot-
balu startuje zimní soutěže, v nichž 
na sportovní fanoušky čeká řada 
novinek. Tou největší je zave-
dení veteránské ligy. „Na tu se tě-
ším nejvíc, protože na hřišti ur-
čitě potkám spoustu bývalých sou-
peřů a spoluhráčů,“ přiznal před-
seda CHLMF Jiří Kupec a připo-
mněl, že změn se dočkaly i žákov-
ské soutěže. „Nejdříve se odehraje 
kompletně mladší kategorie a až 
poté starší.“ 

Největším favoritem na post 
zimního mistra je podle před-
sedy CHLMF loňský vítěz LoKo. 

„Ale silných týmů bude více. 
Například loni druhá Sparta, která 
má hodně zkušený kádr. Překvapit 
mohou i týmy s mladými hráči, 
jako jsou Esap Chomutov nebo tým 
Jablíčka Chomutov, který nahra-
dil Generali,“ vyjmenoval možné 
adepty Jiří Kupec, který nepochy-
buje o tom, že o zimní titul bude 
chtít bojovat i letní mistr L.A. 
Interiér. „Hráči L.A. Interiéru se 
budou chtít po loňském bramboro-
vém umístění poprat o titul. Změnil 
se vedoucí týmu, kde Petra Kasiku 
nahradil Zdeněk Vaňkát, takže 
uvidíme.“ 

Městská sportovní hala hostila nej-
známější florbalové derby republiky 
Tatran Omlux Střešovice versus TJ 
JM Perdo Perez Chodov. „Chtěli jsme 
ukázat florbal i našim mimopražským 
fanouškům. A to v nejvyšší možné 
kvalitě, proto jsme vybrali prestižní 
zápas s rivalem z Chodova,“ řekl 
Tadeáš Drahorád z Tatranu, který tak-
zvanou Severskou výzvu inicioval.

Chomutov se stal hostitelem 
Severské výzvy díky dlouhodo-
bým kontaktům i dobré pověsti fa-
noušků. „Chomutov je sportovní 
město a jsme si jisti, že fanoušci vy-

tvoří na zápase skvělou atmosféru,“ 
doplnil Drahorád. Na zápase padl 
letošní rekord v návštěvnosti flor-
balové extraligy, který činil 809 di-
váků. Na Severskou výzvu dorazilo 
1020 diváků, kteří v hale vytvořili 
elektrizující atmosféru. 

Během večera se nezapomnělo 
ani na chomutovský florbal. Ocenění 
za přínos florbalu převzal od zaklada-
telů klubu FbC 98 Chomutov Martin 
Bocian. „Bylo to velké překvapení. 
Měl jsem trochu slzy na krajíčku,“ 
řekl skromně sportovní sekretář a tre-
nér klubu FbC 98 Chomutov.

Konec dobrý, všechno dobré. To 
je shrnutí podzimu u SK Chomutov 
NH. Několikanásobné mistryně ČR 
prožily strašidelné září a skvělý říjen. 
„Nehodnotím to kladně. Chtěli jsme 
být na dostřel čelu tabulky. Jsme šestí, 
ale tabulka je vyrovnaná a my máme 
většinou lepší jaro,“ řekl manažer 
Vojtěch Čihař.  

V září jeho svěřenkyně čtyři-
krát prohrály a získaly pouhé tři body 

za vítězství a remízu. Tým se potý-
kal s produktivitou útoku i s chybami 
v obraně v čele s brankářkou Hanou 
Zavadilovou. To se změnilo s přícho-
dem října. „Jakmile na ní zůstala veš-
kerá zodpovědnost, šel její výkon na-
horu,“ ocenil Čihař, že opora obranné 
hry znovu našla formu.

Její výkon pozvedl celý tým. 
„Obrana se pak může lépe organizo-
vat a útok hraje uvolněně,“ vysvětlil 

manažer změny, které vedly k říjno-
vým vítězstvím. K nim patřily výhry 
nad Krčínem a Dobruškou. „To už se 
nám řadu let nepovedlo. Zlepšuje to 
postavení do jarních odvet.“

Čihaře tak mrzí jen prohra se 
Studénkou. „Tam jsem očekával ví-
tězství, více než v Rokytnici, kde 
jsme vyhráli zcela jasně. Je vidět, 
že náš vývoj utkání je poplatný stře-
lecké formě Heleny Benešové,“ při-

pomněl manažer, že elitní střelkyně 
na podzim bojovala s nevyrovna-
nými výkony.

Dobrou zprávou je naopak po-
stupné oťukávání mladých hráček. 
V obraně se dobrými výkony prezen-
tovala Ivana Bláhová. Pomalu se za-
pojuje Tereza Machová. „Těší mě i 
přístup Adély Chromé, která neváhá 
vyjet s námi na zápas. Díky tomu se 
stává součástí týmu,“ uzavřel Čihař. 
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S žebříkem neutekli
Devětatřicetiletý zloděj spolu 
se svým o deset let starším ko-
legou chtěli ukrást dlouhý žeb-
řík. Vloupali se pro něj do jed-
noho objektu v Maroldově ulici 
a poté s ním prchali pryč. Stráž-
níci je ale zadrželi a žebřík vrá-
tili zpět.  

auto nemělo řidiče
Za služební vůz strážníků se ve 
Spořické ulici připojilo auto. Ve 
zpětném zrcátku však hlídka 
neviděla žádného řidiče. Po za-
stavení auta vyšlo najevo, že se 
řidič schoval pod volant, proto-
že nemá řidičák. 

hlaVu Si rozbila 
V opiloSti
Opilé ženy si všimli kolemjdoucí 
na náměstí 1. máje. Pod vlivem 
alkoholu se dotyčná neudrže-
la na nohou, upadla a o zem si 
rozbila hlavu. Strážníci na mís-
tě ženu ošetřili a předali zdra-
votníkům. 

MěSTSKá pOlICIezachránili lidský život, 
primátor jim poděkoval

projekt Váš strážník: zloděj plotu dopaden

Cvičný zásah v chomutovských ulicích 
odhalil 69 špatně zaparkovaných aut

Čtyři kamarádi Jiří Svitek, Josef 
Áron, Petr Karbus a Lukáš Pejška se 
v polovině října vraceli z hospody 
a všimli si hustého dýmu, který se 
valil z okna domu na sídlišti Matěje 
Kopeckého. Nezaváhali ani chvilku, 
zavolali hasiče a záchranáře, zburco-
vali dům, zdolali dvoje dveře, uha-
sili oheň v bytě a ještě odtud vynesli 
zraněného majitele. Žijí mezi námi, 
jsou skromní, nenápadní, ale přesto 
mají na svém kontě hrdinský čin, kte-
rým pomohli zachránit lidský život 
a majetek. „Byli jsme jen ve správ-
nou chvíli na správném místě,“ řekl 
skromně jeden z aktérů Jiří Svitek.

Jan Mareš tyto mladé muže přijal, 
aby jim poděkoval nejen za všíma-
vost, ale také za rozhodnost a rychlý 
zásah při požáru a záchraně člověka. 
„Svým přístupem jste zachránili to 
nejcennější – lidský život, ale také 
životy a majetky ostatních obyva-

tel domu,“ sdělil primátor Mareš. 
Mladíci zaslouží obdiv za rychlý 
a profesionální zásah. Jeden z nich, 
přestože nyní studuje vysokou školu, 
prokázal svoji profesionalitu, neboť 
je absolventem studijního oboru 
strojník požární techniky, tedy vyu-

čený hasič. Jeho kamarádi jsou sice 
z jiných oborů, ale statečně a neohro-
ženě zasahovali s ním. „Ceníme si je-
jich hrdinského činu, kterým doká-
zali, že nejsou lhostejní a svou odva-
hou a skromností dávají příklad ostat-
ním,“ dodal primátor Mareš.

Projekt Váš strážník pomohl pra-
covnicím mateřské školy Abeceda 
v Blatenské ulici. Městská policie za-
držela zloděje plotu chránicího areál 
školky. Územní strážník Jiří Vaníček, 
který má lokalitu na starosti, dokonce 
objevil ukradené díly plotu. Zásah 
strážníků byl velice rychlý.

Pracovnice mateřinky nejprve 
oznámila odcizení kovových dílů 
oplocení na obvodním oddělení 
Policie ČR. Zároveň však žádala 
i svého územního strážníka, zda 
by se nepokusil zloděje i díly na-
jít, oprava plotu by tak byla mno-

hem jednodušší. „Odcizené železo 
končí většinou v nejbližší výkupně, 
popřípadě v té, která nabízí výhod-
nější ceny,“ uvedl ředitel městské 
policie Vít Šulc. A právě tak tomu 
bylo i v tomto případě, kdy územní 
strážník poslal hlídky v podstatě na 
jisto do nejbližší sběrny. Ty pacha-
tele i odcizené díly plotu našly jen 
chvíli po sepsání trestního ozná-
mení. Krádež měl na svědomí devě-
tadvacetiletý Jirkovan, kterému se 
vymstila efektivní práce strážníků, 
projekt Váš strážník a jeho spolu-
práce s obyvateli města.

Preventivní akce chomutov-
ských strážníků, kteří ve spolupráci 
s hasiči zkontrolovali ve večerních 
hodinách 13. listopadu městskou 
policií vytipované lokality města, 
odhalila 69 špatně zaparkovaných 
vozidel. „Řidiče, kteří kvůli špatně 
zaparkovaným autům ohrožovali 
zdárný průběh případného zásahu 
složek integrovaného záchranného 
systému, jsme o jejich přestupku in-
formovali,“ uvedl zástupce ředitele 
městské policie Petr Zálešák.

Hlídky zkontrolovaly 14 ulic, 
a to Holešickou, 17. listopadu, Hut
nic kou, Kyjickou, Kamenný vrch, 
Kamennou, Borovou, Růžovou, Pod 
Břízami, Alešovu, Matěje Kopeckého, 
Tomáše ze Štítného, Sluneční a Zadní 
Vinohrady. Vůbec nejhorší situace 
podle ředitele městské policie Víta 
Šulce nastala v ulicích Holešická, 
Hutnická, Růžová a Matěje Kopec
kého. V některých zásahová auta ha-
sičů neprojela. „Jinde jsme museli od-
stranit kontejnery. Na mnohých mís-

tech auto projelo doslova na mili-
metry,“ říká Šulc. Případný zásah 
by se tak kvůli nutnému odstranění 
špatně zaparkovaných aut výrazně 
prodloužil. „Například ulicí Matěje 
Kopeckého by hasiči projížděli něko-
lik minut,“ dodal Šulc.

Preventivní akce se v lokali-
tách, které strážníci vytipují jako pro-
blémové, opakují dvakrát do roka. 
Poznatky slouží strážníkům k řešení 
dopravní situace v jednotlivých síd-
lištích. „Tolerujeme, že auta stojí ně-

kdy ne zrovna podle předpisů, ale 
v žádném případě nesmí bránit prů-
jezdu techniky záchranářů. V násle-
dujících dnech proto již nebudeme ři-
diče upozorňovat, ale přijdou na řadu 
pokuty,“ vysvětluje Zálešák s tím, že 
tímto krokem strážníci chrání obyva-
tele pro případ, kdy se k jejich domu 
musí dostat hasiči a záchranná služba. 
Poznatky bude analyzovat také sku-
pina pro parkování magistrátu, která 
by měla v lokalitách navrhnout řešení 
parkování.
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předStaVili mySliVoSt 
i kančí zub
Děti z mateřské školy Montes-
sori navštívili myslivci. Muži 
v uniformách a kloboucích vy-
právěli o životě zvířat v lese 
a ukázali kančí zub i lesní roh.

dýně dlabali i jedli
Nejen tradiční výzdobou oslavili 
žáci základní školy na Kadaňské 
dušičkový svátek. Šikovné ku-
chařky jim navíc k obědu uvařily 
dýňovou polévku.

prVáci Se SeznamoVali
Třídní kolektivy studentů prv-
ních ročníků Střední zdravot-
nické školy se v rámci projektu 
Poznáváme více stmelily a se-
známily mezi sebou i s učiteli. 

KráTCe

gymnazisté tančili kankán 
a ochutnali francouzská vína

zdravého ducha v těle mají děti z Hornické

zpěv je pro děti uvolnění 
i další způsob vyjadřování

Chomutovské gymnázium se 
opět přeneslo do cizí země, po Aust
ral ském dni připravili učitelé pro-
gram v duchu francouzském. Cílem 
je představení jiné kultury, nezná-
mých zvyků i stravy.

Přípravy začaly v deset dopo-
ledne. Studenti i učitelé postavili a vy-
zdobili stánky, z nichž každý repre-
zentoval příslušný francouzský kraj. 
Nechyběly ani různé sladké či slané 
dobroty a k ochutnávce byla připra-
vena i tamní vína. Rušno bylo i mezi 
kankánovými tanečníky, kteří se mu-
seli na svůj výkon náležitě naparádit. 

„Vše bylo odstartováno ve dvanáct ho-
din úvodním projevem ředitele školy, 
uvítáním hostů z Francie a zazpíváním 
francouzské hymny v podání našeho 
školního sboru Comodo,“ uvedla Petra 
Kotyzová z Gymnázia Chomutov.

Všechna představení i připra-
vené stánky byly zapojeny do soutěže. 
V porotě zasedli učitelé školy i fran-
couzští hosté. „Jako první byl hodno-
cen kankán v provedení všech zúčast-
něných tříd.  Vystoupení byla opravdu 
nápaditá a jak je již zvykem, zapojili 
se i chlapci. Všichni s plným nasaze-
ním začali mávat dlouhými sukněmi 

a tančit v rytmu kankánové hudby,“ 
popsala Kotyzová.

Dále porota dávala body za vý-
zdobu stánků  a  prezentace studentů 
o daném francouzském  kraji. Sou
čas ně se hodnotila i Eiffelova věž, 
kterou každá z tříd musela sama vy-
robit. Příjemným překvapením na zá-
věr byla módní přehlídka prezentující 
nejen společenské modely, ale i ty na 
běžné nošení. Na prvním místě v pří-
pravě Francouzského dne skončila 
třída 6. F,  na druhém se umístila třída 
4. B. Třetí místo pak obsadila 3. B, 
čtvrté 5. F a páté 1. A. 

Žáci základní školy v Hornické 
ulici si užili první projektový den le-
tošního školního roku pod názvem Ve 
zdravém těle zdravý duch. Je až ne-
uvěřitelné, kolika různorodými čin-
nostmi se děti bavily.

Celý první stupeň viděl představení 
divadélka Hnedle vedle, ve kterém jim 
klauni Pipi a Tom s panem záchraná-
řem veselou formou ukázali, co dělat, 
kam zavolat, co říct a jak se správně 
chovat v krizových situacích. Děti z 
2. B ještě pomohli Otesánkovi zorga-
nizovat den podle zdravého životního 
stylu. Určitě nechtějí být jako on.

Na druhém stupni se v několika 
třídách zdravě vařilo a s chutí ochut-

návalo. „Zato 7. B podala mimořádný 
sportovní výkon při zdolávání nejvyšší 
hory Mt. Everest výšlapem do schodů. 
Stihli probrat i pobyt a chování na ho-
rách,“ uvedla Zuzana Hejcmanová ze 
ZŠ Hornická. Šesťáci zahájili projek-
tový den už v úterý spaním ve škole. 
Ve středu se zaměřili spolu se 7. A na 
aktivní odpočinek a obě třídy se vy-
pravily do nově otevřeného aqua-
parku v Chomutově, 8. B si pro změnu 
vyšlápla na Partyzán. Nejstarší žáci 
zhlédli film Katka v pasti, dokument 
o drogově závislé dívce, a Rok ďábla 
o závislosti na alkoholu. Diskutovali 
o tom, před čím chtěly filmy varovat, 
jak se to mohlo stát, proč a jak z toho 

ven. Podobné téma si vybrala i 5. B. 
Žáci si dokonce vyzkoušeli tester na 
přítomnost drog v těle. Nejdůležitější 
bylo, že si všichni popovídali a ještě 
se hodně naučili.

„Myslím si, že si děti školní den 
před podzimními prázdninami užily 
a uvědomily si, jak je důležité být 
zdravý, aby člověk mohl dělat, co ho 
baví,“ uzavřela Hejcmanová.

Jednotlivé mateřinky spadající pod 
Mateřskou školu Chomutov mají te-
maticky odlišné zaměření. Školka 
Písnička v Zahradní ulici již názvem 
napovídá, že její specializací je zpěv. 
Ne však ledajaký, učitelky pomocí 
písní děti učí, uvolňují je a jejich pro-
střednictvím i poskytují netradiční ná-
hled na svět. 

Písnička je jedna z největších ško-
lek ve městě, co se týče počtu dětí. 
Dvě třídy po patnácti dětech jsou do-
konce určené pro děti mladší tří let. 
Ani ty se ale při zpěvu neztratí. „Loni 
dokonce byly vybrány, aby se zú-
častnily přehlídky mateřských škol v 

Nymburku. Celkem jsme do této pře-
hlídky byli organizátory vybráni již 
popáté,“ uvedla vedoucí školky Eliška 
Smetanová.

V rámci mateřinky funguje také 
dětský sbor Písnička. Ten v průběhu 
roku vystupuje na desítkách různých 
akcí a organizuje například přehlídku 
pěveckých sborů Otvírání studánek. 
Často také zpívá klientům domovů 
pro seniory.

Děti jsou ve školce vedeny ke 
správnému životnímu stylu se všemi 
zdravými i morálními návyky. Hudba 
a hlavně zpěv ale dětem pomáhají na-
učit se i tento alternativní styl vyjadřo-

vání. Například klasický “dobrý den” 
děti hned doplní o zpívaný pozdrav, 
při hře venku zas ihned reagují na zpí-
vané zavolání. Zpěv a hudba se odma-
lička stávají součástí jejich běžného 
života a tím jej obohacují. 



školy zábava
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křížoVka Chomutovské Vánoce odstartuje … (tajenka).
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 28.11. st 19.00  Shirley Valentine – One woman show Simony Stašové – 
Bravurní komedie o hledání vlastní identity z dílny známého britského 
komediografa Willy Russella, jehož muzikál Pokrevní bratři obletěl celý 
svět, je určena nejen všem ženám středního věku.

chomutoVSké noViny 
čtrnáctideník pro občany 
statutárního města chomutova • 
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pod č.j. 4/1995 • vydává statutární 
město Chomutov • adresa 
vydavatele, redakce a distribuce: 
Magistrát města Chomutova, 
Zborovská 4602, 43028 Chomutov • 
Tiskne SAMAB BRNO GROUP, a. s. • 
náklad 22 600 výtisků • distribuce 
výtisků zdarma prostřednictvím 
České pošty

redakce:
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t.branda@chomutov-mesto.cz
Stanislav král, redaktor
474 637 444 
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 21.11. st 17.00 twilight Sága: rozbřeSk – 2. čáSt 19.00 Skyfall
 22.11. čt 17.00 raubíř ralf 19.00 atlaS mraků
 23.11. pá  17.00 raubíř ralf 18.00 náVrat do Silent hill (3d)

19.30 odpad měSto Smrt
 24.11. so  15.00 raubíř ralf (3d) 17.00 odpad měSto Smrt
   19.00 na diVoké Vlně
 25.11. ne 15.00 zVonilka: tajemStVí křídel 17.00 atlaS mraků
   19.00 náVrat do Silent hill (3d)
 26.11. po 17.00 twilight Sága: rozbřeSk – 2. čáSt
   18.00 odpad měSto Smrt
 27.11. út 17.00 hotel tranSylVánie (3d) 18.00 Ve Stínu
 28.11. st 17.00 twilight Sága: rozbřeSk – 2. čáSt
   19.00 praho, má láSko
 29.11. čt 17.00 atlaS mraků 19.00 SVatba mezi citróny
 30.11. pá 17.00 legendární parta 18.00 na diVoké Vlně
   19.30 náVrat do Silent hill (3d)

 21.11. st 17.15 Vánoční korálkoVání
 24.11. so 08.00 podzimní šachoVý turnaj
   09.00 rychlá kola ddm – závody na autodráze
 30.11. pá 09.00  regionální dějiny ii. – 14. ročník oblíbené vědomostně 

zábavné dějepisné soutěže pro tříčlenné týmy žáků ZŠ a tomu 
odpovídajících ročníků gymnázia.

 21.11. st  10.00 internet pro Seniory ii – SKKS
   17.00  japonSká kuchyně – zdraVá dieta – přednáška 

Kaori Okano Jůzové – Café Atrium
 23.11. pá 17.00  SloVinSko na kole – přednáška Jakuba Paška – Café Atrium
 24.11. so 08.00  farmářSké trhy – náměStí 1. máje
 28.11. st 17.00  babka Ťapka na kraji SVěta aneb noVý zéland 

očima čeSké babičky – autorské čtení s Annou Johanou 
Nyklovou – SKKS

 
KINO SVěT

důM děTí a Mládeže

předNášKY, beSedY, aKCe

MěSTSKÉ dIVadlO

 Do 23.11. malby z plenéru – Václav Suchopárek – galerie Lurago
 Do 31.12. foto – dominika dolejšoVá – galerie Na schodech
 Do 30.11. obrazy – richard pachman – výstavní síň knihovny
  VýšiVky – eVa hůlkoVá – výstavní síň knihovny
 Do 31.1. grafika – oldřich kulhánek – galerie Špejchar

 21.11. st 19.00  radůza – Radůza se svou kapelou ve složení Josef Štěpánek (kytara, 
steel kytara), Jan Cidlinský (baskytara, kontrabas, housle), David Landštof (bicí) 
představí svým fanouškům nové album Ocelový město – městské divadlo

   17.00  Večerníček pro Seniory – tradiční taneční podvečer pro se-
niory s Malou českou muzikou – kulturní dům Zahradní

 23.11. pá 19.00  mŇága a žĎorp – Kulisárna
 1.12. so 10.00  adVentní koncert – jirkoVSké Seniorky – 

kostel sv. Kateřiny

 24.11. so 10.00  Vánoce V muzeu – krušné hory bez hranic – 
vánoční výstava – kostel sv. Kateřiny

   15.00  Vánoční benefiční aukce – Po třech letech se vrací úspěšná 
charitativní akce, letos s podtitulem ANDĚLSKÁ, jejíž celý výtěžek bude 
věnován chomutovské Asociaci Pro HANDICAP.

 25.11. ne    mše k uctění patronky SV. kateřiny – kostel sv. Kateřiny
 Do 7.12.  copak je to za šarži? – hodnostní označení a doplňky v čs. armádě 

od roku 1918 po současnost – Dům Jiřího Popela

    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

 22.11. čt 17.30  piráti chomutoV–hc škoda plzeŇ – hokej junioři – 
zimní stadion

 23.11. pá 17.30  piráti chomutoV–hc SlaVia praha – hokej – zimní stadion
 24.11. so 10.00 judo – městská sportovní hala
   13.00 i. karambol klub chomutoV–moSt – kulečníková herna
   15.00 6. zimní futSaloVá liga – sportovní hala
 25.11. ne 15.00 5. zimní futSaloVá liga – sportovní hala
 28.11. st 17.00  bk leVharti chomutoV–uSk praha – basketbal – 

městská sportovní hala
 29.11. čt 17.30  piráti chomutoV–dukla jihlaVa – hokej junioři – 

zimní stadion
 30.11. pá 17.30  piráti chomutoV–hc VerVa litVínoV – hokej – 

zimní stadion
 1.12. so 08.00 1. zimní futSaloVá liga – městská sportovní hala
   17.00  bk leVharti chomutoV–lionS j. hradec – basketbal – 

městská sportovní hala
 2.12. ne 08.00 2. zimní futSaloVá liga – městská sportovní hala
   08.00 4. zimní futSaloVá liga – městská sportovní hala
   14.30 3. zimní futSaloVá liga – městská sportovní hala
   17.30  piráti chomutoV–hc kometa brno – hokej – zim. stadion

VýSTaVY

KONCerTY

OblaSTNí MUzeUM

SpOrT
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Statutární město Chomutov zve obyvatele lokality březenecká a zátiší na územně zaměřené

Setkání S občany
které se bude konat ve čtvrtek 29. listopadu 2012 
od 16 do 17 hodin v jídelně zš a mš v ul. 17. listopadu 4728 (vchod ze dvora – obejít školu zprava)
za přítomnosti zástupců vedení města, městské policie, technických služeb, dopravního podniku 
a příslušných odborů magistrátu

program: problémy a potřeby lokality březenecká a zátiší
(ulice Hutnická, 17. listopadu, Kyjická, Dřínovská, Březenecká, Kundratická, Stavbařská, Pod Strážištěm, Pod Strání, Ve Stráni, 
Dobrovského, Pod Lesem, Blatenská – horní část, U Třešňovky, Jabloňová, Barákova, Na Lučině, Šrobárova, Kozinova, Winterova, 
Na Vyhlídce, Tylova, Lipanská, Na Spravedlnosti, V Zahradách)

www.chomutov-mesto.cz

setkání s občany

Úředníci pilují komunikaci
Každý se může v komuni-

kaci zlepšovat! A protože komuni-
kace je důležitou součástí práce úřed-
níků, rozhodl se Magistrát města 
Chomutova zkvalitnit činnost svých 
zaměstnanců vhodným školením. 
Pomohl mu v tom Evropský sociální 
fond, konkrétně operační program 

Lidské zdroje a zaměstnanost, z něhož 
získal dotaci na projekt Komunikační 
dovednosti úředníka. Prezenčním stu-
diem v rozsahu dvou dnů postupně 
procházejí dvě stovky zaměstnanců 
magistrátu, kteří se učí efektivněji do-
rozumívat s klienty, řešit konflikty 
nebo třeba zvládat stres.



servis fotostrana

Přehlídka a názorná prezentace 
různých oborů středních škol v měst-
ské sportovní hale opět i letos po-
mohla dalším školákům a jejich rodi-
čům s výběrem budoucí profese. Aby 
měli z čeho vybírat, každá ze škol 
se zde představila svými typickými 
obory. Návštěvníci si mohli vyzkou-
šet různé robotické a elektronické 
hračky, přihlížet chemickým poku-
sům, nechat si změřit tlak, vytvořit 
nový střih a účes nebo od kuchařů či 

barmanů ochutnat dobrý pokrm a ná-
poj. „Výstava každoročně pomáhá 
s výběrem středních škol nebo uč-
ňovských oborů. Je také dobrou pří-
ležitostí prezentace činností škol 
před širokou veřejností,“ vysvět-
lil její podstatu primátor města Jan 
Mareš. Výstavu Vzdělávání pořádaly 
jako tradičně Okresní hospodářská 
komora v Chomutově a Hospodářská 
a sociální rada Chomutovska ve spo-
lupráci s městem.
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Výstava usnadnila 
výběr povolání




