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

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

kolegy na pozice:

MISTŘI VÝROBY

OPERÁTOŘI VÝROBY

PROGRAMÁTOŘI ROBOTŮ 
(vhodné i pro absolventy technických škol)

SEŘIZOVAČI, 
ELEKTRIKÁŘI

SKLADNÍCI
 

Studentům technických škol, 
ovládajících AUTOCAD, nabízíme 

možnost letní brigády.
 

Všem novým zaměstnancům nabízíme 
zázemí velké nadnárodní firmy, 

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

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

Více informací lze získat na 

tel.: 474 313 137/5
nebo na

e-mail: lenkajanska@eaton.com

Chomutovské vánoCe 2015 –
nájem prodejního místa
Statutární město Chomutov vyhlašuje výběrové řízení, jehož předmětem je nabídka 
uzavření smlouvy na nájem prodejního místa na dobu trvání vánočních trhů 
v termínu od 29. 11. do 23. 12. 2015 na náměstí 1. máje v Chomutově.
 

Celý text výzvy najdete na stránkách:

www.chomutov-mesto.cz

výzva

pozor, končí platnost řady 
občanskýCh průkazů
V letošním roce končí desetileté období od hromadné výměny občanských průkazů 
prováděné v roce 2005. Ověřte si, zda nekončí platnost i vašeho občanského průkazu. 
O výměnu občanského průkazu si můžete požádat na odboru dopravních a správních činností 
chomutovského magistrátu. 
Doporučená lhůta k podání žádosti je 30 až 60 dnů před koncem platnosti stávajícího 
občanského průkazu, nejpozději však do 15 pracovních dnů po dni, ve kterém došlo ke 
skončení jeho platnosti. 

www.chomutov-mesto.cz

upozornění
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1., 8., 15.,  
22., 29. 7.
Koncert dechových 
hudeb od 16.30 hodin 
v městském parku

4. 7.
Farmářské trhy  
na náměstí 1. máje  
od 8 do 12 hodin

11. 7.
36. ročník 
Chomutovské hodinovky  
na atletickém stadionu  
od 10 hodin

15. 7.
 Letní filharmonie 2015  
od 20 hodin v letním kině

18. 7.
Farmářské trhy  
na náměstí 1. máje  
od 8 do 12 hodin

ZaPIšTe SI 
dO dIáře

CHCeTe Mě?
betynka je 4 roky stará kříženka 
špice. I přes svou menší velikost je 
to dobrá hlídačka. Umí vykouzlit 
úsměv na tváři každému člověku.

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

PřIjďTe SI ZaHráT 
Na PIaNO 
Umíte hrát na piano? Neváhejte, v Centrálu můžete mít vlastní 
koncertní síň. „V rámci setkání přátel v naší kavárně Coffee Bubble 
jsme s Markem Hrabáčem a Petrem Kaiserem přemýšleli, jak 
zatraktivnit veřejný život v centru města. Inspirováni projektem Piana 
na ulici jsme ve vestibulu umístili piano, které je skutečně k dispozici 
všem lidem všeho věku,“ řekl kavárník Tomáš Týr. Piano skutečně láká. 
Hraní si vyzkoušela i učitelka hudby Emi Suzuki. „Je to skvělý nápad, 
přibližuje to hudbu široké veřejnosti. Mnoho lidí umí krásně hrát, 
ale nemají šanci koncertovat, pro ně je to ideální místo. Využilo toho 
i několik mých studentů,“ řekla.  

 téma
 4 ParKY MěNí TVář, abY 

Se dO NICH VráTIl 
žIVOT
Piknik u fontány či svatba 
v rozáriu? Proč ne. I to je cíl 
současných i plánovaných 
změn v městském parku.

 aktuality
 6 radNICe ZVe Ke 

SPOlUPráCI STUdeNTY 
VYSOKýCH šKOl
Vedení chomutovské radnice 
chce do přeměny města zapojit 
mladé odborníky, kterým není 
Chomutov lhostejný. 

 aktuality
 7 daň Z NeMOVITOSTI Se 

ZaTíM SNIžOVaT NebUde
Zastupitelé neschválili snížení 
daně z nemovitosti. Město 
k tomu vedly ekonomické 
důvody. 

 kultura
 9 KaMIl SOPKO: Můj SYN 

bYl aSTrOlOgICKY 
VYPOčíTáN
Namaloval kohouta a stal se 
malířem. Tak jednoduché to 
sice nebylo, ale začalo to tak. 
Nejen své začátky popsal 
malíř a sochař Kamil Sopko ve 
Zpovědnici.

 sport
 10 PO SeSTUPU řeší, 

CO bUde dál
Chomutovští fotbaloví fa-
noušci prožili neveselé jaro. 
FC Chomutov si sice v záchra-
nářských bojích počínal srdna-
tě, ale postupem času bylo jas-
né, že sestupu do divize se tým 
nevyhne. 

 společnost
 11 dObrOVOlNíCI Mají 

ZáZeMí
Dobrovolnické centrum ote-
vřela v Chomutově organi-
zace ADRA. Pobočka zajiš-
ťuje zázemí pro dobrovolní-
ky, kteří chtějí pomáhat po-
třebným v nejrůznějších ob-
lastech.

 fotostrana
 15 Mladí fIlMařI TOčí 

HOrOr Na Hradě
Film? To už na ZŠ v ulici 
Akademika Heyrovského 
bylo. Nyní se zdá, že se na 
této škole znovu urodilo 
něco z filmařského umění.
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Piknik u fontány či svatba v rozáriu? Proč ne. I to je cíl současných i plánovaných změn v městském parku, 
protože svatby, ale i rodinný piknik, sportování s dětmi, procházky či návštěvy turistů patří k oživení parků 
a především toho městského. V městském parku i v menších parcích na náměstích T. G. Masaryka a E. Beneše 
nyní končí první rozsáhlá obnova zeleně, která odhalila mnohá zajímavá zákoutí. 

„Na zkrášlení prostoru rozária 
a obnovu dřevěného altánu či revita
lizaci prostoru kolem betonové fon
tány nebo oživení původních vodních 
ploch v parku se pokusíme získat fi
nance z nového programu na přeshra
niční spolupráci Interreg,“ říká ve
doucí projektového týmu chomutov
ské radnice Hana Nováková. Vytvořit 
projekt a získat dotační peníze po
mocí mezinárodní spolupráce se vy
loženě nabízí a Chomutov proto bude 
opět spolupracovat s partnerským 
Annabergem-Buchholzem.

Výběr obnovy některých částí 
městského parku pro mezinárodní pro
jekt byl nasnadě. Za podobou mno-
hých z nich totiž stojí významný za
hradní architekt a šlechtitel Vin zenz 
Ber ger, který v roce 1945 musel opus
tit Cho mu tov a později se usídlil 
v Bonnu (více o něm v další části té
matu). Tato historická osobnost totiž 
významně spojuje jak českou, tak ně
meckou stranu. 

Vodní plochy jsou přirozenou sou
částí takto velkých parků, v tom cho
mutovském je však v současnosti je

dinou vodní plochou leknínové je
zírko a bývalé vodní prvky jsou řadu 
let nefunkční. Samotné řešení, např. 
prostoru stávající velké fontány, 
však ještě bude předmětem diskuze 
s odborníky a veřejností. Uvažuje se 
o možnosti uspořádání podobného 
workshopu, jaký proběhl u městských 
lázní. V sou čas nosti je k dispozici va
riantní studie obnovy tohoto prostoru, 
která již v minulosti byla veřejnosti 
představena prostřednictvím ankety. 
„Všechny varianty však počítají s od
straněním stávající fontány, zatímco 

od některých odborníků nyní zaznívá 
názor pro revitalizaci stávajícího pro
storu se zachováním velké fontány, 
což znamená prozkoumání techno
logických možností a nároků na pro
voz,“ říká Hana Nováková.

Novou aktivitou, která by se měla 
stihnout ještě v letošním roce, je hřiště 
pro psy, které vznikne u vchodu do 
parku z Če la kov ské ho ulice (naproti 
dětskému domovu). V parku by se ča
sem měly objevit i naučné cedule, 
které přinesou informace o historii, 
fauně a flóře v parku.

Stále více oblíbenou součástí 
městského parku se stalo Rodinné 
centrum Rozmarýn. Rodinám s dětmi 
slouží od poloviny května, již za pár 
měsíců ale chce zaujmout i další vě
kové kategorie. „Především rodiče 
s již odrostlými dětmi a také seniory. 
Centrum se teprve dostává do pově
domí obyvatel, přesto jeho příznivců 
přibývá,“ uvedla jednatelka společ
nosti Kultura a sport Věra Flašková.

Už o prázdninách Rozmarýn 
zacílí na starší děti a mládež. 

„Chystáme se zprovoznit službu, kde 
si budou moci návštěvníci v centru 
zdarma zapůjčit iPad Air,“ prozradila 
Věra Flašková.

Od září se bude nabídka dále do
plňovat. Pro dospělé a seniory budou 
pracovníci centra pořádat Ces to va-
tel ské dýchánky, při kterých návštěv
níci poznají známé i neznámé krásy 
Čech i jiných zemí. Umělecky za
ložení lidé se mohou scházet ve vý
tvarném ateliéru, ve kterém se bude 
tvořit náročnějšími technikami. 

„Programy, které od září začneme 
průběžně spouštět, jistě zaujmou i ji
nou skupinu obyvatel než jen ma
minky s dětmi,“ řekla jednatelka. Pro 
lidi různého věku je přizpůsobeno i 
zázemí Rozmarýnu. „Prostředí centra 
a hlavně kavárny nemá klasicky dět
ský charakter, cítí se tu dobře i seni
oři a další členové rodiny,“ doplnila.  

Herna pro děti dvou generací je 
v centru otevřená každý den mimo 
neděle, kromě toho se v určité dny 
konají různé besedy, dílny pro děti, 

taneční odpoledne, hodiny výuky an
gličtiny nebo soboty pro děti a je
jich tatínky.

Parky 
mění tvář, 

aby se do nich vrátil život  

Centrum rozmarýn láká k zábavě celé rodiny
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Vykácet pár stromů, vysadit jiné. 
Odstranit keře. A obnova parku je 
hotová. Jednoduše se to píše, když 
práce na obnově parků téměř skon
čily. Pří prava revitalizace byla pod
statně složitější. A rozhodně nekončí, 
spíše naopak. Nutnost rekonstrukce 
cestní sítě, parkového mobiliáře a vy
užití různých stavebních prvků v par
cích je zjevná a jsou to cíle, na které 
se musí město zaměřit v nejbližší bu
doucnosti. Jaká je současnost a jak 
probíhaly přípravy na největší revita
lizaci městského parku za posledních 
třicet let, jsme se zeptali referentky 
odboru rozvoje, investic a majetku 
města Jany Hladové.
Kdy se začala plánovat současná 
revitalizace parků? 

Nápad revitalizace a částečné ob
novy parků se zrodil v roce 2010. 
Snahou bylo využít na tento projekt 
finance z příslušného operačního pro
gramu Ministerstva životního pro
středí. Od nápadu k realizaci však 
vede dlouhá cesta plná příprav a ad
ministrativní práce. Žádostí o tako
vou dotaci je mnoho a finanční pro
středky jsou omezené, proto město 
se svou žádostí uspělo až na potřetí.  
Práce začaly vloni v srpnu. 
Co se skrývá pod pojmem revita-
lizace? 

Není to jen ošetření dřevin, ale 
velký objem prací spočíval také v od
stranění keřů, stržení drnu, terénních 
úpravách a založení nových travna
tých ploch. V parcích také bylo vysa
zeno několik desítek nových stromů 
a keřů, které byly umístěny tak, aby 
v budoucnu nahradily stávající doží
vající dřeviny a současně nenarušily 
původní ráz a utváření parku.
Občané všechny změny v parcích 
bedlivě sledují. Ty jsou ale jen vý-
sledkem složitého procesu. V čem 

spočívá? 
Především ve velmi podrobné 

práci dendrologů, kteří zpracovali in
ventarizační průzkum, který obsáhl 
veškerou zeleň v parcích. Jejich úko
lem bylo každý strom důkladně pro
hlédnout, zjistit jeho zdravotní stav 
a perspektivu do budoucna. Součástí 
jejich práce je také kvalifikace růz
ných defektů a chorob a následně ná
vrh opatření, která daný stav zlepší 
nebo alespoň stabilizují. 

Co si máme pod tím představit? 
Příkladem takového opatření je 

bezpečnostní vazba stromů. Některé 
stromy nemají tvar, který odpovídá 
jejich přirozenému růstu a při zátěži 
způsobené klimatickými podmín
kami by mohl nastat pád stromu nebo 
jeho rozlomení. Bezpečnostní vazba 
spočívá ve svázání kosterních větví 
tak, aby se nemusely řezat a strom 
nebyl dotčen na kráse a vitalitě, ale 
současně splňoval požadavky na bez
pečnost. V parcích bylo ošetřeno 
a tím zachráněno před kácením cel

kem jedenadvacet stromů.
Přesto městský park velmi prořídl. 
Kdo rozhodoval o kácení? 

Počet stromů, které byly navrženy 
k odstranění, vyplynul z dendrologic
kého průzkumu. Povolení k odstra
nění uděloval odbor životního pro
středí. Celý proces byl navíc dozo
rován odborným okem pracovníků 
Agentury ochrany přírody a krajiny 
ČR, kteří bedlivě hlídali, aby nedo
šlo k bezdůvodnému kácení. V par

cích bylo posouzeno přes 800 stromů 
a z nich k odstranění navrženo téměř 
150. Množství odstraňovaných dře
vin bylo velmi diskutovaným a sle
dovaným tématem. Mohlo by se zdát, 
že kácení více než stovky stromů je 
velké množství. Důležité je ale zmí
nit, že převážnou většinu těchto dře
vin tvořily náletové stromy, které ne
byly v parku záměrně vysazeny, ale 
vyrostly samovolně, většinou v pod
rostu mateřských rostlin nebo v mís
tech naprosto nevhodných. Tyto dře
viny časem zahustily původní po

rost, který tvořil kostru parku, a po
stupem času již málokdo poznal, že 
se jedná o náletovou rostlinu. Park 
nepochybně prořídl také díky odstra
nění velkých keřových skupin.
Mizely i keře? 

Ano, obdobná situace nastala 
u keřového patra, kdy jednotlivé sku
piny keřů postupně vytvořily místy 
jednolitý neprostupný celek, který 
z původně malebných zákoutí vytvo
řil tmavá a nebezpečná místa, svádě
jící k využití různými individui nebo 
k odhazování nepořádku. Také ve
řejnost na tuto situaci často upozor
ňovala. V hlavním městském parku, 
v místech kde sousedí s Čela kov-
ského ulicí, bylo odstraněno velké 
množství přehoustlých keřů prorost
lých náletovými dřevinami a z pro
storu tak vystoupilo několik krásných 
letitých dřevin, které jsou nyní ne
přehlédnutelné. Také tam, kde park 
sousedí s Buchenwaldskou ulicí, 
byla plocha zbavena velkého množ
ství přestárlých keřů, místo nichž zde 
bylo vysazeno pár nových solitérních 
stromů. Pročištěn byl také prostor 
u bývalé fontány.
Zaznamenali jste nějaké negativní 
ohlasy? 

Povětšinou lidé nelibě hodno
tili právě kácení, které jim připa
dalo nepřiměřené. V sou čas né době, 
kdy práce finišují, by jistě nikdo ne
poznal, že zde vůbec nějaké stromy 
zmizely. Jednou z dalších reakcí 
bylo překvapení, že se v rámci těchto 
prací neopravuje cestní síť či altány. 
Na ty se bo hužel dotace nevztaho
vala. Jedinou výjimkou je stavba ko
vové konstrukce na popínavé rostliny 
v parku T. G. Ma sa ryka. Tento návrh 
je dílem městského architekta a má 
v budoucnu tvořit výraznou domi
nantu parku.

Podobu parku výrazně ovlivňo
val Vinzenz Berger, který byl dva
atřicet let vedoucím zahradnického 
úřadu v Chomutově. V parku vytvo
řil rozsáhlé rozárium a květinové zá
hony. Za jeho působení vznikly také 
pověstné květinové hodiny, jejichž 
kopie je k vidění v německém Er lan-
genu. Není pochyb, že se musel podí
let na přípravě a podobě zemské vý
stavy roce 1913, která zabrala prak
ticky celý městský park včetně diva
dla a přilehlého okolí.

Berger, který je také označo
ván za otce první žluté lilie zlato

hlavé, musel jako Němec z Cho mu-
to va utéct v roce 1945. Jeho cesta 
vedla nejdříve do Lipska, dále přes 
Bad Harz burg a Lan dau a skončila 
v Bonnu, kde vypěstoval přes 200 
novinek jiřin a přes 50 nových růží. 

Bergerovým nejkrásnějším úspě
chem po více než třicetiletých poku
sech se skladbou a kombinací je vy
pěstování první žluté lilie zlatohlavé. 
Do bro družstvím pro něj bylo zu
šlechťování divoké, z Číny pocháze
jící narůžovělé divoké růže rugosa.

Vinzenz Berger zemřel 15. pro
since 1973 v devadesáti letech.

Park přišel o stromy, mnohem víc ale získal 

Světoznámý šlechtitel 
ovlivňoval podobu parku

1824 – Purkmistr František Grünwald navrhl založit park na místě, 
kde byly bažiny sloužící k obraně města.
1840 – park vznikl
1885 – slavnostní odhalení pomníku císaře Josefa II. – dnes je na 
jeho místě památník obětem fašismu
1898 a 1903 – drenáž parku a nová kanalizace
1905 – započata stavba tzv. Městské sadové dvorany, dnes budova 
slouží jako městské divadlo
1906–1972 – na místě městských lázní stál evangelický kostel
14. června–15. září 1913 – v parku a okolí se konala Německo-
česká zemská výstava 
1919 – desítky českých vojáků se snažily zničit pomník Josefa II.
1928 – slavnostní odhalení pomníku padlým v 1. světové válce. Po 
roce 1945 byl zničen
1932 – postavena budova akvária ve východní části parku. Chovali 
se zde mloci, žáby, želvy, čolci a 94 druhů exotických rybiček. Pozdě-
ji byl pavilon rozšířen a vznikl zde bazének s vodními ptáky. Při re-
konstrukci parku roku 1972 zbyl z akvária jen opuštěný pavilon.
1971 – vybudován pomník V. I. Lenina před budovou divadla
1999 – Několik let po odstranění pomníku V. I. Lenina byla slavnost-
ně odhalena socha Tanečnice, která je na místě dodnes
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Zajímavost tohoto stromu donedávna nebyla vidět, byl zarostlý hustým křovím.
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KráTCe
budou tvořit ve 
skanzenu
Nejrůznější výrobky budou 
tvořit návštěvníci Staré Vsi 
v sobotu 11. a 25. července 
od 17 hodin. Co si lidé vyrobí, 
mohou si odnést domů. 

safari expres ano, 
proCházky ne
Každý prázdninový pátek a so-
botu se v Podkrušnohorském 
zooparku konají jízdy Safari ex-
presem od 20.15 hodin. Večerní 
procházky se nekonají. 

přibyly lavičky, 
ubyla pískoviště
Technické služby v těchto dnech 
zabudovaly šest nových laviček 
v Hutnické ulici, vybouraly staré 
pískoviště na Březenecké, v Ky-
jické a v ulici Školní pěšina. 

změna otevíraCí 
doby rozmarýnu
Rodinné centrum Rozmarýn 
v městském parku mění od 
1. července provozní dobu. 
Nově bude otevřené od pondě-
lí do soboty, v neděli ne. 

přijďte si zaCvičit 
do parku
Od začátku prázdnin se koná 
každou středu cvičení rodičů 
s dětmi před rodinným centrem 
Rozmarýn. V pátek 10. července 
odpadá cvičení s kočárky.

přes prázdniny 
do letňáku
Letní kino zahájí provoz v pátek 
3. července ve 22 hodin pohád-
kou Peklo s princeznou. Promí-
tat bude vždy v pátek a v so-
botu. 

Primátor 
ocenil dva 

Chomutovany

Jeden dokázal dostat Chomutov 
na známky, druhý se celý život vě
noval divadlu. Rada města udělila 
Cenu Jiřího Popela z Lobkovic dal
ším dvěma Chomutovanům – dok
toru Václavu Svobodovi a Josefu 
Vykrůtilovi in memoriam. 

Václav Svoboda je chomutov
ským patriotem, propagátorem města 
v Česku i v zahraničí. Je dlouhole
tým členem Klubu českých filate
listů. V Chomutově se podílel na po
řádání mnoha výstav poštovních zná
mek, které přilákaly nesčetně ná
vštěvníků. jeho zásluhou se podařilo 
do emisního plánu České pošty za
řadit i poštovní známku s motivem 
Chomutova. 

Dalším oceněným, a to in memo-
riam, je Josef Vykrůtil. Od roku 1945 

až do svého úmrtí v roce 1986 byl 
chomutovským patriotem. Byl vý
znamným organizátorem v oblasti 
amatérského divadla a kultury na 
Chomutovsku hned po 2. světové 
válce. V roce 1945 začal díky jeho ak
tivitám pracovat v Chomutově diva
delní soubor Karel Čapek. Byl her
cem, režisérem a vedoucím dětského 
divadelního souboru, byl také čle
nem poradních sborů pro divadlo ne
jen v chomutovském okrese a v kraji. 
Aktivně pracoval i jako funkcionář 
Svazu českých divadelních ochotníků, 
kde byl oceněn za svoji práci nej
vyšším oceněním, zlatým odznakem 
Svazu českých divadelních ochotníků.

Předání cen proběhlo v rámci 
veřejného zasedání zastupitelstva 
22. června.

Petr Maxa: Chci se pravidelně 
setkávat s cestujícími

radnice zve ke spolupráci 
studenty vysokých škol

Dopravní podnik Chomutova 
a Jirkova má nového ředitele. Je jím 
třiačtyřicetiletý Petr Maxa. Pod jeho 
vedením čeká firmu integrace do ta
rifního systému Dopravy Ústeckého 
kraje. Dalším cílem je zvýšení pří
jmu společnosti mimo linky měst
ské hromadné dopravy a otevření 
plničky CNG pro veřejnost. „V sou-
čas né době se intenzivně seznamuji 
s chodem firmy, aby se změny mohly 
zavést co nejdříve,“ řekl Maxa.

Podle něj by tarifní začlenění do
pravního podniku do integrované do
pravy Ústeckého kraje neměla při
nést pro cestující zdražení jízd
ného. „To není cesta, kterou chceme 
jít, všechna jednání chceme vést 
k tomu, aby cestující naopak zís
kali,“ řekl nový ředitel. Jeho dal
ším úkolem je zlepšení image firmy. 

Cestující musí poznat, že jsou pro 
dopravní podnik důležití. „Proto 
chci zavést pravidelná setkání s na
šimi klienty na autobusových nádra
žích jak Chomutově, tak v Jirkově.“ 
řekl Maxa.

Petr Maxa se celý svůj život 
pohy bu je v oblasti dopravy. Vy stu-

do val dopravní fakultu ČVUT, pra
coval v malé dopravní firmě Quick 
Bus a čtyři roky byl starostou města 
Chlumec. „Je to pro mě určitá vý
hoda. Mám pohled na problematiku 
jako manažer firmy a také zkušenosti 
politika a objednatele veřejných slu
žeb,“ dodává Maxa.

Vedení chomutovské radnice 
chce do přeměny města zapojit 
mladé odborníky, kterým není Cho-
mu tov lhostejný. Cho mu tov ský pri
mátor proto vyzývá ke spolupráci 
všechny autory vy so ko škol ských 
prací (se mi nár ní, di plo mo vé apod.), 
které se týkají Cho mu to va a jeho 
rozvoje. Vedení města zajímají 
všechny texty od roku 2010, které 
mo hou přispět k pozitivním změ
nám v Cho mu tově. Auto rům pro 

město nejvíce užitečných prací pri
mátor nabídne krátkodobou place
nou stáž v kanceláři primátora.

Texty školních prací spolu 
s krátkým životopisem je třeba za
slat do 31. října na e-mailovou ad
resu rekult@chomutov-mesto.cz. 
Zaslané podklady budou v kance
láři primátora průběžně hodnoceny. 
Další informace lze získat také na 
telefonním čísle 739 320 640.

„Zajímají nás kvalitní analýzy, 

objevování historických souvislostí, 
právní a ekonomické rozbory, ná
vrhy řešení ekologických či soci
álních problémů – zkrátka všechny 
texty, o které se budeme moci opřít 
při řízení rozvoje města. Ještě víc 
nás ale zajímají autoři oněch textů, 
z nichž některé rád přizvu k pla
cené spolupráci. Chomutov totiž po
třebuje talentované a vzdělané lidi, 
kteří mají o své město zájem,“ řekl 
k tomu primátor Daniel Černý.

Petr Maxa (vlevo) při seznamování se servisem DPCHJ. 
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Město jednalo s majitelem 
problémových bytů na sídlištích 

Se Senior pasy 
lidé ušetří

daň z nemovitosti se zatím 
snižovat nebude 

Nový ředitel chce dostat 
do ulic více strážníků

Náměstek chomutovského pri
mátora Marian Bystroň jednal 
s man želi Krá lo vý mi, jejichž ro
dina vlastní více než padesát síd
lištních bytů. Náměstek svolal jed
nání na základě informací od míst
ních sdružení vlastníků bytových 
jednotek, která se potýkají s tím, 
že manželé Krá lo vi neodvádějí za 
část svých bytů platby za údržbu 
a teplo do spo leč ného fondu SVJ. 

Některá SVJ jsou tak kvůli statisí
covým dluhům v ohrožení. Do bytů 
se navíc často stěhují problémoví 
nájemníci.

 „S manželi Královými jsme se 
dohodli, že hned v srpnu zkontro
lujeme, zda dohodu o platbách za 
služby plní. Město má sice ome
zené možnosti, jak v podobných pří
padech zasáhnout, ale problém ta
kových rozměrů nelze přehlížet a je 

nutné, aby se do jeho řešení radnice 
vložila. Jedním jednáním naše snaha 
o pomoc s řešením situace majitelů 
bytů určitě neskončila,“ řekl k tomu 
náměstek Bystroň.

Výsledkem jednání byl slib man
želů Králových, že od 1. července 
budou za všechny byty ve vlastnictví 
jejich rodiny odvádět povinné platby 
do fondů SVJ. Manželé také infor
movali o tom, že většina jejich bytů 

je předmětem chystaného prodeje, 
z kterého by měly být umořovány 
současné dluhy vůči SVJ. Královi 
také přislíbili, že všem SVJ, v kte
rých dluží za roky 2013 a 2014, pí
semně uznají dlužné částky.

Náměstek ještě povede jednání 
s vedením místního úřadu práce, aby 
se informoval, jakým způsobem jsou 
do řešených bytů směrovány dávky 
na bydlení.

Lidé starší pětapadesáti let mohou 
v Chomutově dostat slevovou kartu 
Senior pas. Lze ji pořídit v infoservisu 
v přízemí magistrátu ve Zborovské 
ulici. „Stačí vyplnit přihlášku elek
tronicky na stránkách www.senior
pasy.cz nebo v infoservisu v tištěné 
podobě. Vše je zcela zdarma a karta 
má neomezenou platnost,“ uvedla ve
doucí odboru sociálních věcí Kamila 
Faiglová.

Po obdržení karty mohou senioři 
využívat nejrůznějších slev v rozmezí 
pěti až padesáti procent. Levnější bu
dou mít výrobky a služby v oblasti 
zdravotnictví, lázeňství, wellness, ces
tování, stravování, ubytování, ale 
i vstupy do galerií či muzeí. „Slevy 
lze uplatnit také na spotřební nákupy,“ 
doplnila vedoucí odboru. 

Zastupitelé neschválili snížení 
daně z nemovitosti. Město k tomu 
vedly ekonomické důvody. „Bohužel 
mu síme dělat i nepopulární rozhod
nutí. Daňové zatížení majitelů ne
movitostí rádi snížíme v situaci, kdy 
si budeme jistí, že městský rozpo
čet neohrožují další pokuty za euro
dotační výběrová řízení z minulosti,“ 
řekl k tomu primátor města Daniel 
Černý. 

Z daně z nemovitosti se nyní do
tuje daň za odpady. Jsou to spojené 
nádoby, pokud by vypadly příjmy 
z daně z nemovitosti, občané by mu

seli zaplatit více za odpady. Pro více
člennou domácnost by to mohlo na
opak znamenat vyšší roční výdaje. 
Nyní město dotuje daň z odpadu kaž
dému občanovi částkou 341 korun. 
Takto to bylo odhlasováno zastupi
telstvem v minulém volebním ob
dobí a toto usnesení stále platí.

Dalším důvodem je nižší příjem 
z daní vybíraných státem, již nyní je 
tam výpadek 18 milionů korun. Dal-
ším významným rizikem a nezná
mou jsou pokuty a vracení dotací za 
starší dotační projekty. Tam mohou 
být výdaje v řádech desítek milionů 

korun, jejich výše je nyní nepředví
datelná. Město dále splácí více než 
čtyřsetmilionový úvěr. 

Omezení těchto příjmů by se 

rovnalo omezení investic do oprav 
chodníků a silnic, které jsou pla
ceny právě z fondu, kam jdou peníze 
z daně z nemovitosti. 

Městská policie Chomutov má no
vého ředitele. Město si od něho sli
buje, že jí vrátí dobré jméno a zlepší 
bezpečnost v ulicích. Z výběrového 
řízení vyšel vítězně Tomáš Douda. 
Budoucí ředitel dosud u městské poli

cie nepracoval, je mužem „z venku“. 
Musí se proto nejdříve stát strážníkem 
a pak bude jmenován ředitelem. „Má 
před sebou jasný úkol. Vrátit městské 
policii dobré jméno u občanů, zlep
šit bezpečnost v ulicích, a to v co nej
kratší době,“ říká k tomu první náměs
tek primátora Marek Hrabáč, který je 
velitelem městské policie.

Tomáš Douda chce více stráž
níků v ulicích. „Chci, aby městská po
licie byla vidět na ulici, mezi lidmi. 
Rád bych také navýšil počet strážníků 
a odstranil nynější podstav,“ říká bu
doucí ředitel s tím, že přesnější čísla 
bude znát po nástupu do funkce. Podle 
jeho odhadu a informací, které má, by 

se počet strážníků měl zvýšit zhruba 
o deset. Dalším cílem je strážníky 
technicky dovybavit. 

V chomutovském sboru nové ve
dení města nedávno udělalo audit, 
který odhalil závažné chyby v hospo
daření. Policisté na vyšších pozicích si 
vypláceli statisícové odměny, přitom 
nebyly peníze na nové strážníky nebo 
na obnovu techniky. 

Nový ředitel je z Chomutova, 
dlouhá léta pracoval u celní správy, 
kde řešil kromě jiného daňové a celní 
úniky, pracoval i na právním úseku. 
V po sled ních letech jako vystudo
vaný právník pracoval v advokátní 
kanceláři v Chomutově. 



rozhovor

8 | rozhovor

Je vůbec možné, aby nemocnice 
zanikla, aniž by se o tom mluvilo 
dopředu? 

Netvrdím, že se to plánuje, nic
méně hrozba tady je. Už se to stalo 
v Lounech, tak proč ne v Chomutově. 
Proč to nikoho v tuto chvíli neděsí? 
Protože všichni vidí spíše tu oprýs
kanou omítku než to, co se za tím 
skrývá, a nepřipouští si, že něco ta
kového by vůbec bylo možné. Bylo 
by smutné, kdyby si velké město jako 
Chomutov nedokázalo uhájit fungu
jící nemocnici. 
Ale zavřít nemocnici není tak jed-
noduché... 

Stačí, aby zanikl jeden ze zá
kladních oborů, a nemocnice by 
spěla k pomalému zániku. Sa mo-
zřej mě, že ne okázale, aby někdo 
přišel a řekl: Teď zavíráme celou 
nemocnici. Pravděpodobně by do
šlo k postupnému předávání ur
čitých skupin pacientů do jiných 
nemocnic. Když odejdou paci
enti, zredukují se lůžka. To už je 
blízko ke zrušení nějakého oboru. 
Zůstanou tu jen ambulance, tu
díž začnou odcházet lékaři. Do 
ambulancí, které nebudou fungo
vat každý den, budou dojíždět lé
kaři odjinud. A takto postupně ne
mocnice bude jakoby chřadnout, až 
se ukáže, že tu vlastně žádná není. 
Vývoj nemocnice během posled
ních deseti let takový scénář nevy
lučuje a my se musíme rychle roz

hodnout, jestli chceme připustit, 
aby nemocnice chřadla natolik, že 
bude důvod ji zavřít. 
Jaké jsou tedy známky chřad nutí? 

Především to, že se do nemocnice 
neinvestuje dlouhodobě a koncepčně. 

Kvůli tomu postupně personál ztratil 
motivaci, odešla řada lékařů, některé 
obory byly pro nedostatek lékařů uza
vřeny. To hrozí i základním oborům. 
Nejvíce se to aktuálně týká chirurgie, 
kde je v tuto chvíli velký nedostatek 
lékařů. Z těch, kteří nastoupili v po
sledních patnácti letech, zůstal jediný. 
Pokud nedojde k nápravě, nebude od
dělení schopno zajistit běžné služby. 
Kdyby se zavřela chirurgie, tak je to 
v podstatě jako by se zavřela nemoc
nice, protože základní obory, tedy in
terna, chirurgie, dětské oddělení, po
rodnice a gynekologie, jsou nezbytné 
pro chod jakékoli nemocnice. 
Co by to znamenalo pro pacienty? 

Bez spolupráce s chirurgií ne
můžou fungovat další obory – od ur
gentní medicíny až po onkologii. 
Stejně tak interna. Například když 
pacient přijde se žaludečním vředem, 
v lehčích fázích se léčí na interně, 
ale za dvě tři hodiny to už může být 

klidně pacient pro chirurgii. Bez in
terny zase nemohou fungovat další 
obory. Máme tu špičkové obory s vy
nikajícími výsledky, jako neurologii, 
stimulační centrum, onkologii či nuk
leární medicínu, ale nemohou fungo

vat uprostřed ničeho. Vyžadují spo
lupráci ostatních oborů. Musíme usi
lovat o to, aby chomutovská nemoc
nice měla podporu města i kraje a aby 
měla perspektivu a rozvíjela se, nikoli 
aby chřadla.
Jak by se mělo zachovat vedení 
Krajské zdravotní? 

Některá současná oddělení se do
stávají na hranici nepodkročitelného 
minima a je třeba je opravdu zajistit, 
nejen ve smyslu krátkodobých in
vestic a záplatovacích oprav, ale ve 
smyslu budoucnosti. Zejména ope
rační obory potřebují místo zastara
lých budov vybudovat nový moderní 
pavilon, kde budou lékaři i sestry 
chtít pracovat a kde budou vidět ně
jakou perspektivu. V tuto chvíli ji 
nevidí. To platí ještě víc pro paci
enty, kteří dnes mohou porovná
vat s jinými nemocnicemi. Budova 
z roku 1908 na ně jistě nepůsobí 
jako moderní zdravotnické zařízení. 

Měly by se podle vás vrátit některé 
zrušené obory? 

V posledních dvaceti letech se 
uzavřela řada oddělení. Není tu lůž
ková urologie, kožní, plicní a další. 
Je ale nepravděpodobné, že by se 
tato lůžková oddělení do Chomutova 
vrátila, protože medicína se změ
nila. Řada nemocí se léčí napůl am
bulantně, vznikla i jednodenní chi
rurgie. Potřeba lůžek je tedy obecně 
menší. Aby se lůžková oddělení 
uživila a byla ekonomicky efek
tivní, potřebují větší spádové ob
lasti. Nemůže každá nemocnice dě
lat všechno a z tohoto pohledu je ra
cionální, že některá oddělení byla 
předána jinam. 
Jak může pomoci město?

Město není vlastníkem nemoc
nice, navíc rozpočet nemocnice je 
zhruba srovnatelný s rozpočtem ce
lého města. Z toho je jasné, že není 
v našich možnostech nějak zásadně 
podpořit financování nemocnice. 
Někde ale město nemocnici podpo
řit může a dát tak najevo, že mu na 
ní záleží. Nemocnice potřebuje přilá
kat lékaře i další odborníky a město 
jim může nabídnout odpovídající 
ubytování. Ze zkušenosti vím, že pro 
mladé kolegy je počáteční bydlení 
velmi důležité. Město také může ne
mocnici pomáhat s údržbou areálu, 
například úklidem chodníků či seká
ním trávy. Není to velká pomoc, ale 
je důležitá symbolicky.

Zastaralé pavilonové uspořádání, oprýskaný nábytek, lidé po čtyřech na pokojích bez sociálního zařízení 
a řada dalších nedostatků. Co skrývají tyto zdánlivě nenápadné stopy? Určitě dlouhodobé podfinancová-
ní chomutovské nemocnice. „Deficit v údržbě i investicích, dlouhodobě nejasná koncepce nemocnice a vý-
razný podstav personálu, to vše může vést až k tomu, že se budou zavírat další oddělení. To by také mohlo 
znamenat, že v Chomutově nemocnice jednou nebude,“ říká náměstek primátora a lékař Marian Bystroň. 

Marian bystroň:

Spěje nemocnice 
plíživě k zániku?

Nejvíce se to aktuálNě týká chirurgie, kde je 
v tuto chvíli velký Nedostatek lékařů. Z těch, 
kteří Nastoupili v posledNích patNácti 
letech, Zůstal jediNý.
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Umělec s downovým syndromem 
představuje v Hřebíkárně své obrazy

Soutěž Mladou píseň ovládla Kuchárová

Kamil Sopko: Můj syn byl 
astrologicky vypočítán

Citlivost barevného Slunce je ná
zev výstavy obrazů Jiřího Šedého v 
chomutovské Hřebíkárně. De vě ta tři-
ce ti le tý velmi aktivní umělec s Down-
ovým syndromem zachycuje na obra
zech svět kolem něj vlastním pohle
dem. Při vernisáži Jiří Šedý seznámil 
přítomné se svými díly i se svou lite
rární tvorbou. Hudební doprovod za
jistil Hynek Grania a Marie N, která 

ho doprovodila na klavír. Na vernisáži 
nemohli chybět ani Jiřího rodiče, ktřeí 
jsou mu velkou oporou.

Jiří Šedý se narodil s Downovým 
syndromem. Nyní žije uměním, vy
učuje na základních i vysokých ško
lách zdravé i postižené lidi malovat 
svou specifickou technikou. Již šestý 
rok pořádá výtvarnou a literární sou
těž O cenu Jiřího Šedého Nejsem na 

světě sám. Soutěž je zaměřena na 
zlepšování mezilidských vztahů. 

Umělec získal i mnoho ocenění, 
v roce 2002 mu prezident Václav 
Havel předal Cenu Olgy Havlové, 
o šest let později obdržel cenu za nej
lepší mužskou roli ve filmu Přesně 
tak. Mezinárodní literární soutěž 
v Bratislavě vyhrál dokonce čtyřikrát 
za sebou a v roce 2011 dostal světo

vou cenu Dne Downova syndromu. 
Kromě zmiňovaného filmu Přesně tak 
ho lidé mohli v televizi vidět i v do
kumentech Bleděmodrý svět, O je
den chromozom navíc či Červíček 
v hlavě. Na svém kontě má Jiří Šedý 
i devět knih a deset kalendářů. Kromě 
umění se ve volném čase věnuje také 
sportu, úspěšný je v plavání na speci
álních olympiádách.

Pětadvacátý ročník soutěže ama
térských zpěváků Mladá píseň ovládla 
třináctiletá Natálie Kuchárová. Kromě 
prvního místa v soutěži získala také 
Cenu diváka. „Natálie zpívala píseň 
od Laurin Hill s názvem His eye is on 
the sparrow. Její výkon byl téměř pro
fesionální, ostatní zpěváci však po
dali také opravdu velmi dobré výkony. 
Letošní úroveň pěveckých výkonů 
byla nejvyšší ze všech uplynulých 
ročníků,“ zdůraznila vedoucí oddělení 
kultury SKKS Helena Čermáková.

V atriu knihovny se sešlo dvaadva
cet soutěžících, většina byla z Cho mu-
to va, sedm soutěžících z Mostu a po 
jednom z Prahy a Kolína. Zazněly 
písně převážně v an glic kém jazyce, 
českých byla asi čtvrtina. „Ani jedna 
písnička nezazněla ve dvojím podání, 
což se v minulých ročnících stávalo,“ 
doplnila Čermáková.

Hostem večera byl představitel 
Fan to ma opery ze stej no jmen né ho 
mu zi kálu Ra dim Schwab. Ve svém vy-
stou pe ní zvolil muzikálový repertoár. 

Porota měla při rozhodování velmi 
těžkou práci, proto se rozhodla obsa
dit druhou a třetí příčku vždy dvěma 
soutěžícími. Za vítězkou Natálií 
Ku chá ro vou se tedy umístili Nina 
Schwar zová a Matěj Koudelka. Nina 
se při zpěvu sama doprovázela na kla
vír, Matěj na kytaru. Třetí skončily 
Zuzana Sochrová a Lada Fej fe ro vá. 
Cenu poroty za skvělou interpre
taci dostalo trio Zutekama z Mostu 
a Dan Hlubuček z Prahy za vlastní 
text k písni.

Namaloval kohouta a stal se ma
lířem. Tak jednoduché to sice nebylo, 
ale začalo to tak. Nejen své začátky 
popsal malíř a sochař Kamil Sopko 
ve Zpo věd nici Radovana Smo ko ně 
a Martina Jáchyma. A jak to bylo s ko
houtem? „Namaloval jsem ho ve dru hé 
třídě a paní učitelce se tak líbil, že jsem 
ho mohl překreslit na tabuli. Pak do 
naší třídy chodili další žáci a učili se ho 
kreslit,“ vzpomíná Sopko, který oslaví 
10. července významné jubileum – 
pětasedmdesáté narozeniny.  

Kamil Sopko se vryl do mysli 
Cho mu to vanů nejen jako umělec, ale 
i jako učitel. „Jako učitel na gymná
ziu jsem si uvědomil, že je zapotřebí 
respektovat duši studentů. Jeden stu
dent mě chtěl vyplašit. Z pokleku na 
mě bafnul, když jsem vycházel z kabi
netu. Přivedlo mě to k uvažování, proč 
část třídy je vůči mně antipatická,“ 
ří ká umělec. Na pomoc si vzal pomoc 
astrologii, prostřednictvím které stu
doval duši svých studentů. Jak říká, 
k astrologii má velkou důvěru: „Mám 

astrologicky vypočítaného svého syna. 
Existoval jakýsi doktor Jonáš, který za 
sto korun vypočítal datum a čas zplo
zení. Tak se stalo a narodil se mi syn 
Kamil,“ odtajnil své soukromí.

Ve zpovědnici také prozradil, jak 
velkou inspirací je pro něj hudba. „Na 
koncertu vážné hudby jsem zavřel 
oči, začal jsem vidět barevné pruhy 
s řadou vibrací. Podráždilo mi to ně-
ja ké cen trum v mozku a viděl jsem 

hudbu. Pak mě naštvalo, že to takhle 
už namaloval nějaký Kupka,“ po pi-
su je s úsměvem Sopko, podle kterého 
je důležité, že to existuje, že to není 
žádná jeho „fan tas ma go rie“ či sub
jektivní pocit. „Například v linorytech 
jsem kreslil hudbu, tak jak se mi je
vila. Inspirace jsem měl dostatek, pro
tože do ‚zušky‘, kde jsem učil, jezdili 
hudební mistři světového významu,“ 
vysvětluje Sopko.  

Chomutov je pro Sopka obří vý
stavní síní. Mnozí z nás chodí okolo 
jeho soch denně. Například socha 
Tatínek a maminka slouží jako pro
lézačka v zoo parku, svá díla má 
v parčíku vyhynulých zvířat. Socha 
Pedagogika je před osmou základní 
školou. Socha T. G. Ma sa ry ka na 
stejnojmenném náměstí je oboha
cena nádechem mystiky. „Masaryk 
je vytvořen na hraničním sloupu. 
Na hlavě má jakousi přilbici a mezi 
druhou a čtvrtou hodinou odpo
ledne uvidíte auru tvořenou sluneč
ním svitem. Tu jsem tam chtěl, pro
tože Masaryk byl nejen politik, ale 
především filosof,“ říká Sopko. 
Památník F. J. Gerst nera byl insta
lován u střední průmyslové školy. 
Socha Houslistka je ozdobou zá
kladní umělecké školy. Hudba je 
zde ukázána v oblouku, který sym
bolizuje let příjemných akordických 
zvuků. Nejnovější sochou je Pallas 
Athéna na budově gymnázia, která 
byla odhalena v minulém roce. 
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domácí střelci vládli Sedm medailí pro šermíře 
chomutovského domečku

Po sestupu řeší, co bude dál

Olympiáda v Plzni byla pro chomutovské
sportovce úspěšná, další budou mít doma

SSK 0405 Chomutov pořádal kraj
ský přebor ve dvou střeleckých disci
plínách. Standardní pistole 3 × 20 ran 
skončila vítězstvím Tomáše Bláhy 
z Ústí nad Labem, jehož následo
val Zdeněk Isák z Kadaně. Třetí byl 
předseda domácího klubu Vladimír 
Kousal. Tomu se ještě víc vydařil 
druhý závod, a to v olympijské disci
plíně rychlopalná pistole 2 × 30 ran, 

v níž dosáhl výkonu 544 bodů a ná
skoku 24 bodů před pronásledova
teli. Zbylé medailové příčky patřily 
mladým domácím střelcům. Druhým 
místem se po delší odmlce způso
bené nemocí prezentoval Jan Huml, 
třetí skončil nejmladší „rychlopalník“ 
Martin Petr, čímž byla potvrzena nad
vláda chomutovského klubu v této 
disciplíně v kraji.

Sedm medailí si přivezli šermíři 
chomutovského Domečku z finále 
Mistrovství České republiky v šermu 
šavlí, které se konalo v Brandýse nad 
Labem. 

V kategorii žáků získal David Jan-
tač stříbro, v kadetech Jakub Möbius 
bronz. V soutěži juniorů si bronz od
vezl David Dyršmíd a v kategorii ka

detek se shodně na třetím místě umís
tily Adéla Černajová a Karolína 
Bechyňová.

V soutěži družstev získali chomu
tovští šermíři stříbrnou medaili v ka
detské kategorii a bronz v juniorské. 
Dalších skvělých výsledků, i když 
bez medailí, dosáhli Marek Vojtěch, 
Natálie Zralíková a Vojtěch Latinák.

Chomutovští fotbaloví fanoušci 
prožili neveselé jaro. FC Chomutov si 
sice v záchranářských bojích počínal 
srdnatě, ale postupem času bylo jasné, 
že sestupu do divize se zeleno-bílý 
tým, který ještě v loňské sezoně mohl 
s trochou štěstí myslet na postup, ne
vyhne. Nyní se řeší budoucnost klubu 
a seniorského týmu. 

FC Chomutov v konečném účto
vání doplatil především na nepove
dený podzim ovlivněný finanční ne
jistotou klubu. „V jednu chvíli jsme se 
dostali do situace, kdy jsme hráčům 
dlužili na výplatách, bylo to pro nás 
velice nepříjemné, neboť ani hráči pak 
nejsou schopní na hřišti myslet jen 
na fotbal,“ potvrdil sportovní sekre
tář a brankář týmu Radek Zaťko, který 
dodal, že tým se tak scházel k tréninku 
jen jednou za týden. 

Nedostatek tréninku i jiné než jen 

fotbalové myšlenky se projevily na 
podzimních výsledcích. „Sešli jsme 
se jen den před zápasem, což nako
nec ovlivnilo to, že jsme v zápasech 
přišli o nějakých šest nebo sedm 
bodů, které by byly zásadní pro naši 
záchranu,“ vysvětlil Radek Zaťko. 
„S omezeným rozpočtem je pak 

těžké na jaře něco honit, i když kluci 
nechali na trávníku vše, co mohli,“ 
doplnil. 

Nyní je nejdůležitější otázkou bu
doucnost seniorského týmu. „Roz hod-
neme se v řádu několika dní. Naděje 
hrát nyní ČFL je mizivá a my uvažu
jeme, zda nastoupíme do divize, kraj

ského přeboru nebo zda tým zcela roz
pustíme a budeme pracovat především 
na rozvoji mládeže,“ nastínil nadchá
zející diskusi Radek Zaťko, podle kte
rého je nyní nejdůležitější celou věc 
probrat s chladnou hlavou, uvážit situ
aci sponzorů klubu, ale také fanoušků 
a dalších podporovatelů. 

Zásadní bude finanční situace 
klubu. „Bohužel bez peněz se fotbal 
prostě dělat nedá a bohužel v regionu 
chybí velký průmyslový podnik, který 
by podporoval sport i kulturu, tak jak 
to bylo v minulosti,“ lituje sportovní 
sekretář klubu, který se zatím nechce 
vzdávat snu, že chomutovský fot
bal se vrátí na výsluní. „Rád bych vě
řil tomu, že se FC Chomutov znovu 
dostane do 2. ligy, protože tento klub, 
toto město i nový stadion by si tako
vou soutěž určitě zasloužily,“ uzavírá 
Radek Zaťko. 

Dva tisíce tři sta mladých spor
tovců ze všech krajů České repub
liky prožilo v Plzni skutečnou olym
pijskou atmosféru. Při Olympiádě 
dětí a mládeže se v průběhu čtyř dnů 
utkali v osmnácti sportovních odvět
vích o 150 sad medailí. Byli mezi 
nimi i sportovci z Chomutova, kteří 
reprezentovali Ústecký kraj. Vesměs 
se jim dařilo, na předních příčkách se 
umístili například atleti, plavci i do
rostenecký střelec.

Atletů VTŽ Chomutov bylo na zá
kladě předchozích výsledků do kraj
ské reprezentace vybráno šest, ovšem 
Corvin Bobe jen s podmínkou, že mu 
účast na vlastní náklady zajistí mateř
ský klub. Talentovaný běžec a sko
kan byl nakonec z chomutovské sku
piny nejúspěšnější, když vyhrál běh 
na 60 m a na stejné distanci výrazně 
pomohl ke zlatu i štafetě. Šanci pro

marnil ve skoku dalekém, kde měl na 
víc než na 4. místo. Další tři chomu
tovští atleti si z olympiády přivezli 
stříbro. Natálie Marková ho vybojo
vala posledním pokusem ve skoku 
dalekém, Markéta Štolová v běhu 
na 100 m překážek a Jan Musil jako 
člen běžecké štafety na 4 × 60 m, kte
rou o zlato připravila jedna setina vte
řiny ztráty.

Osm plavců Slávie Chomutov po
mohlo Ústeckému kraji k triumfu 
v plaveckých soutěžích. Nejvíce 
Kamila Slabihoudová, která vyhrála 
200 m polohový závod a k tomu při
dala druhé zlato jako členka polohové 
štafety a bronz v individuálním zá
vodě na 200 m znak. Alice Richtrová 
plavala dva závody a v obou se do
stala do finále. Na 100 m motýlek ob
sadila 2. místo a na dvojnásobné trati 
skončila pátá. Eliška Dvořáková si 

pro bronz doplavala v závodě na 
200 m polohově. Do finále se ještě 
dostali Filip Jezbera (čtvrtý na 
100 m znak a šestý na 200 m znak) 
a Johana Holá (osmá na 100 m prsa). 
Chomutovští plavci byli také plat
nými články štafet. Kamila Sla bi-
hou do vá, Alice Richtrová a Eliška 
Dvořáková doplněné žateckou zá
vodnicí vyhrály závod 4 × 50 m po
lohově. Richtrová a Dvořáková byly 
ještě členkami šesté kraulové štafety. 
Dvakrát se z vítězství ve štafetách ra
doval Filip Jezbera.

Střelci SSK 0405 Chomutov Ja-
ku bu Rottenbergovi (na snímku v bí
lém) se nadmíru vydařila disciplína 
sportovní pistole 30 + 30 ran. V psy
chicky náročné základní části nastří
lel 543 bodů, čímž zaostal jediný bod 
za osobním rekordem a z 5. místa po
stoupil mezi nejlepších osm. Ve finá

lovém rozstřelu na 20 ran své umís
tění vylepšil na konečné 4. místo.

Pomyslnou olympijskou štafetu 
nyní přebírá Ústecký kraj, kde se od 
17. do 22. ledna 2016 uskuteční Hry 
VII. zimní olympiády dětí a mládeže. 
Část soutěží proběhne přímo v Cho-
mutově, kde budou mít účastníci her 
i svou olympijskou vesnici.

Foto: Ladislav Chlíbek
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dobrovolníci mají zázemí

Výstava chce odbourat předsudky Vaše fotky do 
kalendáře

Dobrovolnické centrum otevřela 
v Chomutově organizace ADRA. Po-
boč ka zajišťuje zázemí pro dobrovol-
níky, kteří chtějí pomáhat potřebným 
v nejrůznějších oblastech. V cen
tru se mohou proškolit, získat pově
domí o tom, kde by mohli být po
třební, a také se setkat s jinými dob
rovolníky a předávat si s nimi zkuše
nosti. „V Cho mu to vě přesně taková 

práce chybí. Vzhledem k počtu orga
nizací, které s námi již teď chtějí na
vázat spolupráci, můžeme dobrovol-
ní kům nabídnout skutečně široké 
spektrum smysluplného využití jejich 
volného času a možnosti sebereali
zace,“ uvedla vedoucí pobočky Jana 
Matoušková. 

Dobrovolníkem se může stát kdo
koli, kdo chce pomáhat třeba han

dicapovaným, dětem či seniorům, 
ale také při různých nepředvída
telných situacích či živelných po
hromách. Stěžejní prací je spolu
práce při volnočasových aktivitách 
pro děti, doučování, práce s lidmi 
ohroženými drogami nebo postiže
nými. Dobrovolník se může také 
stát společníkem seniora. „Již spo
lupracujeme s organizací Masopust, 

Sociálními službami Cho mu tov, ob
čanským sdružením Světlo nebo 
s Člo vě kem v tísni. První zájemci 
o pomoc se již přihlásili,“ doplnila 
Jana Matoušková. 

Dobrovolnictví je možností, jak 
získat praxi do školy či zaměstnání, 
ale také smysluplně naplnit svůj 
volný čas. Více informací lidé najdou 
na www.adra.cz.

Výstava Šeří...ku barevnosti 
v Café Atriu zachycuje duši člověka, 
který žije s psychickým onemocně
ním. „Je to vůbec první výstava, kte
rou pořádá klub Esprit. Má mimo 
jiné pomoci k odbourávání před
sudků, se kterými se psychicky ne
mocní lidé setkávají,“ uvedla před
sedkyně spolku Vladislava Prollová. 
Intuitivní kresby suchým paste

lem si mohou lidé prohlédnout do 
20. července.

Součástí vernisáže výstavy byla 
beseda s pracovníky klubu Esprit 
na téma psychických nemocí a také 
promítání filmu Paralelní životy, 
který zachycuje život osob s dušev
ním onemocněním a jejich začle
nění do běžného života. Film na
točila společnost Art Movement 

v rámci kampaně související s právě 
probíhající reformou psychiatrické 
péče v ČR. 

Právě psychicky nemocným po
máhá i klub Esprit, který funguje od 
května a má stále více členů. Ti se 
mohou každý den zapojit do různých 
činností klubu, dostanou odpovědi na 
své otázky a setkají se s lidmi, kteří 
s podobnou nemocí také bojují. 

Spoluautory městského kalen
dáře pro rok 2016 se můžete stát i vy. 
Pošlete vaše fotky Chomutova na ad
resu rekult@chomutov-mesto.cz. 
Vybraných 54 fotografii oceníme pě
tisetkorunou. A jaké fotky to mají 
vlastně být? Jakékoliv v tiskové kva
litě, které zachycují architekturu, pří
rodu či dění ve městě.

Vaše témata
 podněty

pošta Celý týden
Využívám Vaší výzvy k rozšíření 

služeb v Chomutově. Domnívám se, 
že by bylo dobré zajistit rozšíření slu
žeb České pošty po celý týden. Jak 
se lidově říká „ať je pátek nebo svá
tek“. Tak, jak je tato služba poskyto
vána v Mostě. Pro tuto službu obča
nům pošta využívá marketů, které jsou 
právě otevřené sedm dnů v týdnu.

Mgr. Jindřich Hořejší
V současné době neuvažujeme 

o otevření pošty Chomutov 2 v ne-
dě li a o svátcích. Vzhledem k tomu, 
že v minulosti jsme již ověřovali po-
ptávku našich služeb ve výše uvede-
ných dnech a odezva byla minimální, 
změnu hodin pro veřejnost jsme trvale 
nezavedli. Pošta nebyla zákazníky tak 
využita, aby se náklady (zejména per-
sonální) ekonomicky vyplatily. Mož
nost rozšíření hodin pro veřejnost do 
budoucna neuzavíráme, ale vše záleží 
na ekonomické situaci obvodu.

Je zřejmé, že nikdy nenastane si-
tuace, abychom otevírací dobou vy-
hověli 100 % zákazníků. Každý má 
své potřeby a vlastní organizaci času. 
I proto Česká pošta nabízí možnost vy-
užití i jiných provozoven s příznivější 
otevírací dobou (např. v místě praco-
viště zákazníka), které si může kdoko-
liv a kdykoliv zvolit při změně uklá-

dací pošty. Tato změna ukládací pošty 
může být buď trvalá nebo jednorázová 
vztahující se ke konkrétní zásilce.

Matyáš Vitík,
tiskový mluvčí České pošty

Chodník k zastávCe
Dobrý den, mohlo by se zhoto

vit cca 30 metrů chodníku k zastávce 
MHD – Zahradní TIP? Nově vybudo
vané zastávky jsou obtížně dostupné 
pro invalidní vozíky a kočárky od 
Ka men ného vrchu, je tu pouze jeden 
přechod pro chodce a na něj nic nena
vazuje. Určitě si umíte představit, že 
když je sníh nebo bláto, jak se tam asi 
pohodlně jede. Foto připojuji.

Václav Hora
Dobrý den, úprava a propojení 

zpevněných ploch bude provedena 
v termínu do 15. září 2015.

Petr Chytra,  
vedoucí odboru rozvoje,  

investic a majetku města

odlehčovaCí 
zařízení

Dobrý den! Mám ještě jeden pod
nět k zlepšení služeb města. Byl jsem 
vybrán do sociální komise města Cho-
mu tova a také pracuji jako psycho
log v několika domovech pro seniory. 
A po střehl jsem, že domov pro seniory 
na Písečné je jeden z mála, kde není 
tzv. odlehčovací zařízení a oddělení se 
zvláštním režimem. Vím, že personál 
tohoto zařízení to také cítí jako velký 
ne dos ta tek, ale i přes opakované vý
zvy směrem k vedení jejich návrh byl 
vždy smeten ze stolu. Proto věřím, že 
s případným novým vedením tohoto 
zařízení budou i přijaty nové nápady, 
myšlenky a podněty, které byly až do 
této chvíle neakceptované.

Mgr. Jindřich Hořejší
Dobrý den, pro obě zmiňované 

služ by nejsou v Domově pro seni-
ory Pí seč ná v současné době pro-
story a vzhledem k panelovému ře-

šení domu by vybudování domova se 
zvlášt ním režimem (uzavřeného oddě-
lení) bylo z bezpečnostního hlediska 
velmi složité, především kvůli eva-
kuačním cestám pro de zo rien to va né 
či trvale ležící klienty. Zří zení služeb 
by hlavně znamenalo omezení kapa-
city domova. Pokud se zhorší zdra-
votní stav současných obyvatel, zůstá-
vají v tomto zařízení především ze so-
ciálního a etického hlediska. To samo-
zřejmě nese velké nároky na náš per-
sonál. Odlehčovací služba pro seni-
ory je již dlouhodobě připravována. 
Počítá se ní v prostorách současných 
jeslí po jejich odstěhování do ade-
kvátního objektu.

Podněty zaměstnanců jsou pro-
střednictvím vedoucích středisek pro-
jednávány s vedením organizace na 
pravidelných poradách a tvrzení, že 
opakované výzvy nejsou akceptova né, 
se nezakládá na pravdě. Z porad ve-
dení se vyhotovují zápisy, které jsou 
k dispozici všem zaměstnancům.

Alena Tölgová,  
ředitelka Sociálních služeb Chomutov

máte také zajímavý 
nápad, podnět či 
zkušenost s něčím 
ze Života ve městě?
Napište nám na e-mail:  
rekult@chomutov-mesto.cz

Foto: IVHMísto s postrádaným chodníkem
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seznámili se 
s Životem včel
Hodinu přírodopisu si šesťáci 
ze základní školy Kadaňská oz-
vláštnili přednáškou o včelách. 
Poznali jejich život, prozkouma-
li plástev a ochutnali med. 

lákal je noční svět
Pozorovat noční zvířata se vyda-
li šesťáci ze základní školy Školní. 
V zooparku si prohlédli jezevce, 
kaloně a jiná noční zvířátka. 

poznávali hmyz
O hmyz se zajímali šesťáci ze zá-
kladní školy Zahradní. Vytváře-
li desky, ve kterých schraňovali 
všechny hmyzí informace i s ob-
rázky. Všechny práce vystavili, 
aby si je prohlédly ostatní děti. 

KráTCe

Mladí preventisté 
i letos pomáhali 

strážníkům

Sedm dvoučlenných týmů dětí 
po celý školní rok pomáhalo stráž
níkům udržovat pořádek ve městě. 
Již tradičně se totiž žáci zapojili 
do soutěže Mladý pre ven tis ta a by-
strý ma očima pozoro vali své okolí. 
Když za hlédli podezřelé osoby, 
volně pobí ha jí cí ho pejska nebo 
ne po řá dek, ihned vše na hlá sili 
stráž ní kům. „Tyto týmy dětí nám 
každý rok velmi po má hají. Vo lají 
nás hlavně k nalezeným injekč
ním stříkačkám, černým sklád
kám, ale i k ma ji te lům psů, kteří 
nechají svého mazlíčka běhat bez 

vodítka nebo po něm neuklízí ex
krementy,“ uvedla ma na žer ka pre
vence Městské policie Cho mu tov 
Iva Ejim. Soutěž je prospěšná hned 
v několika směrech. „Jednak po
máhají zlepšovat život ve městě 
slušným lidem a také se seznamují 
s vyhláškami města i se správným 
cho vá ním a osvojují si ho,“ dopl
nila manažerka prevence. 

Nejpečlivější byla dvojice Na
tá lie Fejferová a Ondřej Doseděl ze 
základní školy Zahradní. Od stráž
níků dostali za svou práci diplomy 
a věcné ceny. 

Talentovaný sportovec našel 
svou cestu proti bolesti

Na Kamencové jezero se sjeli 
mladí cyklisté z celé republiky

škola v přírodě 
jako námořní 
plavba

Posílejte knihovně fotky a vyhrajte

Bolest kyčlí znemožnila dvace
tiletému Milanovi Dzuriakovi žít 
sportem. Čerstvý absolvent Střední 
zdravotnické školy v Chomutově si 
ale našel jiný životní cíl – pomáhá 
druhým. 

Ještě před několika měsíci byl 
Milan velmi aktivní a úspěšný spor
tovec. Stal se juniorským mistrem 
České republiky ve skoku do výšky, 
vyhrál mnoho dalších závodů a tvrdě 
trénoval několikrát v týdnu. „Přišly 
však bolesti obou kyčlí a po nemilo

srdném verdiktu lékařů musel Milan 
s vrcholovým sportem skončit, vzdát 
se slibné kariéry, ale hlavně své 
vášně,“ uvedla Marcela Malíková ze 
sloučených středních škol ESOZ. 

Milan se však rozhodl se svou fy
zickou i psychickou bolestí bojo
vat netradičním způsobem. Nejprve 
založil stránku na sociální síti s ná
zvem Cesta proti bolesti, kde ote
vřeně vylíčil svůj příběh. Navíc se 
ale rozhodl pomáhat. Nejprve uspo
řádal charitativní koncert v Jirkově 

a ihned po něm se vydal na cyklis
tickou jízdu kolem České republiky. 
Výtěžek z koncertu pomůže dvěma 
handicapovaným chlapcům. „Milan, 
který ví, jaké to je, když se někomu 
rozpadne životní sen jako domeček 
z karet, chce plnit sny druhým. Jeden 
z chlapců si přeje elektrický vozík 
a druhý se těší na návštěvu Paříže,“ 
doplnila Marcela Malíková. Na své 
cestě ujede Milan osmdesát kilome
trů denně a zpět do Jirkova se vrátí na 
konci července. 

V Chomutově se sešli mladí cyk
listé, kteří o správném a bezpečném 
chování na silnici vědí nejvíce z celé 
republiky. Dopravní soutěž mladých 
cyklistů se konala tři dny a na jejím 
konci bylo jasné, že si cho mu tov-
ské finále ponese prim do dalších let. 
Dívka ze středočeské Bystřice to
tiž vůbec poprvé v historii konání 
soutěže neudělala v žádném úkolu 
chybu. „Skon čila s nulou, to zna
mená, že nedostala žádný trestný 
bod. Takový výkon si nepamatuji,“ 
uvedl krajský koordinátor BESIPu 
Jan Pechout. 

Celorepublikové finále se ko
nalo na Kamencovém jezeře a na 
dětském dopravním hřišti v Kadani. 
Čtyřčlenná družstva soutěžila ve 
dvou kategoriích, mladších a star
ších žáků. Nejprve musela zvlád
nout teoretickou a praktickou část 
pravidel provozu na pozemních ko
munikacích, zásady poskytování 
první pomoci, poté i jízdu zručnosti 
a práci s mapou. V mladší katego
rii byli nejlepší cyklisté z Čer no šína 
v Plzeňském kraji. V této katego
rii reprezentovali Ústecký kraj cyk
listé z Loun, kteří skončili čtvrtí. 

Starší kategorii ovládlo družstvo 
z Bystřice ve Středočeském kraji, ze 
kterého byla dívka s jediným nulo
vým počtem trestných bodů na konci 
soutěže.

Žáci 3.C a 4.A ze ZŠ Zahradní vy
pluli na námořní plavbu. Zakotvili 
ve stře dočeském přístavu Cholín, od
kud každý den podnikali různé ná
mořní výpravy. Rýžovali zlato, při 
lovu ryb objevili i zátoku s perlorod
kami, ve kterých se ukrývaly perly, 
posílali po vodě v lahvi vzkazy, zdo
lali obrovský maják (rozhlednu), vyrá
běli si námořní trika, svedli bitvu s pi
ráty a dokonce i řídili parník. Týdenní 
akci zakončili na rybářském trhu, kde 
měli možnost nakoupit za celoročně 
uspořené zlaťáky a diamanty dárečky 
pro své blízké i pro sebe a ochut
nat místní speciality – grilované ma
síčko a brambůrky, chobotnice v roh
líku a zmrzlinovou pochoutku v kor
noutku. Plni zážitků se vrátili do rod
ného přístaviště, kde zjistili, že jednu 
láhev se čtyřmi vzkazy někdo našel 
a napsal jim dopisy. 

Každý se jistě rád na dovolené 
vyfotí. Pokud na fotografii bude za
chycena kniha nebo knihovna, mů
žete vyhrát průkaz do chomutovské 
knihovny zdarma. Středisko knihov

nických a kulturních služeb totiž vy
hlásilo soutěž o nejlepší fotografii 
na téma Moje léto s knihou a čtením 
nebo Všude hledám knihovnu. 

Letní fotografie se stručným popi

sem mohou lidé zasílat do 7. září na 
e-mail knihovna@skks.cz. V polovině 
září bude vylosován výherce, který 
bude moci knihovnu navštěvovat celý 
rok zadarmo.  
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kříŽovka Před 145 lety (tajenka) povolila kongregaci milosrdných sester sv. Kříže zřídit v Chomutově soukromou vyšší dívčí školu (dnešní SZŠ).
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rádi fotíte?
Máte zajímavé fotky chomutova? Pošlete je do 14. září 2015 
na rekult@chomutov-mesto.cz.
Vybraných 52 fotografií oceníme pětisetkorunou a zveřejníme je 
v tištěném stolním kalendáři statutárního města Chomutova.
Město tvoří jeho občané.

KULTURA A SPORT 
CHOMUTOV s.r.o.

pronajme 
od 7. 7. 2015 

prodejní stánek 
u hotelu Kamenčák.

Info na tel.: 

474 620 801

Inzerce
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 4.7. so 08.00 severočeské farmářské trhy – náměstí 1. máje
 11.7. so 14.00 Workshop pro děti i dospělé – tvořivá dílna – zoopark
 16.7.  čt 10.00 pohádkový karneval – letní kino
 18.7. so 08.00 severočeské farmářské trhy – náměstí 1. máje
 25.7. so 14.00  Workshop pro děti i dospělé – tvořivá dílna – zoopark
 30.7. čt  10.00 olympijské hry s asterixem a obelixem – letní kino
 1.8. so 08.00 severočeské farmářské trhy – náměstí 1. máje

    večerní safari – projížďky do Eurosafari každý pátek a sobotu do 
29. srpna vždy od 20.15 – zastávka zoopark

    pohlídky pevnostníCh objektů – každou sobotu do 29. září 
vždy od 10 do 17 hodin – muzeum Na Kočičáku

PředNášKY, beSedY, aKCe

 1.7.  st  17.00 mimoni (3d) 19.00 jurský svět
 2.7.  čt  11.00 mimoni 17.00 Život je Život 19.00 méďa 2
 3.7.  pá 17.00 jurský svět (3d) 18.00 odebrat z přátel 
   20.00 méďa 2
 4.7.  so  15.00 mimoni 17.00 andílek na nervy 19.00 méďa 2
 5.7.  ne  15.00 mimoni (3d) 16.00 Život je Život 19.00 méďa 2
   20.00 odebrat z přátel
 6.7.  po  17.00 sedmero krkavCů 19.00 méďa 2
 7.7.  út  17.00 andílek na nervy 19.00 odebrat z přátel
 8.7.  st  17.00 temné kouty 19.00 slepá
 9.7.  čt  11.00 jurský svět (3d) 17.00 terminátor Genisys (3d)
   19.00 terminátor Genisys
 10.7.  pá  17.00 sedmero krkavCů 
   18.00 terminátor Genisys (3d)
   20.00 daleko od hlučíCího davu
 11.7.  so  15.00 mimoni 17.00 terminátor Genisys
   18.00 daleko od hlučíCího davu
   20.00 terminátor Genisys (3d)
 12.7.  ne  15.00 mimoni 17.00 jurský svět (3d) 18.00 Život je Život
   20.00 terminátor Genisys
 13.7.  po  17.00 terminátor Genisys (3d) 19.00 Život je Život
 14.7.  út  17.00 slepá 19.00 méďa 2
 15.7.  st  17.00 terminátor Genisys 
   19.00 evanGelium podle brabenCe
 16.7.  čt  17.00 ant-man 18.00 domáCí péče 
   20.00 bez kalhot xxl
 17.7.  pá  17.00 ant-man (3d) 18.00 domáCí péče 
   20.00 bez kalhot xxl
 18.7.  so  15.00 mimoni 17.00 domáCí péče
   18.00 ant-man (3d) 20.00 domáCí péče
 19.7.  ne  15.00 píseň moře 17.00 ant-man (3d) 
   18.00 bez kalhot xxl 20.00 domáCí péče
 20.7.  po  17.00 bez kalhot xxl 19.00 domáCí péče
 21.7.  út  17.00 ant-man 19.00 domáCí péče
 22.7.  st  17.00 domáCí péče 19.00 jurský svět
 23.7.  čt  11.00 popelka 17.00 v hlavě 19.00 papírová města
 24.7.  pá  17.00 v hlavě (3d) 18.00 bez kalhot xxl 
   20.00 papírová města
 25.7.  so  15.00 v hlavě (3d) 17.00 méďa 2 
   18.00 domáCí péče 20.00 papírová města
 26.7.  ne  15.00 v hlavě 17.00 ant-man 19.00 sloW West
 27.7.  po  17.00 paříŽská blbka 19.00 andílek na nervy
 28.7.  út  17.00 domáCí péče
   20.00 all Work all play: the pursuit of esports Glory live
 29.7.  st  17.00 daleko od hlučíCího davu 19.00 ant-man (3d)
 30.7.  čt  17.00 mission: impossible – národ Grázlů
   19.00 vynález zkázy 20.00 paříŽská blbka
 31.7.  pá  17.00 mimoni (3d) 18.00 iraCionální muŽ
   20.00 mission: impossible – národ Grázlů

 3.7.  pá  22.00 peklo s prinCeznou
 4.7. so 22.00 balada pro banditu
 10.7.  pá  22.00 kouř
 11.7.  so  22.00 milionář z Chatrče
 17.7.  pá  22.00 přijela k nám pouť
 18.7.  so  22.00 praŽská 5
 24.7.  pá  22.00 o něčem jiném
 25.7.  so  22.00 the doors – When you're stranGe
 31.7.  pá  22.00 edith piaf

  
KINO SVěT leTNí KINO

15.7. st  20.00 letní filharmonie 2015 – letní kino 
29.7. st 17.00 a-session – Album (bluegrass) a Arcus (gothic music) – SKKS

    konCerty deChovýCh hudeb – koncerty každou středu od 
1. července do 26. srpna vždy od 16.30 hodin – městský park

KONCerTY

 11.7. so 10.00 36. ročník Chomutovské hodinovky – atletický stadion
 29.7. st 17.30  piráti Chomutov–omsk – přípravné hokejové utkání – SD aréna
 4.8. út 17.30  piráti Chomutov–plzeň – přípravné hokejové utkání – SD aréna

SPOrT
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PřIHLáŠKA DO SOUTěžE
 „za ještě krásnější Chomutov“
přihlašuji se do soutěže v kategorii (označte křížkem):

  nejhezčí okno nebo balkon domu (květinová výzdoba oken, balkonů, lodžií 
nebo teras domů viditelná z veřejných ploch města)

  nejhezčí výzdoba domu 
(květinová výzdoba min. 3 oken nebo kombinace balkonů a oken)

  nejhezčí předzahrádka domu (zahradnická či květinová výzdoba okolí domu, 
předzahrádek nebo částí zahrad před domy viditelná z veřejných ploch města) 

Jméno,  
příjmení:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Datum nar.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa 
soutěžícího:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel.:  Adresa, č. patra nebo 
popis místa předmětu soutěže:  
 
Přihláška musí být doručena v písemné podobě nejpozději do 30. 9. 2015 elektronicky na adresu 
podatelna@chomutov-mesto.cz, prostřednictvím pošty nebo osobně podáním do podatelny vyhlašovatele 
na adrese magistrát města Chomutova – oriamm, zborovská 4602, 430 28 Chomutov. Obálka musí být 
opatřena názvem soutěže „za ještě krásnější Chomutov“. Podmínky soutěže jsou k dispozici na internetových 
stránkách města Chomutova a v informačních servisech magistrátu.

Pravidelné 
akce

Pravidelné 
akce

 Od 1.7. pastely – Jitka Větrovcová – výstavní síň knihovny SKKS
 Od 8.7. deskové malby a bibliCké motivy – kostel sv. Ignáce
  výstava pěti fotoGrafů – galerie Lurago
 Od 21.7.  klub kreslířů – vernisáž obrázků klubu kreslířů a humoristů TAPÍR – 

Café Atrium
 Od 1.8.  prodejní výstava masoŽravýCh rostlin – zoopark
 Do 31.7.  vaše oáza klidu jiŽ 40 let – výstava historických fotografií 

mapujících uplynulých 40 let v zooparku – zoopark
 Do 20.7.  šeří...ku barevnosti – intuitivní kresba suchým pastelem – 

Café Atrium
 Do 30.8. in arte voluptas – historie spolku Schlaraffia – Dům J. Popela
 Do 18.8. obrazy – roman franta – galerie Špejchar
 Do 25.8. soChy – jakob rainer – kostel sv. Ignáce
 Do 30.8.  známkománie – Chomutov na známce – výstava prací výtvarné 

soutěže – Rytířský sál radnice
 Do 12.9.  dny války v Chomutově – výstava k 70. výročí konce války – 

muzeum na radnici
 Do 30.9.  oldřiCh kulhánek – vzpomínka na grafika, autora podoby 

současných českých bankovek – galerie Zlatý klenot
 Do 31.10.  čeChy/bÖhmen – domov i heimat – výstava k 70. výročí vyhnání – 

kostel sv. Kateřiny

VýSTaVY

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

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

  minerály a horniny krušnohoří – Dům Jiřího Popela
   pohledy do pravěku – nová archeologická expozice – 

Dům Jiřího Popela
  lapidárium - kamenné plastiky – expozice muzea na radnici
  fialův pohyblivý betlém – expozice muzea na radnici

OblaSTNí MUZeUM
 Stálé 
expozice



servis fotostrana

Film? To už na ZŠ v ulici Aka-
demika Heyrovského bylo. Nyní 
se zdá, že se na této škole znovu 
urodilo něco z filmařského umění. 
„Tentokrát je to investice do impro
vizace žáků, kteří nemají v rukách 
a v paměti pevné texty, čili scénář, 
ale znají pouze jakousi kostru pří
běhu,“ popisuje nový film učitelka 
Blanka Legnerová.

 Je pouze na mladých filmařích 
a hercích, jak přesně vyjádří myš
lenku příběhu, vztahy filmových 
postav, emoce. „Vzniká tak pří
běh o partě školních dětí, které se 

svojí učitelkou odjely na výlet na 
hrad, kde je ovlivní v jejich chování 
a jednání atmosféra hradu a příběh 
princezny, která zde kdysi spáchala 
sebevraždu,“ říká jeden z režisérů 
Tomáš Ulrich. Mysticko-hororový 
příběh se prolíná s realitou dnešních 
žáků, jejich charakterů a přátel
ských i nepřátelských vztahů, které 
mezi nimi vznikají. Jsou to typické 
lásky (v hlavní roli Adam – Jan Je-
lí nek a Šárka – Viktorie Sasová), 
pevná přátelství (kamarádka Šárky 
Lucka – Karolína Zámečníková), 
touha a možná trochu závist (role 

Majdy – Magdaléna Náhluková), 
zlobení a lehkovážnost žáků (prů
šviháři – Jan Mareček, Patrik Ka-
ger, Martin Bartoš), kamarádství 
(herci Romeo a Julie – Ondra Halej 
a Ka te ři na Legnerová), nafouka
nost (fiflena – Adélka Uldrichová). 
To vše krotí či rozvíjí role paní uči
telky, kterou hraje sama Blanka 
Legnerová. Princeznu sebevražed
kyni hraje Klára Halejová. 

Na natáčení příběhu se kromě 
herců podílí především filmový štáb 
Dětské televize školy Akademika 
Hey rov ské ho. Děti stojí za kamerou 

(např. Michal Slabyhoud, Martin 
Verner), stříhají (např. Jakub Toth), 
zvučí (např. Tomáš Novotný). 
Režiséry a scénáristy jsou učitel 
Emil Zahálka a bývalý žák, postava 
Jana Nerudy z předchozího škol
ního filmu, Tomáš Ulrich. „Pokud 
se diváci budou chtít na film podí
vat, možná je bude čekat překva
pení. Filmový štáb přemýšlí o tom, 
že by premiéru svého filmu umís
til přímo na hrad Hauenštejn, který 
zapůjčil příběhu hlavní prostředí 
a onu zvláštní atmosféru,“ dodává 
Legnerová.
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Mladí filmaři točí 
horor na hradě




