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Rada města Chomutova vyhlašuje  
výběrové řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové 
organizace Statutárního města Chomutova

Podkrušnohorský zooPark  
Chomutov, P. o.
 
Kontakt: Ing. Mravcová, tel. 474 637 450
Úplné znění oznámení o výběrovém řízení je zveřejněno na internetových stránkách www.chomutov-mesto.cz.

www.chomutov-mesto.cz

oznámení o vyhlášení 
výběrového řízení

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. 

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.

Internetová
televize
Zpravodajství
Kalendář akcí

Aktuální
z Chomutova

informace

také na Facebooku
facebook.com/
echomutov

www.eChomutov.cz
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5., 12., 19. 
a 26. 8.
koncert dechových hudeb 
v městském parku od 16.30 
hodin.

7., 8., 14. 
a 15. 8.
expres do Pohádkového safari 
vyráží v 18 hodin v zooparku. 

8. 8.
Na náměstí 1. máje přijede 
ve 14 hodin Mistr Jan hus 
a pomůže vyhnat z města 
lenost. dobové trhy začnou již 
v 10 hodin.

13. 8.
dětský den s Piškotem
v areálu letního kina 
od 10 hodin.

15. a 29. 8.
Farmářské trhy na náměstí 
1. máje v 8 hodin ráno.

ZapIšTe SI 
dO dIáře

pOHádKOVÉ SafarI 
SlIbUje NapěTí, 

ZábaVU I NOVINKY 
více na straně 6

 téma
 4 ÚZeMNí pláN – 

dOKUMeNT, KTerý 
Se VYplaTí ZNáT 
Prostě bez něj nepostavíte 
dům, výrobní halu, ale ani kur-
ník pro slepice, neproměníte 
rodinný domek na truhlárnu. 
řídit se jím musí každý vlastník 
pozemku, tedy i město.

 aktuality
 6 STaVba KrUHáKU 

dO pOdZIMU OMeZí 
prOVOZ MeZI SídlIšTI
Několik měsíců omezení čeká 
řidiče na křižovatce mezi 
Březeneckou a kamennou. Na 
jednom z nejnebezpečnějších 
dopravních míst vzniká 
kruhový objezd. 

 rozhovor
 8 NeCHápU, prOč lINKa 

dO praHY STále jeZdí, 
KdYž prOděláVá 
řadU leT
o velkých změnách 
v dopravním podniku měst 
Chomutova a Jirkova jsme 
si povídali s Jaroslavem 
komínkem.

 kultura
 9 NeObYčejNOU 

KaVárNU ZaplNIlY 
KreSleNÉ VTIpY 
dvě desítky kreslířů vystavují 
své humorné kresby v Café 
atrium. s úsměvem na 
rtech si návštěvníci mohou 
prohlédnout na šedesát vtipů. 

 sport
 10 HOdINOVKU OVládl 

SYN lOňSKÉHO VíTěZe
Přes šestnáct kilometrů zvládl 
uběhnout vítěz 36. ročníku 
Chomutovské hodinovky. 
o čtyři sta metrů překonal 
loňského vítěze. Vítězství ale 
zůstalo v rodině.

 společnost
 11 SpOlečNě prOTI 

čaSU UMí SeNIOrůM 
pOMOCI
senioři se nemusí cítit 
osamoceni a ve vysokém 
věku ztrácet své jistoty, svůj 
domov. V tom jim pomáhají 
pečovatelé z organizace 
společně proti času.

 fotostrana
 15 leTNí fIlHarMONIe 

bYla HYMNOU Na 
SVěT a jeHO NárOdY
už tradičně se v polovině 
července zaplnilo letní kino 
návštěvníky, kteří přišli na 
koncert vážné hudby pod 
otevřeným nebem.

pOdpOřTe Mě
Podpořte vašeho oblíbence 
chovaného v zooparku částkou 
od 300 kč ročně. Vybrat si můžete 
ze seznamu zvířat na webových 
stránkách www.zoopark.cz. 

Vybíráme kozu domácí, nejstarší 
domestikované zvíře na světě, 
které člověk pro užitek chová již 
10 000 let. Roztomilá kůzlata uvi-
díte na statku domácích zvířat.
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Prostě bez něj nepostavíte dům, výrobní halu, ale ani kurník pro slepice, neproměníte rodinný domek na 
truhlárnu. řídit se jím musí každý vlastník pozemku, tedy i město, a do jeho tvorby může zasáhnout každý 
občan. dokument občany informuje, jak se bude město dál rozvíjet, jak mohou naložit s pozemkem nebo jaké 
je využití území, kde bydlí, mají zahrádku, polnosti, případně firmu. Územní plán je strategický dokument, který 
se zabývá rozvojem celého města a patří spolu se strategickým plánem rozvoje města ke stěžejním materiálům 
radnice. těmi by se měl rozvoj města řídit. Je závazný pro další rozhodování stavebního úřadu, orgánů ochrany 
životního prostředí, orgánů státní památkové péče.

Chomutov má původní územní 
plán z roku 1996, od svého vzniku 
byl jedenáctkrát změněn. Územní 
plán je společný pro Cho mu tov 
a pro Jirkov. Novela stavebního zá-
kona ale požaduje, aby každá obec 
měla svůj územní plán samostatný. 
„Zastu pi tel stvo v roce 2010 roz-
hodlo o pořízení nového územního 

plánu, který se v současné době pro-
jednává. První veřejné projednání se 
usku teč nilo v květnu 2014, následně 
byly vyhodnoceny došlé námitky 
a připomínky. Podle toho se upravil 
návrh územního plánu a v září bude 
znovu veřejně projednán,“ říká ve-
doucí oddělení rozvoje města Lenka 
Petříková.

ChCete nějak naložIt 
s Pozemkem? začněte 
u územního Plánu

Územní plán občanům pomůže 
v případě, kdy chtějí koupit pozemek 
či změnit užívání stávající stavby. 
„Pokud chtějí například vystavět do-
mek, měli by si přijít k nám na od-
bor zjistit, jestli je vybraný pozemek 
určen k výstavbě rodinných domů. 
Mohou se také podívat, jestli okolo 
nepovede velká komunikace, dále se 
dozví koncepci vývoje v okolí svého 
budoucího bydlení,“ říká Petříková. 
Pokud chce občan podnikat, měl by 
se informovat, zda v lokalitě, kde 
chce mít provozovnu, může být jeho 
záměr uskutečněn. Problematické 
může být zřízení například obchodu, 
který je náročný pro zásobování či 
nemá možnost vybudování vlastního 
parkoviště pro zákazníky. Veřejnost 
v územním plánu zjistí, jak se město 
může do budoucnosti rozvíjet či k ja-
kým účelům může být určitá loka-
lita využita.

Souhrnně řečeno územní plán in-
formuje občana o tom, jakou stavbu 
může na daném místě postavit, jaké 
základní parametry stavba musí spl-

ňovat, zda činnost ve stavbě je v sou-
ladu s územním plánem, případně na-
vazujícími záměry v okolí objektu.

abyste se v územním 
Plánu vyznalI

Územní plán se skládá ze dvou 
částí. Z vlastního návrhu, tedy zá-
vazné části, kterou schvaluje za-
stupitelstvo, a z odůvodnění, jež 
vysvětluje, proč byl územní plán 
takto navržen, jak zohledňuje širší 
vztahy a vazby na územní plán kraje 
a České republiky.

Návrh i odůvodnění se skládají 
z textové a výkresové části. V územ
ním plánu se hovoří o funkčním vy-
užití území, podle toho jsou barevně 
rozlišeny jednotlivé plochy ve výkre-
sech a popsány v textu. Podle barvy 
poznáte, zda se jedná o zastavěné 
území, zastavitelné plochy a neza-
stavěné území. Barvy také říkají, jak 
dané území můžeme využít a co tam 
lze postavit. Zastavěné území je plo-
cha, na které jsou v současné době 
nějaké stavby. Zastavitelná území 
jsou nové plochy, kde mohou být po-
staveny nové stavby. Přestav bové 
plochy mají na sobě stavby, ale ty se 

Územní plán 
dokument, který 

se vyplatí znát

Možné místo budoucího hlavního 
vlakového nádraží

oproti stávajícímu chystaný územní plán přinesl několik změn. Mezi nej-
zásadnější patří:
•  Postupný ústup výrobních ploch areálu bývalých válcoven trub 

v dukelské ulici ve prospěch městotvorných prvků, tedy bydlení, služeb 
a obchodních ploch. Proces už začal v lokalitě pod Vinohradskou ulicí 
vedle bývalé polikliniky. toto území je již nyní vybouráno. s dokončením 
se počítá ve výhledu 50 až 70 let.

•  Propojení lokality kolem spořické s lokalitou u kadaňské, jehož ná-
vrh počítá s komunikačním propojením přes nádraží. Zda to bude tune-
lem či nadjezdem, je otázkou budoucnosti. 

•  zachování zeleného pásu okolo Chomutova, jenž je již tvořen úpatím 
krušných hor, Podkrušnohorským zooparkem, plochami mezi otvicemi 
a Chomutovem, plochami určenými do budoucna pro rekreační využi-
tí mezi Údlicemi a Chomutovem – údlickým doubím, nivou Chomutovky 
a zalesněnými pozemky v dukelské a Pražské ulici, a na druhé straně plo-
chami po důlní činnosti v okolí Pražského pole. Celý pás by měl být za-
končen zeleným prostranstvím u droužkovic a spořic. Vytvoření zelené-
ho pásu je hlavní myšlenkou územního plánu.

NejVěTší ZMěNY
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mohou zbourat a postavit zde nové 
s jiným využitím. Příkladem jsou po-
zemky po bývalých objektech vál-
coven v Pražské ulici. To je přestav-
bové území  určené k novému využití 
pro bydlení, obchod a další služby. 
Nezastavěné území jsou plochy 
okolo města, jako lesy, orná půda, 
volná krajina.

V rámci funkčního využití roze-
znáváme několik kategorií lokalit, 
například pro bydlení, pro komerční 
využití, pro výrobu či  technická za-
řízení. V plochách určených pro ze-
mědělství,  zeleň či lesy mohou také 
vznikat stavby, ale jen spojené s 
funkčním využitím pozemku. Jsou 
to  například stodoly, přístřešky pro 
zvěř, krmelce, technická infrastruk-
tura, cesty nebo i cyklostezky s od-
počívadly. Ale jiné velké stavby ne-
lze v těchto plochách postavit.

Závazná část návrhu územního 
plánu obsahuje popis charakteru 
území, jaké hodnoty – pa mát kově 
chrá ně né objekty, významné archi
tek to nic ké či technické objekty, kra-
jinný ráz, veřejná prostranství – ve 
městě máme, jak je třeba danou lo-
kalitu chránit v rámci povolování 
dalších staveb. Pak jsou tam re gul
ativy ke každému funkčnímu vyu-
žití. Podle regulativů povoluje sta-
vební úřad další stavby či se odehrá-
vají případná další řízení v území.

stručný návod, jak 
číst v územním Plánu

Územní plán je k dispozici na 
webu města v sekci rozvoj města. Po 
rozkliknutí občané se objeví stávající 
plán i nově připravovaný. Dále je vy-
staven i ve vstupní hale historické rad-
nice, případně se mohou občané při-
jít na územní plán zeptat po předchozí 
dohodě přímo na radnici na oddělení 
rozvoje města. Všechny změny v ná-
vrhu, které se uskutečnily od minu-
lého projednání, představí architekt, 
který je tvůrcem nového územního 
plánu, na veřejném zasedání 9. září.

Pokud se občané chtějí s územním 
plánem seznámit, nejjednodušší je vy-
jít z hlavního výkresu návrhu územ-
ního plánu, výkresu základního čle-
nění území a výkresu veřejně prospěš-
ných staveb. Územní plán je zpraco-
ván nad katastrální mapou. Vlastníci 
i kupci pozemků se podívají přímo na 
svůj pozemek a pomocí legendy zjistí 
možné využití pozemku. Výkresy také 
ukazují, na kterých plochách bude po-
třeba udělat před zahájením staveb 
územní studie, jaká jsou zastavitelná 
a přestavbová území. Výkres veřejně 
prospěšných staveb vyznačuje po-
zemky určené k vyvlastnění, jež jsou 
určené k výstavbě komunikací, vedení 
inženýrských sítí, rekonstrukci želez-
nice a pro veřejná prostranství. Pokud 
by někdo chtěl studovat územní plán 

více do hloubky, jsou k dispozici vý-
kresy týkající se systému koncepce 
dopravy, zásobování inženýrskými sí-
těmi, limitů využití území – záplavo-
vých území, chráněných ložiskových 
území či tras inženýrských sítí.

Čísla pozemků ani názvy ulic 
v územním plánu nejsou, takže je 
důležité, aby se vlastník pozemku 
v mapě zorientoval podle toho, kde se 
jeho pozemek nachází. Každý poze-
mek je členěný tak jako v katastru ne-
movitostí. Podle barvy a legendy da-
ného pozemku lidé poznají, jaké je 
využití území.

Podrobné informace k jednotlivým 
druhům pozemků jsou uvedeny v ta-
bulce regulativů v šesté kapitole tex-
tové části návrhu, kde jsou uváděny 
charakteristiky zástavby, důležité hod-
noty v území, jaké je přípustné vyu-
žití, výjimečně přípustné a jaké je ne-
přípustné. Uvedené jsou tu podmínky 
prostorového uspořádání – omezení 
výšky, rozsah zastavitelné části a jaká 
plocha má zůstat pro zeleň.

zaPojte se do tvorby
Každý má právo se k návrhu 

územního plánu vyjádřit. Nejbližší 
možnost je 9. září od 16 hodin v za-
sedací místnosti historické radnice na 
veřejném projednání. K návrhu ob-
čané mohou podle zákona podat ná-
mitku nebo připomínku. V současné 

době už pouze ke změnám, které na-
staly oproti návrhu v loňském roce. 
„Námitky mohou podat pouze vlast-
níci pozemků, které jsou dotčeny ná-
vrhem, případně to může být zá-
stupce veřejnosti, který zastupuje ob-
čany, kteří mají stejnou připomínku. 
Připomínky (ne námitky) mohou po-
dat jednotliví občané, kteří pozemek 
nevlastní,“ vysvětluje Petříková. O ná-
mitkách se rozhoduje v rámci schvalo-
vání územního plánu. Připomínky se 
po vyhodnocení buď zapracují, nebo 
se odmítnou. Návrh rozhodnutí o ná-
mitkách a vyhodnocení připomínek 
se projedná s dotčenými orgány z hle-
diska ochrany přírody, zemědělského 
půdního fondu, památek, nerostného 
bohatství atd. a následně jej schvaluje 
zastupitelstvo.

Územní plán je zveřejněn na 
úřední desce od 27. července do 
17. září. Občané mají možnost do 
něj nahlédnout a po celou dobu až do 
16. září mohou podávat připomínky 
a námitky, ale pouze písemně s po-
třebnými identifikačními údaji a pod-
pisem osoby, která je uplatňuje, adre-
sované Magistrátu města Cho mu to va, 
odboru rozvoje, investic a majetku 
města.

Možné propojení 
kadaňské 
a spořické ulice

Výrobní plochy areálu Válcoven trub budou 
postupně ustupovat městotvorným prvkům

Jedná se o změny, které proběhly mezi projednáním v loňském roce a letošním zářijovým:
•  rozšíření průmyslové lokality u sandviku, rozměrové změny ploch pro výstavbu rodinných domů u otvic 

na zadních vinohradech, u kačáku a v sadech na březenecké.
•  Oproti návrhu projednanému v květnu se již neuvažuje s výstavbou velkého obchodního domu v lokalitě 

sady březenecká. Nově zde mohou být jen rodinné domky a malé komerční objekty.
•  Přesunutí hlavního nádraží do centra města. Nový územní plán blokuje pozemky v území ohraničeném ulicemi 

lipská a Bezručova, silnicí 1/13 a nákladovou kolejí. V tomto prostoru, jenž bude podroben územní studii o reálnos-
ti záměru, by mohlo v budoucnosti vzniknout hlavní vlakové nádraží, které by tak bylo přístupnější pro obyvatele. 
Jednou z variant je jeho propojení s autobusovým nádražím. Územní plán řeší i takto odvážné myš len ky, záleží pak 
ale na podmínkách realizace, zda se také uskuteční.

•  byly upraveny velikosti zahrádkářských chat v koloniích. Povolená je velikost zastavěné plochy domečku 
35 metrů čtverečních, zahrádkáři musí zároveň myslet na požadavek, aby na pozemku zbylo 80 procent zeleně. 

•  změna umisťování ubytoven pro sociální účely. Nově mohou být pouze na plochách určených pro výrobu 
a drážní dopravu a navíc omezeny maximálně 20 lůžky. 

•  upřesnil se regulativ pro umisťování prodejen do stávající bytové zástavby. Nyní jsou jen výjimečně přípust-
né za podmínky, že je vyřešeno zásobování a parkování na vlastním pozemku. 

další ZMěNY V ÚZeMNíM pláNU
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atrium i věž mají otevřeno 
i o víkendech

Komise IT hledá 
odborníky z řad 
veřejnosti 

pohádkové safari slibuje napětí, zábavu i novinky

protitankový kanon se z francie vrátí do čech

Středisko kulturních a knihov-
nických služeb (SKKS) rozšířilo 
otevírací dobu atria knihovny, ga-
lerie Špejchar, kostela svatého 
Ignáce i městské věže. Místní pa-
mětihodnosti je možné o prázd-
ninách navštívit také o víkendech 
mezi devátou ráno a pátou hodinou 
odpo ledne. 

„Byli bychom rádi, kdyby třeba 
otevřené atrium u knihovny přilá-
kalo do centra města více Cho mu to
va nů a centrum města se stalo dalším 
místem trávení volného času,“ řekla 
k tomu předsedkyně dozorčí rady 
SKKS Andrea Löblová.

Atrium knihovny je volně k dis-
pozici také místním muzikantům 

a umělcům jako otevřený ateliér, 
zkušebna či koncertní prostor. Ka
pe lám je pro jejich zkoušky k dispo-
zici přístup k elektřině. „Kapely by 
si předem měly ověřit, že atrium je 
v požadovaném termínu k dispozici, 
aby nedocházelo ke kolizi s napláno-
vanými akcemi,“ doplnila ředitelka 
SKKS Marie Lau rinová. 

Komise, která byla založena 
na popud radního pro informační 
technologie Jana Hartmana, hledá 
své členy. „Cílem komise bude 
především koordinovat činnost IT 
na magistrátu, analyzovat posky-
tované služby, kontrolovat hospo-
dárnost služeb, přicházet s novými 
podněty, podílet se na správě měst-
ského webu,“ řekl mluvčí města 
Jan Rödling.

Magistrát totiž nemá své za-
městnance na pozici počítačových 
odborníků a za veškeré počítačové 
služby a správu sítí platí externí 
společnosti.

Komise bude mít patnáct členů. 
Zá jem ci z řad veřejnosti, kteří by 
chtěli v komisi pracovat, se mo-
hou hlásit do 25. srpna na emailu 
jan.hartman@volny.cz.

Jakmile nastanou teplé letní noci, 
probouzejí se v Podkrušnohorském 
zooparku bytosti temných sil i nadpo-
zemské krásy. Skryti, jen tiše oddy-
chující, vyčkávají na odvážlivce, kteří 
se pokusí narušit jejich klid. A že jich 
bude – rovnou několik tisíc!

Po čtyři srpnové večery se v zoo
parku budou konat Pohádkové safari. 

Neměli by si ho  rozhodně ujít ani ti, 
kteří ho již jednou zažili. Letošní roč-
ník totiž obohatí novinky. „Pohádkové 
safari je pro návštěvníky vždy v ně-
čem jiné. Co nového zažijí letos 
v srp nu, ale nebudeme prozrazovat,“ 
láká vedoucí propagace zoo parku 
Martina Pelcová.

Pohádkové safari se koná 7., 8., 14. 

a 15. srpna od 18 do 23 hodin. Sa fa ri 
expres bude vyjíždět každou půlho-
dinu. Lidé si mohou koupit vstupenku 
od 1. srpna na pokladnách zooparku. 

Loni byl zájem o Pohádkové safari 
obrovský, za čtyři večery se expre-
sem svezly více než dvě tisícovky lidí 
z Chomutova i z více či méně vzdále-
ných měst.

Muzeu Na Kočičáku se poda-
řilo získat originální střílnu pro čes-
koslovenský protitankový kanon 
vzor 36. Tuto perlu si převezli až 
z dalekého francouzského přístavu 
Saint Nazaire. Tam se střílna do-
stala v roce 1939, kdy ji němečtí vo-
jáci spolu s dalšími střílnami uko-
řistili a odvezli na pobřeží Atlantiku 
do nově budovaných bunkrů. Díky 
francouzským nadšencům, kteří re-
konstruují pevnosti ve své domo-

vině, se nyní vrátí zpět. „Střílna byla 
zřejmě vytržena z některé pevnosti 
v okolí Králík, přesnou lokalitu nyní 
zjišťujeme. Objekt se střílnou v pří-
stavu přečkal II. světovou válku 
a odolal i rozmachu přístavních bu-
dov. Osudný se mu stal až rok 2014, 
kdy město Saint Nazaire rozhodlo 
o zničení devatenácti bunkrů v pří-
stavu, aby bylo uvolněno místo pro 
další přístavní budovy,“ uvedl Jiří 
Piramovský z muzea Na Kočičáku.

Stavba kruháku 
do podzimu 

omezí provoz 
mezi sídlišti

Několik měsíců omezení čeká ři-
diče na křižovatce mezi Březeneckou 
a Kamennou. Na jednom z nejnebez-
pečnějších dopravních míst vzniká 
kruhový objezd. Práce potrvají do 
podzimu letošního roku.

Po dobu stavby bude křižovatka 
s omezeními průjezdná. „Zachová 
se jeden jízdní pruh, doprava bude 
řízena kyvadlově mezi oběma síd-
lišti. Do konce září bude omezen 
průjezd osobních a nákladních vo-
zidel směrem z ul. 17. listopadu 
(z Bře ze nec ké) k výjezdu na tři-
náctku a k zoo parku. Povolen vjezd 
budou mít jen vozy MHD a vozi-
dla záchranných jednotek. V tomto 
úseku pak bude v průběhu října až 
do konce výstavby průjezd možný, 
avšak s omezením snížení rychlosti. 
Od poloviny září do poloviny října 
bude úplně uzavřena silnice vedoucí 
na Bře ze nec v délce asi šedesáti me-

trů od nového středového ostrůvku 
kruhového objezdu,“ řekla referentka 
odboru rozvoje, investic a majetku 
města Ka te ři na Vrá no vá s tím, že ob-
jízdná trasa bude vytyčena do prav
ními značkami. 

Kromě samotného kruhového ob-
jezdu budou zrekonstruovány při-
pojené okolní chodníky, vznikne 
nové veřejné osvětlení, budou vy-
tvořeny nové bezbariérové přechody 
a v okolí objezdu budou provedeny 
rozsáhlé sadové úpravy. Všechny ko-
munikace budou odvodněny. 

Stavba kruhového objezdu je spo-
lečnou investicí města a Ústeckého 
kraje, který je vlastníkem komu-
nikace. Právě to mnoho let bránilo 
tomu, aby se nebezpečná křižovatka 
změnila na kruhový objezd. Celkové 
náklady na stavbu jsou 24,6 mili-
onu korun, z toho náklady hrazené 
Chomutovem činí 13,8 milionu.
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KráTCe
vyjeďte sI 
do marIenbergu
Po letní přestávce připravil do-
pravní podnik další zájezd, ten-
tokrát do Marienbergu. usku-
teční se  22. srpna 2015. Před-
prodej místenek je již nyní.

sPlnIlI Přání lIdem
technické služby vyhověly žádos-
ti obyvatel a v kyjické ulici odstra-
nily sušáky na prádlo a ve skalko-
vé zrušily nevyhovující pískoviště. 

zmIzely stožáry, 
zábradlí je jako nové
technické služby v těchto dnech 
rozšířily kontejnerové stání v Za-
hradní ulici, natírají zábradlí podél 
Chomutovky a vybouraly staré 
stožáry na vlajky v Palackého ulici 
a Za Zborovskou. 

večerní Plavání 
o PrázdnInáCh
Po dobu letních prázdnin se 
každý v pátek koná v oddycho-
vém a relaxačním centru aqua-
svět večerní plavání od 20 do 
22 hodin.

dětI sI užIjí 
PrázdnIny ve vodě
Naučit se plavat nebo si jen za-
dovádět ve vodě mohou děti 
od 24. do 28. srpna v aquasvě-
tě. Cena na den je 300 korun. 
děti je možné přihlásit na jed-
notlivé dny nebo na celý týden. 

show I dIvadlo 
Pro dětI 
V areálu letního kina se uskuteč-
ní 13. srpna veselá dětská show 
dětský den s Piškotem a 27. srp-
na se děti mohou přijít podívat 
na divadelní představení Nepo-
slušná zvířátka. 

dětI Poznávaly les
Městské lesy uspořádaly pro děti 
z mateřské školy hora sv. še bes-
tiá na program lesní pedagogiky. 
děti stavěly domečky pro zvířát-
ka, zahrály si hry a dověděly se 
zajímavosti o lese.

Verdikt statika a potápěčů:  

Zavřete molo

Na úřad bez front a čekání

Perla Krušných hor, jak se pře-
zdívá Kamencovému jezeru, ztrácí 
třpyt. Na konci července město uza-
vřelo hlavní molo a ostatní budou 
zřejmě následovat. Je to obraz za ned
ba nosti areálu z minulých let. „Jasné 
signály nám dala seznamovací kont-
rola hned po mém nástupu do funkce. 
Přišel jsem do areálu, strčil lehce 
vedle vchodu do pilíře římsy a on 
spadl,“ popisuje neuvěřitelný, život 
ohrožující, zážitek z první inspekce 
náměstek primátora Marek Hrabáč s 
tím, že inicioval vytvoření statického 
posudku všech mol. Jejichž stav zjiš-
ťovali potápěči. Na základě zkou-
mání potápěčů a posudku statika bylo 
hlavní molo uzavřeno. Statik ozna-
čil molo jako životu nebezpečné. „Je 
zřejmé, že tento stav nenastal zniče-
honic. Bý va lá vedení města asi měla 

jiné priority, než se starat o perlu 
Chomutova,“ říká primátor Cho mu
to va Daniel Černý. 

Město nyní dělá kroky k bezpeč-
nosti návštěvníků a začalo s prvními 
opravami areálu. „Proto jsme ne-
chali strhnout dětské molo, následo-
vat budou minimálně dvě postranní 
mola,“ říká náměstek. Ostatní podle 

výsledku posudků. „Uzavření mol v 
probíhající sezóně je sice nepopulární 
krok, ale jestli jsou v sázce životy 
lidí, nedá se nic jiného dělat,“ vy-
světluje Hrabáč. V říjnu bude hlavní 
molo rozebráno. 

Podle náměstka Hrabáče město 
nechce investovat do Kamencového 
jezera velké finanční prostředky, 
dokud ho nezíská zpět do správy. 
„Budeme dělat vše proto, aby do-
šlo k rozumné dohodě s CV Relax 
a nové molo se mohlo co nejdříve 
postavit,“ nastiňuje Hrabáč. Kromě 
uzavření a stržení mol radnice v sou-
časné době provádí nejnutnější 
opravy. Vzhledem k tomu, že se-
zóna již začala, není možné areál za-
vřít. Dílčí opravy jsou prováděny za 
provozu. Opravovány jsou například 
ztrouhnivělé příchody ke kabinám. 

Potřebujete vyřídit novou ob-
čanku či přepsat auto a nechcete risko-
vat frontu? Magistrát vylepšil objedná-
vání na dálku. Vyberete si datum a čas 
a úředníci vaši žádost vyřídí bez če-
kání. To vše přes nový elektronický re-
zervační systém. 

Dosud se mohli občané přihlašo-
vat pomocí textové zprávy, teď k tomu 

přibyla rezervace mailem a lze ji pro-
vést i osobně. „Je to další krok v elek-
tronizaci služeb poskytovaných veřej-
nosti magistrátem. Občanům umož-
níme pohodlnější objednání a rychlejší 
vyřízení toho, co potřebují,“ vysvětluje 
tajemník magistrátu Theodor Sojka. 

U objednání přes SMS se změnilo 
číslo, na které se žádosti posílají. Ten, 

kdo pošle požadavek na staré číslo, 
do sta ne o změně upozornění. Jinak 
postup zůstává stejný, k objednání 
stačí jedna SMS ve správném tvaru 
a druhá potvrzující dohodnutý termín. 
Namísto textové zprávy je možné po-
slat i email, a to ve stejném tvaru. 
Domluvit si schůzku na magistrátu lze 
i přes rozhraní Můj portál. Po prvotní 

registraci a ověření emailové adresy si 
lze vybrat z nabídnutých termínů. 

Občané, kteří nemají v oblibě nové 
technologie, mohou využít k ob jed nání 
služeb pracovnic infor mač ní ho servisu 
v přízemí magistrátu. U okénka si do-
mluví termín a agendu, dostanou lístek 
s datem schůzky a kódem, kterým se 
prokáží při následné návštěvě. 

Mistr jan Hus pomůže vyhnat z města lenost
Obyvatelům města pomůže 

Mistr Jan Hus vyhnat lenost. O le-
tošních prázdninách tato osobnost 
přijíždí do měst Ústeckého kraje, ze 
kterých vyhání vždy jeden ze smr-
telných hříchů. Chomutovské ná-
městí navštíví 8. srpna, v den ko-
nání středověkého trhu.

Středověké slavnosti začnou 

v deset hodin dopoledne. „Čekání 
na Mistra si lidé mohou zkrá-
tit sledováním středověkého pro-
gramu. Na programu je historický 
šerm, provazochodec Rudi, Musica 
Canora, kejlíř Miloš, pouliční diva-
dlo i soudní proces. Děti se mohou 
zúčastnit soutěže,“ uvedl Jiří Šnábl 
z pořadatelské agentury Modua. 

Mistr Jan Hus přijede se svým do-
provodem na koni ve dvě hodiny 
odpoledne. 

Po celý den bude přítomná by-
tost představující hřích Lenost, ta 
bude ovlivňovat chování herců, 
uvidí ji však pouze diváci. Spo leč
ný mi silami ji pak přítomní z města 
vyženou. 
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První změnou je zrušení linky do 
Prahy. Proč se linka ruší?

Pražská linka je dlouhodobě ztrá-
tová, a to ještě z dob, než na ní začala 
v květnu 2013 jezdit konkuren ce Stu
dent Agen cy. Jen za poslední rok a půl 
linka vykazuje ztrátu okolo 350 tisíc 
korun  měsíčně. Tyto peníze přímo ne-
ušetříme, ale nebudeme je již nadále 
prodělávat, a to je důležité. Můžeme 
je efektivněji využít jinde. Do prav ní 
podnik průběžně na konkurenční 
jízd ní řád reagoval změnami v časech 
i počtech spojů. Bohužel vytíženost 
linky je dlouhodobě nízká, než aby si 
na sebe vydělala. Potřebovali bychom 
dvakrát tolik cestujících na spoj než 
současných průměrných dvacet. Jen 
při po mí nám, že jak na cestu do Prahy, 
tak na cestu zpět z Prahy. Někdy se 
totiž může zdát, že autobus je skoro 
plný a my můžeme být spokojení, ale 
stejný autobus se musí i vrátit a zpět 
veze jen deset cestujících. Linka do 
Prahy byla rozhodnutím firmy, jak ko-
merčně podnikat. A pokud komerční 
záměr nevychází a proděláváte něko-
lik let, tak je pro mě zcela nepocho-
pitelné, že tato linka doposud jezdí. 
Ty peníze se mohly využít tam, kde 
je jich potřeba pro daleko větší počet 
cestujících, a to na zkvalitnění MHD.
Začala diskuze o zrušení trolej-
busové dopravy. Dívají se na ni 
obě města stejně? 

Diskuze měla začít již dávno, ale 
naši předchůdci se řešení a rozhod-
nutí jen vyhýbali. Mám obavu, že 
jsme kvůli tomu postaveni před hoto-
vou věc. Celý vozový park trolejbusů 
čítá pouze šestnáct vozidel, přičemž 
deset z nich je starých 21 let, drtivá 

část z nich po několika velkých opra-
vách a dva vraky máme na dvoře na 
náhradní díly. Tento počet je na hra-
nici již tak drahého provozu. Trolejbus 
je drážní vozidlo a vyžaduje speci-
ální údržbu a revize, trolejové ve-
dení a elektro dis pe čink. To jsou ná-
klady navíc. Délka trolejového vedení 
je 21 km a napájí ho čtyři měnírny. To 
vše nás stojí velké peníze. Jirkov má 
jasno. Od roku 2017 trolejbusy pro-

stě neobjedná. Přístup Jirkova oceňuji 
jako odpovědný k hospodaření s ve-
řejnými prostředky a v tom, že nám 
dává čas nahradit trolejbusy autobuso-
vou dopravou. V Chomutově k tomu 
bude svoláno pracovní jednání zastu-
pitelstva. Paradoxně může být doprav-
nímu podniku jedno, zda ho město po-
věří dalším provozováním trolejbu-
sové trakce, pokud to ovšem dostane 
od města zaplaceno. Podle mě je to 
ekonomicky neudržitelné a politicky 
nezdůvodnitelné. Kilometr trolejbusu 
stojí jednou tolik než stejně velkého 
autobusu. K tomu je nutné započítat 
nutnost obnovy vozidel za 190 mili-
ónů korun a údržbu a opravy trolejo-
vých tratí. Proto bych jednoznačně ra-
ději pořídil levnější vozidla s levněj-
ším provozem pro MHD a za ušetřené 
peníze bych zlevnil jízdné a například 
posílil spoje na vytížených linkách. 
Jak by rušení trolejbusů mělo 
probíhat? 

Klíčové je, aby co nejrychleji při-

šlo rozhodnutí od chomutovských za-
stupitelů. Tím se vytvoří čas na vysou-
těžení dodávky autobusů, které by tro-
lejbusy nahradily. Samostatnou kapi-
tolou jsou pak náklady na snesení tro-
lejového vedení a odstranění stožárů.
Podnik má nového ředitele. Jaké 
další změny ve vedení firmy na-
stanou? 

Iniciujeme změnu stanov, které 
zvýší počet členů dozorčí rady ze tří 

na pět, přičemž tato dvě místa by měli 
obsadit zaměstnanci po provedených 
volbách. Dopravní podnik bude mít 
namísto generálního ředitele pouze 
ředitele, což je vzhledem k velikosti 
firmy více než vhodné. Další změny 
navrhne nový ředitel, který hodnotí 
současný počet technickohospodář-
ských pracovníků podniku jako mini-
mální možný. V září bude dokončen 
technickohospodářský audit. Ten nám 
popíše stav firmy a očekávám, že i ná-
vrhy na změny jejího chodu.
Dopravní podnik by se měl zapojit 
do integrované dopravy Ústeckého 
kraje. Jaké výhody to přinese pod-
niku a především cestujícím?

Tarifní integrace, o které hovo-
říme, přinese výhody především ces-
tujícím tím, že na jednu jízdenku mo-
hou přestupovat a jezdit spoji růz-
ných dopravců. Dopravnímu podniku 
to přinese propad tržeb, protože cestu-
jící zaplatí u jednoho dopravce a u ji-
ného pak už bez dalšího placení jede. 

Ústecký kraj ale garantuje, že propad 
tržeb uhradí, a tak se také už v kraji 
děje, například na Teplicku. Dopravní 
podnik má snahu se k integraci čás-
tečně připojit od 1. ledna 2016 tím, že 
bude uznávat papírové jízdenky pro 
jednotlivou jízdu vydané krajskými 
dopravci pro zónu Chomutov a Jirkov. 
Zakoupení takové jízdenky bychom 
chtěli nabídnout v autobusech MHD. 
Mělo by jít o přestupní jízdenku plat-
nou 45 minut. Naše karty ale nebu-
dou moci být z technických důvodů 
uznávány v autobusech DÚK, opačně 
to ale bude časem možné, pokud na-
učíme čtečky v našich autobusech 
přečíst krajské karty. Technicky je to 
velmi obtížné, ale nějak začít musíme.
Jsou to jediné tarifní změny, 
které cestující čekají? 

Zvažujeme, že současné jednotlivé 
jízdenky MHD převedeme na časově 
limitované 10, 20 a 45 minut, což 
bude pro cestující cenově výhodnější, 
respektive levnější, protože v časo-
vém limitu projedou více zastávek než 
dnešních nejvíce 3, resp. 10 zastávek. 
Tento způsob by znamenal zrušení od-
bavení při vystupování, tzv. check out. 
Dalšími změnami, které budu dle pro-
gramového prohlášení koalice prosa-
zovat, bude bezplatná přeprava pro 
cestující nad 70 let a pro dárce krve, 
kteří jsou držiteli zlaté Janského pla-
kety. Novinkou, na které firma nyní 
pracuje, je možnost platit na předpro-
dejních místech na autobusových ná-
dražích v Chomutově a v Jirkově kar-
tou a také webová aplikace eshop pro 
zakoupení časové jízdenky nebo do-
bití elektronické peněženky naší bus-
karty přes internet.

dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, který v loňském roce přišel o velký objem tržeb z linkové dopravy 
pro Ústecký kraj, nyní prochází změnami. Přišel nový ředitel, změnilo se personální obsazení orgánů společnosti 
v souvislosti s komunálními volbami. objevují se první úvahy o rušení trolejbusové dopravy. kam míří firma, je-
jíchž služeb Chomutované využívají nejčastěji, jsme se zeptali předsedy představenstva Jaroslava komínka.

jaroslav Komínek:

Nechápu, proč 
linka do prahy stále jezdí, 

když prodělává řadu let

vozový paRk tRolejbuSů čítá pouze 16 vozidel, 
přičeMž 10 z niCh je StaRýCh 21 let, dRtivá čáSt 
z niCh je po několika velkýCh opRaváCh.
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připomenou 
romský 
holokaust

Výstava ukázala pohled na svět 
očima pěti fotografů

Výbor pro národnostní menšiny 
připravil hned několik akcí u příleži-
tosti 70. výročí romského holokaustu 
pod názvem Jsme lidé. 

Již 7. srpna začne ve 13 hodin vý-
stava výtvarných prací dětí z klubu 
Sociálního centra Kamínek a Níz ko
pra ho vé ho zařízení pro děti a mládež 
Khamoro na téma Romové. Ta bude 
v knihovně k vidění až do konce srpna. 

Beseda s romským básníkem, pro-
zaikem a aktivistou Janko Hor vátem 
se uskuteční ten samý den od 15 hodin 
v Sociálním centru Kamínek. 

Sérii výročních akcí zakončí pro-
jekce filmu Růžové sny z roku 1976 
režiséra Dušana Hanáka. Film ná-
vštěvníci uvidí od 17 hodin v kině 
Svět.

Výstava Mýma očima v galerii 
Lurago ukázala nejrůznější pohledy 
na svět prostřednictvím fotogra-
fií pěti neprofesionálních umělců. Ti 
ukázali krásy země, měst, architek-
tury, žen i průmyslu. „Každý z fo-
tografů se vyjadřuje svým osobitým 
výtvarným stylem, všechny přitom 
spojuje fotografování jako koníček, 
jako možnost zaznamenávat viděné 
a prožité,“ uvedla organizátorka vý-
stavy Hana Šťastná. 

Návštěvníci si mohli prohléd-
nout barevné fotografie přírodních 
a architektonických krás z Čech od 

Martina Reihse, něžnou ženskou 
krásu na snímcích Zdeňka Fišra, čer-
nobílé fotografie elegantních měst-
ských linií od Lucie Stříbrské, re-
portážní snímky z prostředí elekt-
ráren od Oty Schneppa nebo foto-
grafie z cest po dalekých zemí od 
Bohuslavy Šenkýřové. 

Právě poslední zmiňovaná au-
torka je rektorkou a ředitelkou Vy
so ké školy finanční a správní, která 
má středisko v Mostě. Výtěžek 
z výstavy je určen talentovaným 
studen tům se zdravotním nebo 
sociálním handikepem pro zís-

kání stipendia na tuto školu. Také 
proto se rektorka výstavy Mýma 
očima zúčastnila. „Svými fotogra-
fiemi z exotických krajin se sna-
žím zprostředkovat divákům auten-
tický pohled na život jiných kul-
tur. Považuji se spíše za dokumen-
taristku než umělkyni, přesto moje 
snímky nemohou být nezaujaté. 
Vždyť do nich dávám svůj pohled 
na svět. Přitahují mě situace i sce-
nérie, které by se někomu jinému 
třeba mohly zdát banálními, ale já 
už dnes vím, že mají své fanoušky,“ 
uvedla Bohuslava Šenkýřová s tím, 

že pokud může svým uměním po-
máhat, je fotografování o mnoho 
lepší. „I díky prodeji fotografií 
z mých výprav se mohou uskuteč-
ňovat sny talentovaných studentů 
s handicapem. Překročením bari-
éry mezi dokumentem a životem mi 
mé snímky dávají pocit naplnění,“ 
dodala. 

Na výstavu Mýma očima naváže 
v říjnu a listopadu výstava Svět srd-
cem Bohuslavy Šenkýřové v kině 
Svět. Také na této výstavě si lidé bu-
dou moci zakoupit fotografie a pod-
pořit tím stipendijní fond školy. 

špejchar zaplnili frantovi brouci
Obrazy malíře Romana Franty 

si mohou lidé prohlédnout v gale-
rii Špejchar. Výstava nese název 
Nostalgie a obrazy plně odpovídají to-
muto tématu, navíc jej podporují i fo-
tografie dcery malíře Lucie Frantové. 

Většina obrazů vznikla v posled-
ním půlroce, autor se nechal inspiro-

vat hlavně říší zvířat, přírodou i udá-
lostmi kolem sebe. „Vystavuji napří-
klad obraz kočky, psa, ale i mé oblí-
bené brouky. U nově vytvořených ob-
razů jsem použil abstraktní pozadí,“ 
uvedl autor děl Roman Franta. Lidé 
uvidí také obrazy s tématy brouka 
Pytlíka či královské koruny. 

Výstavu obrazů doplňují černobílé 
fotografie Lucie Frantové, na nichž je 
zachycený akt modelky s dlouhými 
havraními vlasy. Právě ty hrají v kom-
pozici velkou roli, zakrývají části mo-
delčina těla a jsou dominantním prv-
kem fotografie, čímž ji činí vkusnou 
a zajímavou. 

Roman Franta vystavuje v Cho
mu tově poprvé, prostory galerie 
Špejchar se mu velmi zalíbily. Své ob-
razy pro výstavu do nich zakompono-
val tak, aby se díla s místem navzájem 
podpořily a nastala pro ně vzájemná 
souhra. Obrazy Romana Franty pro-
bouzejí v lidech emoce a někdy bývají 
označovány za provokativní. Sám au-
tor ale říká, že provokace není při ma-
lování obrazu cílem. 

Výstavu si mohou lidé prohléd-
nout do 18. srpna letošního roku. 
Výstava obrazů je prodejní.

Neobyčejnou 
kavárnu zaplnily 
kreslené vtipy

Dvě desítky kreslířů vystavují své 
humorné kresby v Café Atrium. S ús
mě vem na rtech si návštěvníci mo-
hou prohlédnout na šedesát vtipů. 
Výstava má podtitul Léto s humo-
rem, lidé si tedy mohou prohléd-
nout kreslené vti py na témata pod-
barvená sluncem, do vo le nými a dob-
rou náladou. 

Výstavu kresleného humoru po-
řádá Klub kreslířů a humoristů, který 
chce dříve velice oblíbený žánr vrátit 
zpět do povědomí ve řej nos ti. „Hlav
ním důvodem vzniku klubu byla ža-
lostná situace kolem kresleného hu-
moru v České republice. Kre slí řům 
chybí jakákoliv širší možnost pre
zen to vat svá díla a tento dříve velice 

roz ší ře ný fe no mén – kreslený humor 
– se začíná vytrácet z povědomí lidí,“ 
uvedl jeden z autorů hu mor ných kre-
seb a zakladatelů klubu Miroslav 
Vostrý. 

Klub vznikl na konci ledna le-
tošního roku, spolu s Miroslavem 
Vostrým jej založil také Pavel Pata 
Talaš, který svá díla také vystavu je 
v kavárně. Dále se před sta vu je Pa
vel Rych ta řík, Karel Urban, Jiří 
Pir kl, Josef Bílek, Hana Kři ván ko vá 
a mno ho dalších. Klub vydává hu
mo ristic kosa ti ric ký webový maga-
zín Tapír, do kterého přispívá čty-
řicet kres lí řů z Čech, Ruska, Chor vat
ska, Ně mec ka, Polska, Ra kous ka 
a Slovenska. 
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Olympijský oheň do dějiště her v los angeles donesl i Chomutovan

Úspěch na tatami v Grazu

škola Stardance jede dál. 
a v novém kabátě

bišický 
i čeřovský jsou 
pátí na světě

V Los Angeles se v uplynulých 
dnech uskutečnily Světové hry speci-
ální olympiády, které jsou největším 
celosvětovým kláním osob s men-
tálním postižením. Her se účastnilo 
zhruba 7 000 sportovců z více než 
170 zemí světa, české barvy na ní 
hájilo 67 sportovců.

Součástí zahajovacího ceremoni-
álu bylo slavností zapálení olympij-
ského ohně, tak jak je známé z běž-
ných olympijských her. Oheň byl do 
místa konání donesen již tradičně poli-
cisty z celého světa v rámci běhu s po-
chodní Torch Run. Předcházela tomu 

série běhů s olympijskou pochodní, 
jejichž cílem je zvyšovat povědomí 
a získávat finanční prostředky pro 
podporu speciálních olympiád, při-
lákat pozornost veřejnosti, sponzorů 
a médií. Začátkem července tak do 
USA jako jediný Čech odletěl i Petr 
Matlach z Chomutova, který se stal 
součástí skupiny 88 strážců zákona 
z 23 zemí celého světa. V týmu, do 
kterého patřilo i deset handicapova-
ných sportovců, pak absolvoval sérii 
běhů po Kalifornii. Na snímku ze zná-
mého sanfranciského mostu Golden 
Gate je Petr Matlach uprostřed. 

Mladí judisté TJ VTŽ Chomutov 
mají zdárně za sebou první polo-
vinu letošní sezony. Jejím vyvrchole-
ním byla účast na mezinárodním tur-
naji v rakouském Grazu. Tento turnaj 
je v evropském mládežnickém judu 
velmi prestižní záležitostí, čemuž od-
povídají také kvalita a počet závod-
níků v kategoriích od mladšího žactva 
po juniory. Letos bylo na tamějším ta-

tami zastoupeno 170 oddílů z 23 zemí 
Evropy a Asie.

Pro mladé judisty z Chomutova je 
turnaj v Grazu vždy příležitostí otes-
tovat svou výkonnost na nevšední 
úrovni. Letos obstáli na výbornou, 
když bodové hodnocení jednotlivých 
závodníků vyneslo chomutovský od-
díl na třinácté místo, nejvýše ze všech 
českých družstev. O úspěch se za-

sloužili Tomáš Petrlík a Matěj Černý, 
kteří vybojovali ve svých kategori-
ích první místa, dále Pavel Holý bron-
zovou medailí a Jan Vopat a Jakub 
Novotný bodovanými pátými místy. 
Ostatní členové chomutovské vý-
pravy Daniel Mertl, Václav Jakoubek 
a Tomáš Zmátlo se do závěrečných 
bojů neprobojovali, ale aspoň získali 
cenné zkušenosti.

Květnová těžká dopravní nehoda 
šéftrenérky Jany Zelenkové se stala 
impulsem pro řadu změn v taneční 
ško le Stardance Chomutov. „Nohu 
mám zlámanou natolik, že s tím budu 
bojovat ještě půl roku nebo rok. Tak 
se vrhnu do manažerské práce, vždyť 
i mimo parket můžu školu posouvat 
dál,“ je přesvědčená Jana Zelenková.

Jakým směrem se bude taneční 
škola ubírat, chce zveřejnit na mí-

tinku s rodiči a novými zájemci 
o tancování 31. srpna v 17 hodin. 
„Představím jim trenéry a lektory 
a hlavně vizi dalšího fungování školy. 
Šíří se totiž fámy, že se Star dance 
zavírá,“ rozhání pochybnosti Jana 
Zelenková. „Od úterý 1. září pak bu-
deme mít dny otevřených dveří, pro 
nové zájemce bude připravená pre-
zentace a mohou nás sledovat během 
výuky.“

Budova školy v Havlíčkově 
ulici je zvenku zrenovovaná, pro-
stor pro zlepšování je ale uvnitř. 
A právě první změny budou pa-
trné už při mítinku s rodiči na konci 
srpna. „Ne ho dou jsem si ujasnila 
priority, zjistila jsem, že bez dětí 
nemůžu být. Budu se jim teď věno-
vat mnohem víc,“ hledí do budouc-
nosti s optimismem a odhodláním 
Jana Zelenková.

Nejen k republikové, ale už i ke 
světové špičce patří kanoisté SC 
80 Chomutov. Dokázali to Ondřej 
Bišický (kajak, 200 m) a Michal 
Čeřovský (čtyřkajak, 1 000 m) na 
mistrovství světa juniorů v portugal-
ském Montemoru, kde se oba pro-
bojovali do finále svých disciplín 
a v nich shodně obsadili 5. místo.

„Je to obrovský úspěch a velké 
překvapení,“ zdůrazňuje před-
seda chomutovských kanoistů Petr 
Doležal s poukázáním na to, že 
Bišic ké mu ještě není 18 let a Če
řov ské mu dokonce teprve bude 17, 
takže závodili se staršími soupeři. 
„Navíc obě jejich tratě jsou olym-
pijské, o to prestižnější je to zále-
žitost,“ dodal. Výkony Čeřovského 
a Bišického ocenil i reprezentační 
trenér Pavel Hottmar, který přímo 
z dějiště chomutovskému klubu tele-
fonicky blahopřál a zdůraznil, že má 
být na co hrdý.

Páté místo na šampionátu On
dře ji Bišickému a Michalu Če řov
ské mu zároveň zajistilo účast na ME 
juniorů v Rumunsku.

Hodinovku 
ovládl syn 

loňského vítěze

Přes šestnáct kilometrů zvládl 
uběhnout vítěz 36. ročníku Cho mu
tov ské hodinovky. O čtyři sta metrů 
překonal loňského vítěze. Vítězství 
ale zůstalo v rodině, loňský vítěz 
Čeněk Filingr je otcem letošního nej-
lepšího běžce Aleše Filingra. 

Závodu se zúčastnilo osmadva-
cet běžců. „To je optimální počet na 
třístovkovou dráhu,“ podotkla orga-
nizátorka hodinovky Jana Hy ján
ková. Závodníkům se běželo pří-
jemně. „Po časí totiž bylo oproti mi-
nulým ročníkům přijatelné, nebylo 

parno,“ doplnila organizátorka. 
Zmiňovaný celkový vítěz a nej-

lepší z mužské kategorie do 39 let 
Aleš Filingr z Atletického klubu 
Bílina uběhl 16 004 metrů, v ka-
tegorii do 49 let byl nejúspěšnější 
Stanislav Ouzký z klubu Krušnohorci 
Jirkov. Ten uběhl 15 080 metrů. 
Seniorskou mužskou kategorii nad 
50 let ovládl Vladimír Růžička z Ústí 
nad Labem s 15 033 metry. V žen-
ské kategorii zvítězila Kateřina Brett
schnei de ro vá z Atletického klubu 
Litvínov, uběhla 11 760 metrů.  
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Společně proti času umí 
seniorům pomoci

Senioři se nemusí cítit osamo-
ceni a ve vysokém věku ztrácet své 
jistoty, svůj domov. Právě v tom jim 
v Chomutově pomáhají pečovatelé 
z organizace Společně proti času. 
Jejich práce se od mnoha jiných po-
dobných společností liší hlavně v lid-
ském přístupu, pracovníci senio-
rům pomohou s čímkoli, co potře-
bují přímo u sebe doma. Tím však 
služba nekončí. „Senioři si potřebují 
popovídat, někdy rodina nemá čas 
jim naslouchat, jindy se staří lidé ne-
chtějí svěřovat se vším svým blíz-
kým. V našich pečovatelích si často 
najdou přátele, kteří na ně mají vždy 
dost času,” uvedla ředitelka společ-
nosti Společně proti času Zdislava 
Binterová.

Nyní organizace poskytuje dva 
druhy pomoci seniorům nebo dospě-
lým postiženým či chronicky nemoc-
ným. První je pečovatelská služba, 
která seniorům pomáhá s kaž do
den ní mi činnostmi. „Nejčastěji se 

jedná o přípravu jídla nebo podání 
stravy, úklid, nákup, doprovod k lé-
kaři či pomoc při osobní hygieně. 
Vše je ale velmi individuální a záleží 
na domluvě,“ vysvětlila Binterová. 
Druhou formou pomoci je odlehčo-
vací služba. Ta má ulevit rodině od 
celodenní péče o seniora. „Pečovatel 
tedy stráví čas, který rodina potře-
buje k zajištění různých svých záleži-
tostí, se seniorem. Po celou dobu se o 
něj adekvátně stará a dělá mu společ-
nost,“ doplnila ředitelka. 

Požadavky klientů se v mnoha 
případech liší, ale důležité je, aby se 
senior v přítomnosti pečovatele cítil 
dobře. Vše je založeno na absolutní 
slušnosti, důvěře, pohodě a snaze vy-
jít v lecčems vstříc. „Jedna klientka 
se s pečovatelkou velmi sblížila, na-
bídla jí tykání a staly se z nich pří-
telkyně. Takže kromě domluvených 
činností pak pečovatelka ženě pomá-
hala například i s výběrem oblečení. 
Jiný klient zas nadevše miloval svého 

psa a poprosil pečovatelku, když mu 
podávala stravu, zda by mohla dávat 
současně i pejskovi, protože oba byli 
zvyklí jíst spolu. To jsou věci, které 
naši pracovníci samozřejmě splní,“ 
konkretizovala ředitelka.

V budoucnu by společnost chtě la 
rozšířit své služby ještě o domácí 
hospicovou a paliativní péči. Hos pi

co vá péče znamená doprovázení člo-
věka v jeho rodinném prostředí k od-
chodu z tohoto světa. Paliativní péče 
je léčba bolesti v domácím prostředí. 
Díky tomu by senioři prožili poslední 
dny svých životů v soukromí svého 
domova, bez stresu, ve společnosti 
svých nejbližších a v péči pečovatelů 
či lékaře. 

Vaše témata
 Podněty

lavIčky 
a kolčugIno

Moji známí se dost divili, ko-
lik zeleně máme a jaké hezké pro-
středí je kolem paneláků na síd-
lišti. Přimlouvala bych se za instalo-
vání více laviček, například v tzv. psí 
zóně, venčíme tam své mazlíčky, la-
vičky jsou až u ,,bonbónků“ – čtyř-
patrové pa ne láč ky, a koše na psí ho-
vínka na celé trase pouze dva. Také by 
mě zajímal osud pozemku po bývalém 
Kolčuginu, zatím je tam pouze ple-
vel. Mohla by tam být nějaká oddy-
chová zóna, rozhodně jsem  proti dal-
šímu parkovišti!

Pavla Šilhánová
Vážená paní Šilhánová, na zá-

kladě vašeho podnětu jsme prošet-
řili možnosti instalace laviček a zjis-
tili, že u uvedeného chodníčku již 
byly. Protože si obyvatelé Dřínovské 
a Kyjické ulice stěžovali na neustálý 
hluk a nepořádek, neboť lavičky vy-
užívali občané, kteří rušili klid, bylo 
rozhodnuto o jejich odstranění. V pří-
padě, že byste požadovala lavičku 
znovu instalovat, musela by s tím sou-

hlasit nadpoloviční většina občanů 
přilehlých SVJ. S osazením košů na 
psí exkrementy se neuvažuje, neboť 
výkaly lze odhazovat do všech košů 
a popelnic. 

O pozemku po bývalém kině 
Evropa na Bře ze nec ké rozhodovalo 
v květnu a červnu tohoto roku zastupi-
telstvo města, které schválilo odstou-
pení od kupní smlouvy a uzavření do-
hody o odstoupení. O jeho dalším vyu-
žití dosud rozhodnuto nebylo. 

Marcela Čermáková, odbor kancelář 
primátora a interní audit 

dětské hřIště 
domovInka

Protože máme vnoučata a bydlíme 
blízko tohoto hřiště, tak jsme tam 
častí návštěvníci. Hřiště je opravdu 
velice pěkné a je tam vždy plno dětí. 
Co nás však nejvíce zaráží, je to, že 
je tam umožněn vstup psům „pouze 
na vodítku“. Jezdíme hodně po naší 
republice, ale ještě jsme se nese-
tkali s tím, že na dětské hřiště je po-
volen vstup psům. Od toho je to dět-
ské hřiště a psi tam přece nemají co 
dělat. Tolik pěkných hřišť přece v 
Chomutově nemáme pro děti a psi se 

svými páníčky se mohou přece ven-
čit jinde. Stačí, že trávníky a někdy i 
chodníky na sídlištích jsou plné psích 
hovínek, které nikdo neuklízí a děti 
si vlastně před svým panelákem ne-
mají kde hrát, kde se poválet a vy-
lítat. Tady na hřišti, kde konečně by 
mohly děti běhat a válet se bez obav, 
tak jsou tam zase psi. Sice se tam „za-
tím“ ještě hovínka moc nevyskytují, 
ale stačí, že tam ti pejsci čůrají. Často 
je tam totiž k vidění pouze pes s pa-
ničkou nebo pánem a žádné dítě s se-
bou nemají. Někteří to pojali tak, že 
konečně ten jejich ubohý pejsánek má 
nárok také na volné místo na běhání 
bez aut. Takže hřiště začali používat 
na venčení svých miláčků. Je jenom 
otázka času, kdy souhrou pár náhod 
tam nějaký pes vyjede po dítěti, které 
je na „svém dětském hřišti“, takže 
si to užívá, s křikem se řítí na kole 
nebo na bruslích a může na psa na-
jet. Vůbec nechápeme myšlení těch, 
kteří toto hřiště osadili značkou „pes 
na vodítku“ povolen. Většina maji-
telů pejsků ho na trávníku pustí a há-
zejí mu míček, aby se také chudinka 
proběhl. Proč ale na dětském hřišti, 
to nám nejde na rozum. Na hřišti se 

pořádá spousta velkých akci pro děti 
a vždycky je tam samozřejmě i plno 
psů a často i dost velkých. Mělo by se 
už konečně i v Chomutově začít rozli-
šovat místo pouze pro děti.

Dostane už někdo konečně rozum 
a hřiště osadí značkou „psům vstup 
zakázán“?

Jitka a Václav Vránovi
Vážení, děkuji za váš podnět 

a chápu vaše rozčarování z toho, když 
někdo nedodržuje nastavená pravidla 
a znepříjemňuje hezké prostředí svou 
nezodpovědností. Vstup se zvířaty, sa-
mozřejmě včetně psů, na  sportoviště 
a dětská hřiště a volné pobíhání psů je 
v celém areálu zakázáno. Toto je uve-
deno v  provozním řádu, který je vi-
ditelně umístěn u všech vstupů do 
areálu.

Petr Chytra, vedoucí odboru rozvoje, 
investic a majetku města

máte také zajímavý 
náPad, Podnět čI 
zkušenost s něčím 
ze žIvota ve městě?
Napište nám na e-mail:  
rekult@chomutov-mesto.cz
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ProhlédlI sI 
mInIatury Památek
Miniatury hradů a zámků si v Ma-
riánských lázních prohléd-
ly děti ze základní školy kadaň-
ská. Na výletě si ještě prošly obo-
ru, nechaly se vyvézt lanovkou 
a ochutnaly lázeňské oplatky.  

besídku zvládlI 
v anglIčtIně
Písničky, básničky i divadel-
ní scénky si pro rodiče připravi-
li žáci prvního stupně základní 
školy Na Příkopech. Besídku pro 
150 diváků zvládlo na sedmde-
sát dětí v anglickém jazyce. 

zaChránIlI Ptáče
žáci z esoZ pomohli zachrá-
nit mládě poštolky. to zabloudi-
lo do strojní dílny a schovalo se 
za skříň. žáci duchaplně zavola-
li pracovníka záchranné stanice 
zooparku a mládě mu předali.

KráTCe

Simona 
baumrtová četla 
dětem pohádku

Plavkyně Simona Baumrtová 
četla dětem v mateřské školce Ka
ma rád pohádku. Školka několi-
krát do roka pořádá takzvané Čtení 
v rámci kampaně Celé Česko čte 
dětem. Za dětmi při těchto akcích 
přijde některý z rodičů a přečte jim 
z knihy, pohádku jim už četli i poli-
cisté. Nyní za dětmi přišla Simona 
Bau mr to vá, kterou předškoláci 
dobře znali z bazénu, když chodili 
na plavecký kurz. 

Simona zůstala věrná vodě a vy-
brala si pohádku O žabce Márince 
a žabáku Josefovi. „Slavnostním 

čtením jsme uzavřeli školní rok, 
ale nikoliv Čtení, jelikož výsledky 
jsou znát. 

Děti již dokážou soustře dě
něji poslouchat, umí odpovídat 
na otázky. Je vidět, že čtení kní-
žek je smysluplné, rozvíjející, po-
učné a v neposlední řadě pro děti 
zábavné,“ uvedla zástupkyně ře-
ditelky Mateřské školy Cho mu tov 
Jana Benešová.

Děti se také dožadovaly ukázky 
medailí, které Simona vyhrála. 
Ochotně jim je ukázala a za to do-
stala od dětí namalovaný obrázek. 

do abecedy přišla za 
dětmi týdenní kuřátka

Nová naučná stezka seznámí děti 
s typickými rostlinami a živočichy

první ročník festivalu na 
březenecké začal novou tradici

Živá kuřátka potěšila děti z mate-
řinky Abeceda v Blatenské ulici. Děti 
se již pravidelně seznamují s nejrůz-
nějšími povoláními, která by jednou 
třeba chtěly dělat. Nyní poznaly práci 
ošetřovatelky kuřat v drůbežárně. 

S ošetřovatelkou přišla na návštěvu 
i jeden týden stará kuřátka, která ihned 
na děti vystrkovala zobáčky z košíku. 
„Naši předškoláci si je mohli pohladit 
a ošetřovatelka jim vysvětlila, kde se 
kuřátka rodí, co to je líheň, jak se o ně 
musí starat, pečovat a čím se kuřátka 
krmí,“ uvedla zástupkyně ředitelky 
Mateřské školy Chomutov Naděžda 
Ran dáč ko vá. Ošetřovatelka navíc při-
šla v pracovním oděvu, aby děti uvi-
děly, co musí mít při práci na sobě. 
Vysvětlila jim, že kromě čistého ob-
lečení je důležitá i hygiena, takže 
kuřátka vyrůstají v čistém a zdra-
vém prostředí. „Setkání dětí s malými 
křehkými kuřátky byl nezapomenu-
telný zážitek,“ doplnila zástupkyně. 

Téměř čtyři sta metrů dlouhou 
naučnou stezku otevřela Střední 
škola technická, gastronomická a au-
tomobilní. Trasa se proplétá škol-
ním arboretem a dává návštěvní-
kům informace o rostlinách a živo-
čiších, se kterými se mohou běžně 
setkat. „Naučná stezka slouží k po-
znávání květin, keřů, dřevin a také 
drobných živočichů, jako jsou oboj-
živelníci, brouci, ještěrky, motýli, 
a dále běžných hub včetně cizopas-
ných. Účelem stezky není ukazovat 
exotické rostliny, ale běžnou flóru 
a faunu střední Evropy,“ uvedl zá-
stupce ředitele školy Jiří Mladý.

Na trase se nachází sedm infor-
mačních tabulí, na kterých je vždy 
popsán úsek stezky, jeho zajíma-

vost a popis nejdůležitějších rostlin 
a zvířat. U každé ze čtyř stovek vy-
sazených rostlin je cedulka s českým 
a latin ským názvem. Součástí naučné 
stezky jsou dvě jezírka, ve kterých 
jsou vysazeny vodní rostliny a časem 
se v nich zabydlí i drobní vodní nebo 
mok řa doví živočichové. „Naučná 
stezka nebude sloužit jen k pasiv-
nímu prohlížení, ale také umožní žá-
kům základních a středních škol vý-
kon praktických činností, jako jsou 
výsadba, ošetřování, prořezávání či 
množení rostlin,“ vysvětlil zástupce. 
Stezka bude sloužit také mateřinkám. 
Malé děti také poznají rostliny a ži-
vočichy, kromě toho si mohou třeba 
vyzkoušet i přípravu truhlíků s kvě-
tinami. 

Základní škola Březenecká se se 
školním rokem rozloučila obrovskou 
zábavou. Uspořádala první ročník fes-
tivalu Vítání prázdnin. „Hlavní myš-
lenkou a cílem tohoto projektu bylo 
setkat se společně se žáky a rodiči na 
půdě školy v neformální atmosféře 
a trochu se pobavit a rozveselit,“ uvedl 
zástupce ředitele školy Josef Karhan. 

Festival byl rozdělen do dvou 
bloků, dopoledního a odpoledního. 
Dopoledne bylo určeno pouze pro 
žáky a odpoledne se brána školy ote-
vřela pro všechny rodiče, žáky a přá-
tele školy, kteří měli možnost na při-
praveném pódiu zhlédnout hudební, 
zábavná, pěvecká a sportovní vystou-
pení svých dětí. Nabitý program na-
víc obohatili i hosté. Svým rytmic-
kým a zvučným bubnováním dostala 
přítomné do varu chomutovská bube-
nická skupina Oklep, která sklízí úspě-

chy po celé republice. „Ovšem ani žáci 
nezůstali pozadu, pořádně se do svých 
čísel opřeli a rozproudili úžasnou at-
mosféru celého festivalu. Pro hosty 
bylo připravené i drobné občerstvení 
ve formě opékaných buřtů, to kdyby 
jim náhodou při poslechu a tanci vy-
hládlo," sdělil zástupce. Nejmenší ná-
vštěvníci si mohli zaskotačit v nafuko-
vacím skákacím hradě, který byl pro 
ně připraven. 

Kromě kulturních vystoupení se 
mohli hosté přesvědčit, že práce ha-
sičů ani policistů není věcí jednodu-
chou. Festivalové klání totiž obohatil 
hasičský záchranný sbor, který demon-
stroval svou sílu a akčnost. Na bez-
pečnost dohlížela hlídka Městské poli-
cie Chomutov, která žáky hravou for-
mou připravovala na možná nebezpečí 
prázdnin. Festival by se měl v dalších 
letech stát tradiční akcí školy.
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osmIsměrka Zooopark pro vás připravil v srpnu pohádkové … vtIPy

sedí vnučka s babičkou 
v kuchyni, když se najednou 
vnučka zeptá: 
„Babičko, kdo je to milenec?“ 
„Milenec? Milenec!“ vykřikne 
babička a žene se ke skříni, ze 
které vypadne kostra...

k lékaři přijde paní s dcerou. 
„Pane doktore, dcera má 
vykulené oči. dá se s tím něco 
dělat?“„Povolit límeček!“

u soudu: „Jak jste přišel na nápad 
ukrást to auto?“ 
„Myslel jsem, že nemá majitele.“ 
„Prosím?“ 
„No, stálo u hřbitova…“

 
„to je strašné, takové ohavnosti 
nazývají uměním,“ rozčiluje se 
návštěvník výstavy.  
„Promiňte, pane,“ říká průvodce, 
„ale stojíte před zrcadlem…“

„Pane doktore, trpím rychlým 
zapomínáním.“ 
„a jak jste na to přišel?“ 
„Na co?“

Potkají se dvě klíšťata a jedno 
říká: „tak co, jakej je život?“ 
a druhé říká: „ani se neptej, už 
dvakrát mě vytočili!“

„Pane vrchní, chtěl bych ten 
řízek, co má tamhleten pán.“ 
„No a myslíte si, že mi ho dá?“blUdY, bOXer, eKraN, ÉTerY, eTUda, fIaKr, HMOTa, IlUZe, IrOVÉ, KaTaNI, 

KlaUN, KOUle, KrabI, MerUNa, NeTVOr, OdNOž, OMYlY, ONUCe, padaT, 
pejří, perÓN, pOSlI, reMCal, SfÉra, SjeZd, SUber, TřMeN, VýSeV, ZábOr
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Podrobný 
kalendář  
akCí 
najdete  
na webu:

 5.8. st 17.00 věčně mladá 19.00 méďa 2
 6.8. čt  11.00 v hlavě (3d) 17.00 malý dráček 

18.00 vykolejená 19.00 amy
 7.8. pá 17.00 malý dráček (3d) 18.00 vykolejená 20.00 nesmrtelný
 8.8.  so 15.00 malý dráček 16.00 domáCí Péče
   18.00 termInátor genIsys (3d) 19.00 nesmrtelný
 9.8. ne 15.00 mImonI 18.00 nesmrtelný 20.00 amy
 10.8. po 17.00 mIssIon: ImPossIble – národ grázlů 19.00 bojovník
 11.8. út 17.00 IraCIonální muž 19.00 vykolejená
 12.8. st 17.00 mallory 19.00 věčně mladá
 13.8. čt  17.00 PIxely (3d) 18.00 FantastICká čtyřka 

20.00 bez kalhot xxl
 14.8. pá  17.00 PIxely 18.00 barbIe roCk'n royals 

20.00 FantastICká čtyřka
 15.8. so  15.00 barbIe roCk'n royals 17.00 FantastICká čtyřka 

18.00 PIxely (3d) 20.00 nenasytná tyFFany
 16.8. ne  15.00 mImonI (3d) 17.00 domáCí Péče

18.00 PIxely 20.00 nenasytná tyFFany
 17.8. po 17.00 barbIe roCk'n royals 19.00 FantastICká čtyřka
 18.8. út 17.00 PIxely (3d) 19.00 nesmrtelný
 19.8. st 17.00 jurský svět (3d) 19.00 sChmItke
 20.8. čt  11.00 barbIe roCk'n royals 17.00 sChmItke

19.00 rytmus sídlIskový sen
 21.8. pá  17.00 uuuPs! noe zdrhnul… 18.00 PIxely

20.00 rytmus sídlIskový sen
 22.8. so  15.00 uuuPs! noe zdrhnul… 17.00 FantastICká čtyřka

18.00 rytmus sídlIskový sen 20.00 dárek
 23.8. ne  15.00 malý dráček (3d) 17.00 barbIe roCk'n royals

 19.00 rytmus sídlIskový sen 20.00 dárek
 24.8. po 17.00 sChmItke 19.00 rytmus sídlIskový sen
 25.8. út 17.00 dárek 19.00 kryCí jméno u.n.C.l.e.
 26.8. st 17.00 FantastICká čtyřka
   19.00 FIlmový dobrodruh karel zeman
   19.30 kryCí jméno u.n.C.l.e.
 27.8. čt 17.00 kryCí jméno u.n.C.l.e. 18.00 dárek 20.00 PrIde
 28.8. pá  17.00 uuuPs! noe zdrhnul… 

18.00 Cesta vzhůru 20.00 hItman: agent 47
 29.8. so  15.00 v hlavě 17.00 bláznIvá dovolená

18.00 rytmus sídlIskový sen 20.00 hItman: agent 47
 30.8. ne 15.00 v hlavě (3d) 18.00 bláznIvá dovolená
   20.00 domáCí Péče
 31.8. po  17.00 uuuPs! noe zdrhnul… 

19.00 bláznIvá dovolená

 7.8.  pá 21.30 Poznáš muže svýCh snů
 8.8. so 21.30 rollIng stones
 13.8. čt 10.00 dětský den s PIškotem – divadlo
 14.8. pá 21.00  velká PrázdnInová roadshow k FIlmu století 

mIroslava zIkmunda
 15.8.  so  romský FestIval
 21.8.  pá 21.00 lImonádový joe aneb koňská oPera
 22.8.  so 21.00 bílá masajka
 27.8.  čt 10.00 nePoslušná zvířátka – divadlo
 28.8.  pá 21.00 ať žíIjí duChové!
 29.8.  so 21.00 balada Pro bandItu

  
KINO SVěT leTNí KINO

 8.–15.8.  obnaženI – hudební FestIval, workshoPy – SKKS
 22.8. so 20.00  v rytmu orIentu – taneční a hudební show – atrium SKKS
 30.8. ne 14.00 Country Fest – atrIum skks

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

KONCerTY

 15.8. so 13.00 unIQue CuP 2015 – turnaj veteránů, futsal – sportovní areál Duha
 18.8. út 17.30 Chomutov–karlovy vary – přípravné hokej. utkání – SD aréna
 20.8. čt 17.30 Chomutov–kadaň – přípravné hokejové utkání – SD aréna
 25.8. út 17.30  Chomutov–ústí nad labem – přípravné hokejové utkání – 

SD aréna

SpOrT
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Podkrušnohorský 
zoopark Chomutov p.o. 

Vyhlašuje výběrové řízení 
na nájem a provozování 

restaurace 
U Pratura

Restaurace je nabídnuta k nájmu 
a provozování od 1. 10. 2015 

na dobu neurčitou.
Lhůta pro podávání nabídek 

končí dne 7. 9. 2015 ve 12 h.
Více informací 

na www.zoopark.cz 
v sekci O nás/výběrová řízení

 Od 21.7.  klub kreslířů – vernisáž obrázků klubu kreslířů a humoristů TAPÍR – 
Café Atrium

 Od 1.8.  Prodejní výstava masožravýCh rostlIn – zoopark
 Do 18.8. obrazy – roman Franta – galerie Špejchar
 Do 25.8. soChy – jakob raIner – kostel sv. Ignáce
  Do 28.8. vzPomínka – romana hrdlIčková – galerie Lurago
 Do 30.8. In arte voluPtas – historie spolku Schlaraffia – Dům J. Popela
   známkománIe – Chomutov na známCe – výstava prací 

výtvarné soutěže – Rytířský sál radnice
 Do 31.8. deskové malby a bIblICké motIvy – kostel sv. Ignáce
 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

pravidelné 
akce

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

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

  mInerály a hornIny krušnohoří – Dům Jiřího Popela
   Pohledy do Pravěku – nová archeologická expozice – 

Dům Jiřího Popela
  laPIdárIum - kamenné PlastIky – expozice muzea na radnici
  FIalův PohyblIvý betlém – expozice muzea na radnici

OblaSTNí MUZeUM
 Stálé 
expozice

 7.8. pá 18.00 Pohádkové saFarI – Podkrušnohorský zoopark
 8.8. so 10.00  Putování mIstra jana husa Po ústeCkém krajI – 

historické slavnosti, trh – náměstí 1. máje
   18.00 Pohádkové saFarI – Podkrušnohorský zoopark
 14.8. pá 18.00 Pohádkové saFarI – Podkrušnohorský zoopark
 15.8. so 08.00 severočeské Farmářské trhy – náměstí 1. máje
   18.00 Pohádkové saFarI – Podkrušnohorský zoopark
 29.8. so 08.00 severočeské Farmářské trhy – náměstí 1. máje
 31.8. po 10.00  zahajovaCí den na školní rok 2015/2016 – 

SVČ Domeček

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

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

předNášKY, beSedY, aKCe

pravidelné 
akce

inzerce



servis fotostrana

Už tradičně se v polovině čer-
vence zaplnilo letní kino v Cho mu
to vě návštěvníky, kteří si sem při-
šli poslechnout koncert vážné hudby 
pod otevřeným nebem. Do Cho mu
to va totiž opět dorazili hudebníci 
a sboristé spojení v projektu letní fil-
harmonie. 

„Na začátku projektu letní filhar
mo nie jsem si hrál s myšlenkou, 

že by se tato akce mohla stát tra-
dicí, ale v tu chvíli jsme to netušili. 
Ovšem nyní jsme tady již počtvrté, 
a tak mohu říci, že se tato akce sku-
tečně stává tradicí,“ řekl ředitel ZUŠ 
T. G. Masaryka Chomutov Karel 
Žižka. 

I tentokrát se ve stohlavém or-
chestru a asi čtyřicetičlenném sboru 
objevila řada národů. I proto tentokrát 

hlavní téma večera plnila Hymna na 
svět od Jeana Sibelia. „Je nás třináct 
různých národů, takže tam máme 
dobrou část světa,“ vysvětlila diri-
gentka Kajsa Boström a dodala, že 
zbytek repertoáru tvoří především hu-
dební perličky jednotlivých národů. 

V mnohonárodním orchestru 
i sboru se opět představili také stu-
denti základních uměleckých škol, 

kromě chomutovské zahrály i děti 
z Klášterce a Kadaně. „Už při startu 
tohoto projektu jsem říkal, že nebude 
omezen jen na naši školu, ale chceme 
spolupracovat s dalšími v regionu. 
Do budoucna přemýšlíme o dal-
ším rozšíření,“ prozradil Karel Žižka 
s tím, že v příštím roce by se na pódiu 
letního kina mohli objevit například 
žáci z Mostu nebo Litvínova. 
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letní filharmonie 
byla hymnou na svět 

a jeho národy 




