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vyhlašuje výběrové řízení na hl. pracovní poměr, ale i pro živnostníky:

ELEKTRIKÁŘ
MECHANIK MĚŘENÍ A REGULACE

Požadujeme: vzdělání SOU nebo SŠ v oboru elektro
Výhodou: vyhláška č. 50/1978 Sb., § 6, praxe, 

zkušenosti s realizací projektů
Mzda: 20 000 Kč

Zájemci mohou své CV zasílat k rukám Ing. Charamzové: 
charamzova@marves.cz, dohodnout pohovor 

na tel.: 777 565 901, poštou na adresu: 
Marves v.o.s., Kadaňská 3545, 430 03 Chomutov

Nabídka bytů do nájmu veřejnou 
nabídkou v Chomutově – 16. 9. 2015

CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. nabízí byty v Chomutově do nájmu veřejnou nabídkou.
Byt bude pronajat prvnímu zájemci, který se dostaví po zveřejnění nabídky na sídlo 
společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., Křižíkova 1098/6, Chomutov s hotovostí, 
rovnající se ceně, uvedené ve zveřejněné nabídce (nevratná v souladu s čl. 3, odst. 5 
Pravidel pro pronajímání bytů), a splňuje kritéria uvedená v článku 5. Pravidel pro 
pronajímání bytů. – www.chomutovska-bytova.cz

Informace: 474 721 233 - p. Elisová

UPOZORNĚNÍ: Upřednostněni budou zájemci o poskytnutí bytu s tím, že společnosti CHO-
MUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. vrátí stávající byt v majetku či správě společnosti (tzv. byt za byt). 
V těchto případech bude vyžadován poplatek dle článku 8 Pravidel pro pronajímání bytů.

V případě obsazení bytu je termín prohlídky zrušen 
– nutno předem telefonicky ověřit!

Pořadí Adresa Č. p./č. b. Velikost m2 Cena Termíny prohlídek 
- rok 2015

1 Poděbradova 1308/1 1+1 42,30 15.125 Kč 22 .9. a 24 .9. ve 14.30 hod

2 Poděbradova 1308/5 1+1 42,86 15.125 Kč 22 .9. a 24 .9. ve 14.30 hod.

3 Žižkovo nám. 3662/4 1+1 38,58 15.125 Kč 22 .9. a 24 .9. ve 14.00 hod. 

4 Palackého 4449/3 1+1 41,25 15.125 Kč
22 .9. a 24 .9. v 15.00 hod. 

sraz u čp. 3671

5 Přemyslova 5394/13 1+1 48,33 15.125 Kč 22 .9. a 24 .9. ve 14.00 hod.

6 Přemyslova 5394/21 1+1 46,11 15.125 Kč 22 .9. a 24 .9. ve 14.00 hod.

7 Vršovců 996/2 1+2 66,60 21.175 Kč 22 .9. a 24 .9. ve 14.15 hod.

8 Palachova 3418/1 1+2 47,93 21.175 Kč 22 .9. a 24 .9. ve 14.00 hod.

9 Palachova 3418/4 1+2 49,90 21.175 Kč 22 .9. a 24 .9. ve 14.00 hod.

10 Žižkovo nám. 3662/3 1+2 57,45 21.175 Kč 22 .9. a 24 .9. ve 14.30 hod.

11 Kadaňská 3678/2 1+2 63,90 21.175 Kč
22. 9. a 24. 9. ve 14.00 hod. 

sraz u čp. 3418

12 Kadaňská 3679/1 1+2 66,56 21.175 Kč
22 .9. a 24 .9. ve 14.00 hod. 

sraz u čp. 3418 

13 5.května 3712/5 1+2 67,66 21.175 Kč 22 .9. a 24 .9. ve 14.30 hod.

14 Kadaňská 3749/5 1+2 65,71 21.175 Kč
22 .9. a 24 .9. ve 14.30 hod. 

sraz u čp 3712

15 Palackého 3994/15 1+2 54,62 21.175 Kč 22 .9. a 24 .9. ve 14.00 hod.

16 Palackého 3671/7 1+3 72,11 27.225 Kč 22 .9. a 24 .9. v 15.00 hod.

17 Kadaňská 3676/4 1+3 82,48 27.225 Kč
22 .9. a 24 .9. ve 14.00 hod. 

sraz u čp. 3418

18 Kadaňská 3678/3 1+3 81,84 27.225 Kč
22 .9. a 24 .9. ve 14.00 hod. 

sraz u čp. 3418

19 Kadaňská 3683/4 1+3 81,01 27.225 Kč
22 .9. a 24 .9. ve 14.00 hod. 

sraz u čp. 3418

20 Kadaňská 3687/3 1+3 73,40 27.225 Kč
22 .9. a 24 .9. ve 14.00 hod. 

sraz u čp. 3418

21 Kadaňská 3689/4 1+3 79,08 27.225 Kč
22 .9. a 24 .9. ve 14.00 hod. 

sraz u čp. 3418

22 Kadaňská 3691/1 1+3 76,87 27.225 Kč
22 .9. a 24 .9. ve 14.00 hod. 

sraz u čp. 3418

23 Beethovenova 3885/4 1+3 66,02 27.225 Kč 22 .9. a 24 .9. ve 14.00 hod.

24 Palackého 3952/15 1+3 70,27 27.225 Kč
22 .9. a 24 .9. ve 14.00 hod. 

sraz u čp. 3994

25 Palackého 3996/6 1+3 72,49 27.225 Kč
22 .9. a 24 .9. ve 14.00 hod. 

sraz u čp. 3994

Statutární město Chomutov v rámci Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost v gesci Ministerstva vnitra ČR realizovalo v období  
od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2015 projekt s názvem 

Chomutov, 
moderní úřad 
21. Století CZ.1.04/4.1.01/89.00156

Cílem projektu bylo zvyšování kvality a efektivity výkonu veřejné správy města 
Chomutova. V rámci projektu bylo proškoleno 188 zaměstnanců úřadu formou 
e-learningu a v souvislosti s výstupy projektu v aktivitách procesního, projektového 
a finančního řízení bylo proškoleno 189 zaměstnanců.

Hlavní výstupy projektu:

Výstupy projektu (metodiky) jsou k dispozici ke stažení na: 
bit.ly/cv-moderni-urad

  Rámcová strategie rozvoje města – jedná se o strategický dokument budoucího vývoje města 
v období 2014–2024, pomocí něhož bude ve stanoveném časovém horizontu zabezpečována 
samosprávou města koordinace strategických aktivit, které významným způsobem ovlivňují život 
obyvatel. Strategie představuje ucelenou sadu standardních, prakticky ověřených kroků a nástrojů 
řízení změn v organizaci a zároveň i samotný proces řízení těchto změn.

  Metodika procesního řízení – princip procesního řízení je uspořádání organizace a její 
fungování po logických celcích (procesech), na které se přenesou relevantní strategické a operativní 
záměry magistrátu. Cílem metodiky procesního řízení je stanovit postup pro provedení procesní 
analýzy v prostředí MMCH a na tomto základě nastavit jejich procesní řízení.

  Metodika projektového řízení – metodika upravuje koordinovaný postup útvarů 
a zaměstnanců MMCH při přípravě a realizaci projektů financovaných z vlastních zdrojů, 
z externích dotačních titulů a stanovuje postupy pro přípravu a realizaci stavebních 
a investičních akcí.

  Optimalizace rozpočtového procesu – metodika zásad pro řízení příspěvkových organizací 
statutárního města Chomutova obsahuje analýzu stávající řídící dokumentace k rozpočtu (směrnice 
magistrátu), jejím obsahem je navržení vhodných indikátorů pro porovnání organizací napojených 
na rozpočet zřizovatele.
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16. 9.
Veřejné projednání záměru 
noclehárny v Kochově ulici 
od 17 hodin v ZUŠ T. G. M.

17. a 24. 9.
Big band Zdenka Tölga  
v atriu SKKS od 17 hodin

18. a 25. 9.
Hokejové zápasy v SD aréně 
od 17.30 hodin

21. 9.
Veřejné zasedání zastupitelstva 
od 15 hodin na staré radnici

23. 9.
Anglická tragikomedie Pan 
Halpern a pan Johnson od 
19 hodin v městském divadle

26. 9. 
Severočeské farmářské trhy od 
8 hodin na náměstí 1. máje

ZapIšTe SI 
dO dIáře

SOpKOVa INTarZIe 
je ZapSáNa V ČeSKÉ 

KNIZe reKOrdů
více na straně 9

 téma
 4 Mladí OdCHáZejí 

Z MěSTa. dá Se S TíM 
NěCO dělaT? 
Studenti odcházejí za 
vzděláním do velkých měst 
a jen málo z nich se vrací 
zpátky. Město tak ztrácí 
vzdělané a schopné lidi. 

 aktuality
 6 STrážNíCI Mají 

fUNKČNí aUTa. 
KONeČNě!
Dvě nové Škody Octavia 
a Škoda Yeti jsou nově ve 
výkonu služby městských 
strážníků. Ti v brzké době 
dostanou i další výstroj.

 aktuality
 7 reKONSTrUKCe 

ZjedNOSMěrNí 
šafaříKOVU UlICI
Šafaříkova ulice se výrazně 
změní. Bude jednosměrná, 
a to vždy od kraje ke křižovatce 
s Jiráskovou ulicí.

 rozhovor
 8 VlaďKa NOVáKOVá: 

ráda bYCH VNeSla dO 
VYUČOVáNí NOVý VíTr
Za ředitelský stůl Základní školy 
na Březenecké usedla Vlaďka 
Nováková. Ve své učitelské 
a lektorské práci se věnovala 
nejen vzdělávání dětí, ale také 
středoškoláků a dospělých.

 kultura
 9 VYTISKa: MalOVaT 

V přírOdě je NádHerNÉ 
Přes osm stovek obrazů vytvořil 
za svůj život chomutovský malíř 
Jindřich Vytiska. Část z nich 
si nyní mohou prohlédnout 
návštěvníci galerie Lurago.

 sport
 10 fraNTa Na MS plaVal 

V SeMIfINále
Juniorský reprezentant v pla
vání Tomáš Franta zakončil 
snovou letní sezonu účastí 
na Mistrovství světa v plavá
ní juniorů v Singapuru, kde se 
probojoval do semifinále na 
100 metrů znak.

 fotostrana
 15 pOHádKOVý parK 

přIláKal STOVKY děTí
První velkou a velmi 
úspěšnou akci připravilo 
Rodinné centrum Rozmarýn. 
Pohádkový park navštívilo 
pět stovek dětí s rodiči.

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 kozorožce alpského, 
který se objevuje nejen v Evropě, 
ale i v severní Africe a Asii, kde 
vystupuje do výšek až 6 700 m.
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Před pár týdny začal školní rok a blíží se i začátek akademického roku. Z Chomutovska odcházejí za vzděláním 
desítky studentů do různých měst po celé republice. Někteří si troufli i na studium v zahraničí.  Mladým lidem 
začíná další životní etapa, pro město to znamená odliv obyvatel. Kdo byl někdy ve městě s univerzitou, ví, jak 
studenti umějí naplnit město životem. Mnozí z mladých lidí po studiích zůstávají ve velkých městech, kde je 
lepší nabídka práce, příležitostí a společenského života.

Pro město to znamená, že se musí 
vyrovnat s odchodem mladých lidí, 
z nichž se jen menšina vrátí po stu-
diích nazpět do Chomutova. Není se 
čemu divit. Praha nabízí zdaleka nej-
vyšší platy v zemi a za prací tam míří 
spousta lidí, a to nejen v souvislosti se 
vzděláním. Do Chomutova je to ho-
dina cesty, takže se ani nekoná ně-
jaké výrazné odloučení od rodiny pro 
ty, kteří by to postrádali. Ale ani další 
velké univerzitní město Brno není ne-
překonatelně daleko, naopak. 

S úrovní vzdělání úzce souvisí 
možnost uplatnění. Platí, že lidé se zá-
kladním vzděláním hledají mnohem 
hůře práci a mají nižší platy než lidé 
s vyšším vzděláním. Ve druhém sledu 
jsou na to navázány firmy, které žeh-
rají na nedostatek vzdělaných zaměst-
nanců, na druhou stranu často využí-
vají nekvalifikované levné pracovní 
síly. I když se vzdělanostní struktura 
v Cho mu to vě mírně zlepšuje, stále zů-
stáváme pod celorepublikovým prů-
měrem. 

V rámci České republiky pa-
tří Cho mu tov a sever Čech k mís-
tům s nedobrou pověstí. Špatný obraz 
Cho mu to va je sice často založen na 
předsudcích lidí, kteří tu nikdy nebyli 
nebo jen Chomutovem projížděli, ale 
je jasné, že naše město má mnoho věcí 
ke zlepšování. Nezaměstnanost, ne-
dostatek atraktivních pracovních míst, 
velká míra zneužívání drog a s tím 

spojená kriminalita, neutěšená soci-
ální situace na některých sídlištích, ne-
citlivé zásahy do veřejného prostoru či 
dost nevzhledných zákoutí. Centrum 
města je po pracovní době či o ví-
kendech poloprázdné a nabídka kva-
litní zábavy je omezená. Není divu, že 
mladí lidé Chomutov opouštějí a k žití 
si vyhledávají atraktivnější lokality. 
Úkolem vedení města ale není stěžo-
vat si. Je třeba si problémy přiznat, 
získat o nich více informací a pokusit 
se najít řešení. 

Situaci dané lokality, ulice, nej-
lépe znají její obyvatelé. Proto na pod-
zim město chystá rozsáhlé sociolo-
gické šetření, kdy se profesionální ta-
zatelé budou Chomutovanů ptát, co je 
trápí, co a jak by v Chomutově zlep-
šili či jak jsou spokojení se službami 
města a jeho organizací. Informace 
o životě v Chomutově ale radnice zís-
kává také průběžně: osobními ná-
vštěvami lokalit v rámci tzv. radnič-
ních procházek či od občanů, kteří 
své podněty zasílají na e-mailovou 
adresu rekult@chomutov-mesto.cz. 
Chomutov nebude lepší, pokud město 
nebude mít informace z terénu a po-
kud zastupitelé a úředníci nebudou 
znát potřeby obyvatel. Nejdůležitější 
ale je, aby se občané měli možnost za-
pojit do dění v Chomutově, pokud o 
to projeví zájem. Například nová po-
doba městských dotací a grantů chys-
taných na příští rok by měla umož-

nit mnohem více Chomutovanům 
než doposud realizovat jejich ná-
pady ve prospěch města. Projekty re-
generace městských lázní či znovuo-
živení prostor kina Praha pro kulturní 
a komunitní centrum poskytnou pro-
story pro setkávání a tvůrčí činnost 
místních talentů, kulturních organizá-
torů a diváků kulturních akcí či účast-
níků vzdělávacích aktivit. Hodláme 
také nalézt cesty, jak podpořit začína-
jící podnikatele, kteří chtějí působit na 

území města. A také způsoby, jak pod-
nikatele zkušené či manažery míst-
ních poboček nadnárodních firem více 
vtáhnout do dění ve městě. 

Jedno je ale jisté. Prostředí, do kte-
rého se budou chtít mladí lidé vracet, 
nelze vytvořit  bez aktivity a dobrých 
nápadů občanů. Kromě finančního 
je třeba také lidského kapitálu – pod-
pora místních talentů a jejich zapojení 
do přeměny města je jeden z hlavních 
cílů současné radnice.

Mladí odcházejí 
z města 
dá se s tím něco dělat? 

Mým snem vždy bylo studovat tanec. V sedmé třídě jsem si vybrala vy
sokou školu, HAMU, obor choreografie. Šla jsem si za svým snem a zača
la jsem studovat obor muzikál na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. 
Po 6 letech studia jsem zkusila přijímací zkoušky na HAMU, bohužel jsem 
skončila první pod čarou. Svého snu se ale nevzdávám. Nyní učím popu
lární zpěv v Chomutově na ZUŠ T. G. Masaryka. Nicméně kontakt s Pra
hou neztrácím, jelikož jsem obsazená v několika muzikálových projek
tech. Jestli zůstanu v Praze, je i pro mě otázkou, která souvisí s tím, kde mi 
dají možnost pracovat. 

Barbara nováková, muzikálová herečka

Kdybych měl po dokončení studia na VŠE zůstat v Praze, tak to asi jen 
z jednoho prostého důvodu. Praha jako hlavní město má největší nabídku 
pracovních míst. Zůstávat v Praze jen proto, že je to Praha, je hloupost. 
Samozřejmě, že mi studium rozšiřuje obzory a pomáhá mi se postavit na 
vlastní nohy, ale jsem člověk, který si hodně zakládá na vztazích s rodinou 
a blízkými. Teď se vídáme třeba jen třikrát do měsíce, což je málo. Takže 
jestli někdy Prahu opustím, ať už kvůli rodině nebo kvůli práci, tak nebudu 
mít žádné výčitky.

david urban, student vŠe v Praze a vrcholový plavec

S respondenty rozmlouvala Eliška Vetýšková, studentka gymnázia. 

dVa NáZOrY…
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Mladá umělkyně Ginger Red na-
xel ve svých sedmnácti letech změ-
nila působiště a začala studovat 
v Pra ze. Co jí k tomu vedlo?
Minulý rok jsi studovala ještě na 
Gymnáziu v Chomutově. Co tě 
vedlo k přestupu na uměleckou 
školu? 

Dohnalo mě špatné rozhod-
nutí. Myslela jsem si, že malování 
dokážu odsunout na druhou kolej 
a stanu se lékařkou, jelikož mě baví 
biologie. Nestalo se tak. Přestoupila 
jsem, jelikož jsem zjistila, že ma-
lování mě bude v budoucnosti více 
naplňovat a splním si skrz něj více 
svých snů. 
Kdy jsi zjistila, že je něco špatně 
a na gympl vlastně nepatříš?

Když jsem si každou hodinu 
kreslila a pak jsem doma dopiso-
vala zápisky (smích). Nutno po-
dotknout, že jsem se první pololetí 
vážně snažila. Zlom nastal ve tře-
tím čtvrtletí, kdy jsem si řekla, že to 
takhle dál nejde. 
Takže jsi začala pátrat po střední 
umělecké škole a byla rozhodnuta 
přestoupit?

Ano, téměř okamžitě. Na hodně 
škol již byly přijímačky uzavřené, 
takže moc vhodných už mi nezbý-
valo. Nakonec  jsem našla prestižní 
školu Michael v Praze, kam jsem se 
dostala díky dodatečným talento-
vým zkouškám.
Díky tvému rychlému jednání 
od září studuješ na svojí vysněné 

škole. Co se pro tebe změnilo?
Prakticky toho moc nebylo. 

Jen cestuju asi tři čtvrtě hodiny do 
školy. Vstávám o pět minut dřív, 
obchoďák mám za barákem, vidím 
ka ma rády a rodinu z Cho mu to va 
jen přes webkameru a nekoukám 
až tak úplně do zeleného. 
A co ti v Praze nejvíce chybí?

Když nepočítám rodinu a přá-
tele, tak kohoutková voda. Na síd-
lišti v Praze, kde bydlím, se ra-
ději doporučuje ji nepít. Pro dobro 
všech žaludků a střev.
Chystáš se po studiích ještě někdy 

vrátit do Březence u Chomutova, 
kde bydlíš?

Jasně, je to značná část mého ži-
vota. Určitě bych se tam chtěla ob-
čas vrátit, je to domov, i když plá-
nuju, že budu bydlet v zemích vy-
cházejícího slunce, na druhém 
konci světa (smích). Naše rodina 
je v Březenci už od druhé světové 
války, nějaké tři generace. Sice 
jsem furt říkala, že tam bydlet ne-
chci, ale to neznamená, že se tam 
nebudu chtít nikdy vracet.
S Ginger Rednaxel rozmlouvala Eliška 

Vetýšková, studentka gymnázia.

Václavu Janoščíkovi je třicet 
let, narodil se v Chomutově. Vy stu-
do val tady státní gymnázium, na 
kterém kromě jiného vydával stu-
dentský časopis a byl předsedou 
studentského sdružení. Nyní vyu-
čuje na několika vysokých školách 
v Praze.
Proč jste šel do Prahy?

Hlavně za studiem. 
Plánoval jste tam zůstat? 

Od začátku jsem předpokládal, 
že vzhledem k mým zájmům a za-
měření bude těžké se vrátit, ale ne-
měl jsem žádný pevný plán, vše šlo 
spíš samo.
Uvažujete o tom, že byste se do 
Cho mu to va někdy vrátil? Co 
vám brání?

Živím se přednášením na vyso-
kých školách a také v rámci umění 
a k tomu v Chomutově bohužel 
není příležitost.
Je v Praze nějaká chomutovská 
komunita?

Vždy mě nesmírně potěší, když 
narazím na někoho z Chomutova. 
Znám i mnoho lidí, kteří se drží 
v okruhu známých a přátel z Cho-
mu to va, ale nemluvil bych přímo 
o komunitě.
 Co je problém Chomutova? 
Proč to není lákavé město? Proč 
tu mladí lidé po škole nežijí?

To je velmi závažná a široká 

otázka. Jednotlivé problémy asi 
nejsou specifikem Chomutova, 
možná spíš jejich kombinace. 
S podobně velkými městy určitě 
sdílí obtíže v kulturní sféře. S mno-
hými severočeskými městy sdílí 
historické problémy, poválečný od-
sun, násilnou urbanizaci, absenci 
hlubšího zájmu obyvatel o své 
okolí, krajinu, ale stejně tak i o re-

gionální politiku. To vše navíc spo-
lupůsobí i s problémy na obec-
nější úrovni, společenský tlak kari-
érní růst a mobilitu. Nejdůležitější 
se mi ale zdá samotný zájem a mo-
tivace podílet se na veřejném pro-
storu a diskusi.
Může radnice udělat něco, aby se 
sem mladí lidé vraceli?

V jedné větě – vytvářet sti-
mulující prostředí s vizí rozvoje 
a možností uplatnění. K tomu lze 
podporovat kulturní život a zají-
mavá pracovní místa. Kultivovat 
prostředí sídlišť. Vtáhnout veřej-
nost do řešení aktuálních problémů 
a mnohé další. Kdybych měl na-
vrhnout jeden konkrétní krok – vy-
tvořit lokální vysokou školu. Ta by 
nejen udržela absolventy středních 
škol, ale generovala by stabilní po-
ptávku po kultuře a určitě obecně 
stimulovala dění ve městě. Třeba 
i já jako pedagog bych pak měl 
možnost se vrátit.

Ginger rednaxel: praha mi 
přinese více příležitostí

Městu by pomohla lokální vysoká škola
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Strážníci mají 
funkční auta. 

Konečně!

Dvě nové Škody Octavia a Škoda 
Yeti jsou nově ve výkonu služby měst-
ských strážníků. Ti v brzké době do-
stanou i další výstroj. „Stav výstroje 
našich městských strážníků byl v zou-
falém stavu po řádění bývalého ve-
dení, škody postupně napravujeme. 
První vlaštovkou jsou právě nové 
vozy,“ řekl velitel městské policie 
a náměstek primátora Marek Hrabáč. 

Nové octavie jsou přizpůsobeny 
pro městskou policii. „Mají výkon 
150 koní, jsou vybaveny vysílačkami 
a speciálním majákem, který má zvu-
kovou i světelnou signalizaci k zasta-
vení vozidla,” řekl ředitel městské po-
licie Tomáš Douda. Právě majáky byly 
na původních vozech nefunkční. Při 
přestupku strážníci museli přestupce 

předjet a pomocí zastavovacího terče 
ho zastavit. „Pro lepší dokumentaci 
přestupků jsou auta vybavena kame-
rami za předním sklem,” dodal Douda. 

Vůz Yeti není nový, ale sloužil 
předchozímu řediteli. „Je to ideální 
auto pro horší terény, třeba rychlé zá-
sahy v okrajových částech města či 
u zahrádek, proto byl zařazen mezi zá-
sahová vozidla,“ řekl Hrabáč. 

Strážníci se v dohledné době mo-
hou těšit na jednotné zimní oblečení, 
nové obušky, taktické vesty a dokonce 
nové zbraně. „Poskytneme strážníkům 
nové vybavení, ale změny nastanou ve 
střelecké a fyzické přípravě. Nemohou 
jen dostávat, musí se také zlepšovat, 
aby plnili své úkoly na sto procent,“ 
podotkl ředitel Douda.

Město vrací miliony 
za neférové zakázky

přijďte 
diskutovat 
o noclehárně 

Město bude vracet části dotací 
kvůli chybám u dřívějších dotač-
ních projektů. „Nyní musíme zapla-
tit 3,7 mi li onu korun za projekt po-
radenství k aquaparku a letnímu sta-
dionu. Důvodem je silně diskrimi-
nační podmínka, že zájemce o za-
kázku poradenství musel prokázat, 
že realizoval projekt IPRM aspoň za 
700 milionů korun. Bylo zřejmé, že to 
může splnit právě jen vítězná firma. 
Odvolání neuspělo, město bude pla-
tit ve splátkách,“ řekl primátor Dan 
Černý. Už dříve Cho mu tov zaplatil 
za to samé pokutu vyměřenou ÚOHS 
500 tisíc korun.

Velmi pravděpodobně z rozpočtu 
odteče také 23 milionů korun za neo-
právněné vyřazení zájemců o stavbu 
zimního stadionu. Původně se mělo 
vracet přes 230 milionů, po odvolání 
se částka snížila na desetinu. „I proti 
částce 23 milionů jsme se odvolali, 

stále nebylo rozhodnuto,“ řekl Černý.
Další vratka město nejspíše čeká 

za Oddychové a relaxační centrum, 
a to ve výši zhruba 60 milionů korun. 
Uchazeči o provedení stavby byli dis-
kriminováni způsobem losování, kdy 
úředník vybíral firmy obracením kar-
tiček vyskládaných na stole. Karty 
mohly být označené, neboť přítomní 
zástupci nepostupujících firem je ani 
přes vyžádání nedostali ke kontrole. 
Hrozí vracení peněz i za hokejovou 

tréninkovou halu. Realizace projek-
tu podle kontrolorů ministerstva poru-
šila zásady tzv. veřejné podpory. To by 
znamenalo vracení celé dotace, tedy 
téměř 130 milionů korun. Rozhodnutí 
je nyní na Evropské komisi.

„To, že téměř žádná velká zakázka 
z minulosti není v pořádku, vyvolává 
podezření, že mohlo jít o účelové jed-
nání. Podáme proto trestní oznámení 
na neznámého pachatele,“ uzavřel pri-
mátor.

Pokud se zajímáte o detaily zá-
měru zřízení noclehárny v Kochově 
ulici, zveme vás na veřejné projed-
návání tohoto záměru. Setkání s ob-
čany se uskuteční ve středu 16. 9. od 
17 hodin v objektu Základní umě-
lecké školy T. G. Masaryka.

Informace o veřejném projedná-
vání byla zaslána petičnímu výboru, 
město ji oznámilo na tiskové konfe-
renci, na webu města a rovněž po-
mo cí letáků roznesených v okolí mož-
ného záměru. 

Na setkání vystoupí kromě ná-
městka primátora Mariana Bystroně 
další odborníci – ředitelka Sociálních 
služeb Chomutov, zástupci nezisko-
vých organizací K srd ci klíč a Armáda 
spásy, zástupce krajského úřadu, ko-
ordinátorka městského komu nit ní ho 
plánu a ředitel městské policie.

Záměr počítá s vybudováním noc-
lehárny jako služby dle zákona o soci-
álních službách.

Na podzim začnou další práce u KaSSu 
Letos na podzim začnou práce 

na druhé etapě revitalizace KaSSu. 
„Ta navazuje na bourací práce a na 
etapu I., součástí je řešení dopravní 
části a úprava ulice Písečná. Velkou 
částí zakázky je budování veřejné 
zeleně a veřejného osvětlení, přesun 
zastávky MHD, kvůli plánované 
fontáně museli uchazeči o zakázku 
prokazovat i zkušenosti s výstavbou 
vodních prvků,“ řekla projektová 
manažerka Petra Brožíková. 

Mezi nejvýznamnější změny 

bude patřit proměna hlavní silnice 
na Pí seč né. Ta se zúží, vzniknou na 
ní přechody s ostrůvky. Posune se za-
stávka MHD směrem do centra, nově 
bude před budovou KaSS. Pod chod, 
který nyní vede pod zas táv kou u zdra-
votního střediska, bude zasypán, pře-
cházet se bude přes silnici. Druhý ny-
nější podchod zůstane, bude kom-
pletně opraven. „Projekt počítá s vel-
kými parkovými úpravami. U ob-
chod ní části KaSS vznikne nová 
fontána, dřevěné pódium a klidová 

zóna,“ dodala Bro ží ko vá. Vybouraná 
mezera mezi KaSS a soukromou částí 
kom ple xu bude průjezdná a průchozí. 
Součástí je vybudování nových chod-
níků a veřejného osvětlení, doplnění 
laviček, stojanů na kola a odpadko-
vých košů. 

Stavební práce přinesou řadu ome-
zení, například bude uzavřena silnice 
v ulici Písečná a zkomplikuje se pří-
chod dětí do základní školy Zahradní. 
„O všech omezeních budeme včas in-
formovat,“ dodala manažerka. 

Stavební práce na první etapě 
právě finišují. Konec této investiční 
akce se předpokládá letos v listopadu. 
„Do kon čen byl chodník u základní 
školy Zahradní. Vytvořena byla zcela 
nová síť bezbariérových tras, nových 
chodníků k objektu KaSS. Vzniklo 
nové parkoviště a schodiště u vstupu 
do kulturního střediska. Osazeno 
bylo nové moderní veřejné osvětlení. 
Modeluje se terén pro veřejnou ze-
leň,“ řekl vedoucí odboru rozvoje, in-
vestic a majetku města Petr Chytra.
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KráTCe
odStranění 
měStSkýCh Poutačů
Poutače na město Chomutov bu
dou odstraněny z důvodu špat
ného stavu. Kovové konstruk
ce na vjezdu do Chomutova od 
Křimova a od Kadaně v těchto 
dnech zmizí. 

naPadené Stromy 
PokáCejí
Technické služby nyní kácejí ne
perspektivní a napadené jehlič
nany na pěší zóně od magistrátu 
k OC Chomutovka. 

děti mohou do herny
Chomutovská knihovna otevřela 
hernu pro děti s dopravním hřiš
těm. Veřejnost ji může navštívit 
ve všední den mezi druhou a pá
tou hodinou odpoledne. 

ZaSaďte Strom 
v ZooParku
Návštěvníci zooparku 18. října 
na Den stro mů zasadí nejen 
novou dře vinu, ale také se dozví, 
jak jsou stromy důležité. 

bez alkoholu v okolí nemocnice 

rekonstrukce zjednosměrní 
postupně šafaříkovu ulici 

první pololetí ve znamení 
provizoria a úspor

policie připravila přechodné místo pro uprchlíky

Rada města Chomutova do-
poručila schválit rozšířenou vy-
hlášku o zákazu pití alkoholu na 
veřejnosti. Nově by vyhláška pla-
tila v ulicích Pionýrů, Kochova, 
Edisonova, Haškova, Dr. Jan ské ho, 

Meisnerova, Da li bo rova (par čík). 
Na těchto místech, zejména u ve-
čerky a stánku s občerstvením, se 
dlouhodobě scházejí lidé, kteří po-
píjejí alkohol a znečišťují okolí. 
„Městská policie změnu navrhla 

kvůli stížnostem obyvatel a kvůli 
nárůstu protiprávního jednání,“ 
řekl náměstek primátora a veli-
tel městské policie Marek Hrabáč. 
Rozšíření platnosti vyhlášky musí 
schválit zastupitelstvo. 

Šafaříkova ulice se výrazně 
změní. Bude jednosměrná, a to vždy 
od kraje ke křižovatce s Jiráskovou 
ulicí. Nově se v ní bude jezdit pouze 
jedním směrem, a to ve směru z Bla-
ten ské do Ji rás ko vy ulice, a ve směru 
z Hornické ulice do Jiráskovy. „Sta-
veb níci opraví chodníky, vybudují 
nové veřejné osvětlení včetně toho 
nad přechody pro chodce, vysadí 
stromy a vytvoří přes sto čtyřicet par-
kovacích stání,“ řekl Petr Svoboda 
z odboru rozvoje, investic a majetku 
města. 

Na pravé straně ulice ve směru 
od Blatenské vzniknou šikmá parko-
vací stání, po levé zůstanou podélná. 
V ulici bude také umístěna malá „ši-

kana“, která přinutí řidiče zpomalit. 
Zmizí středový travnatý pruh, na kte-
rém jsou nyní umístěny lampy. V kří-
žení s Rooseveltovou vznikne větší 
travnatý ostrůvek. 

Proměnou projde i Jiráskova 
ulice. Ta už je jednosměrná, silni-
čáři položí nový koberec a upraví 
se parkovací stání po obou stra-
nách. Nalevo zůstane podélné, na-
pravo vznikne nové šikmé. Součástí 
zakázky je i rekonstrukce části 
Hornické ulice, která vede kolem 
základní školy v Hornické ulici a tří 
vysokých samostatně stojících pa-
neláků. Tam přibydou nová parko-
vací místa po levé straně, vznikne 
i dopravní záliv u školy a zvýšený 

přechod vedoucí do školy. 
Začít s rekonstrukcí by se mělo na 

podzim, kdy budou zahájeny práce 
na první části Šafaříkovy ulice. Další 

část Šafaříkovy, Jiráskova a Hornická 
by měly navázat v dubnu 2016. 

Hodnota zakázky je téměř 18 mi-
lionů korun.

Pololetní výsledek hospodaření 
města dosáhl přebytku 85,3 milionu 
korun. „Hospodaření se odehrávalo 
ve znamení rozpočtového provizoria, 
ve kterém byly výrazně omezeny vý-
daje města. Provizorium bylo ukon-
čeno poslední březnový den, nicméně 
hospodaření města ve znamení úspor 
pokračovalo i nadále,“ popisuje Jan 
Mareš, ekonom města. „V průběhu 
celého pololetí lze vysledovat stan-
dardně se plnící příjmovou stránku 

rozpočtu města a výraznou úsporu na 
výdajové stránce rozpočtu města,“ 
dodává ekonom. Díky vysokým pro-
vozním úsporám činní provozní pře-
bytek 91,2 milionu korun. 

Ač se v letošním roce města po-
týkají s výrazným výpadkem daňo-
vých příjmů, je tento dopad na roz-
počet města prozatím neutrální. 
Meziroční propad v daních činí ne-
celých 9 milionů korun, které se 
díky střízlivému rozpočtování daňo-

vých příjmů a hlavně díky provozním 
úsporám podařilo zcela eliminovat. 
„Přesto však očekáváme, že se sliby 
ministerstva financí vyplní a nižší vý-
nos daní neomezí hospodaření územ-
ních samospráv,“ říká ekonom města. 
„Samozřejmě si umíme představit, že 
tyto chybějící peníze by mohly být in-
vestovány do rozvoje města, napří-
klad do zlepšení základní infrastruk-
tury či vybavení škol,“ dodává primá-
tor Daniel Černý.

Chomutovská policie je připravena 
na případný příchod uprchlíků. Pro 
běžence zřídila přechodné místnosti 
pro běžence v areálu tzv. KORDů 
u nemocnice. „Není to ubytovna, 
není to záchytné zařízení, je to místo, 
kde budou shromážděni případní bě-

ženci, kteří budou zachyceni na území 
kraje,“ sdělil šéf cho mutovské policie 
Jaroslav Peleška. V budově běžence 
policisté identifikují a zahájí azylové 
řízení. To trvá řadu hodin, zdržení 
způsobuje i jazyková bariéra. Objekt 
patří státu, hospodaří s ním policie.

„Objekt je zabezpečen, poli-
cie udělá všechna opatření, aby se 
dočasně zadržení lidé nepohybo-
vali volně po okolí a po městě,“ do-
dává Jaroslav Peleška. Zařízení je 
připraveno, vejít by se tam mohlo 
přibližně osmdesát lidí. Podobná 

zařízení jsou připravena i v dal-
ších městech kraje a v republice, 
jedná se o pokyn ministerstva vni-
tra a jde o přípravu na možný pří-
liv běženců.

V případě potřeby je připravena 
poskytnout pomoc i městská policie.
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Stala jste se ředitelkou školy, která 
má mezi rodiči celkem dobré jméno. 
Chcete něco změnit a jak? 

Chtěla bych na dobré jméno školy 
navázat. Mým cílem není nastolit oka-
mžitě změny, spíš se budu soustředit 
na její další rozvoj. Zaměřím se na tý-
movou práci pedagogů, postupné roz-
šíření vybavení odborných učeben 
nebo spolupráci školy se zahranič-
ním partnerem. Důležitá je také komu-
nikace s veřejností a především s ro-
diči žáků. Samozřejmě, že ne všechny 
změny budou vítané. Již jsme jich ně-
kolik udělali, týkají se hlavně zajiš-
tění bezpečnosti žáků ve škole. S tím 
jsou samozřejmě spojena jistá ome-
zení, hlavně co se týká vstupu do 
školy. Pevně věřím, že i rodičům zá-
leží na tom, aby se jejich děti ve škole 
cítily bezpečně, a na nová pravidla si 
zvyknou.
Chcete školu více zapojit do pro-
jektů. Máte představu do jakých?

Momentálně je naše škola zapo-
jena do projektu takzvaných čtenář-
ských dílen, kde se děti můžou v rámci 
vyučování seznámit s knihami, které 
by měly přečíst. Ty škola díky projektu 
nakoupí, budou tedy k dispozici i dal-
ším ročníkům. Dále by měli naši uči-
telé vyjet na dvoutýdenní jazykové 
kurzy, dva učitelé se zúčastní takzva-
ného stínování na školách v zahraničí. 
Jedná se o účast při vyučování, čímž 
mohou učitelé získat nové pohledy 
na využití pomůcek, na nové způsoby 
výuky apod. Tři skupiny žáků by na 
podzim měly vyjet na pětidenní jazy-
kové pobyty do Velké Británie a do 

Německa. Dále máme podanou žádost 
o účast v projektu týkajícího se vyba-
vení školních dílen. Plánujeme i další 
projekty.
Chcete změnit prostory školy pro 
skupinové a projektové vyučování? 
Jaké výhody to dětem přinese?

Ano, ráda bych do vyučování 
vnesla nový vítr. Máme celkem mladý 

pedagogický sbor, o kterém si mys-
lím, že by změnu ve stylu výuky přiví-
tal. Projektové vyučování znamená vy-
užití znalostí a dovedností žáků získa-
ných v rámci různých předmětů a je-
jich uplatnění v různých oborech lid-
ské činnosti. Uplatnění takového způ-
sobu vyučování plánujeme napří-
klad v rámci projektového dne, který 
se bude týkat života ve Velké Británii. 
Zde žáci uplatní své znalosti z vý-
uky angličtiny, ale také zeměpisu, dě-
jepisu, výchovy k občanství či příro-
dopisu, získané učivo propojí do kon-
krétních souvislostí. Skupinové vyučo-
vání zase naučí žáky lépe spolupraco-
vat v týmu, pomáhat si, ale také tole-
rovat názor druhého. Také pro žáky je 
skupinové či projektové vyučování zá-
bavnější. Samozřejmě, že nelze tento 
způsob výuky využívat ve všech hodi-
nách, ale prozatím jako zpestření běž-
ného vyučování.
Dnes už škola není jen o hodinách 
v lavicích, plánujete rozšířit kroužky 

a další mimoškolní činnost? 
Naši školu navštěvují děti ze síd-

liště, odkud mají dost daleko do cen-
tra města za odpoledními aktivitami. 
Chtěla bych tedy mimoškolní čin-
nost přivést za nimi, do prostor školy. 
Máme ve škole mladý a ochotný sbor 
a již v letošním školním roce máme 
našim žákům co nabídnout. Mám 

v úmyslu otevřít několik zájmových 
kroužků. Také jsme vstoupili do spolu-
práce s některými organizacemi, které 
mají možnost nabídnout našim žákům 
některé kroužky, které my nenabízíme. 
Chci žáky zapojit více do aktivit školy, 
jako první krok jim nabídnu vydávání 
školního časopisu nebo internetového 
magazínu. 
Vaše školní jídelna patří mezi vy-
hlášené hlavně pro svoji pestrost 
a dokonce mezinárodní jídelníček. 
Je tam ještě co zlepšovat? 

Máte pravdu. Strava v naší školní 
jídelně je pestrá. Kromě obědů nabí-
zíme také možnost zakoupení dopo-
ledních svačinek, které jsou vyvážené 
a zdravé. Pravidelně se konají týdny 
s vybranými surovinami, děti někdy 
ochutnají potraviny, které ani neznají. 
V minulém školním roce nás navští-
vil kuchař, který vařil na moři, a děti 
ochutnaly námořní zahraniční specia-
lity. V těchto aktivitách chceme nadále 
pokračovat, naše jídelna vítá každou 

novou iniciativu. Ale vždy je co zlep-
šovat, nebo lépe řečeno rozšiřovat na-
bídku. Třeba v podobě výběru oběda 
ze dvou jídel zatím jednou týdně. 
Zmínila jste, že chcete změnit komu-
nikaci s veřejností i hlavně s rodiči. 
Jak by měla vypadat? 

Škola by měla být pro rodiče ote-
vřená ve smyslu přivést rodiče na akce 
školy. Chci, aby rodiče své děti viděli 
v akci, když se můžou pochlubit svými 
úspěchy a dovednostmi, kterých v prů-
běhu roku dosahují. Zároveň budou 
mít rodiče možnost setkávat se s uči-
teli svých dětí nejen na třídních schůz-
kách, ale i při zábavnějších aktivitách. 
Poznávají se tak nejen rodiče s učiteli, 
ale také rodiče navzájem.
Jakým způsobem se chystáte praco-
vat s žáky posledních ročníků? 

Ráda bych navázala na dobré 
vztahy se středními školami a nadále 
je udržovala a prohlubovala. Pří kla-
dem je spolupráce, která vznikla na zá-
kladě projektu Přírodovědné vzdělá-
vání na technických školách, kdy jsme 
začali spolupracovat s místními střed-
ními školami. Žáci 8. a 9. tříd v uply-
nulých dvou letech pravidelně na-
vštěvovali Střední průmyslovou školu 
v Chomutově, SŠGTA Cho mu tov 
a chomutovské gymnázium. Účastnili 
se výuky v laboratořích či v odbor-
ných učebnách, mohli navštěvovat zá-
jmové kroužky, které tyto školy pro 
žáky základních škol pořádaly. Děti si 
díky těmto aktivitám udělaly představu 
o studiu na středních školách, o mož-
nostech, které nabízejí, seznámily se 
s tamním prostředím.

Za ředitelský stůl základní školy na Březenecké usedla Vlaďka Nováková. Ve své učitelské a lektorské práci 
se věnovala nejen vzdělávání dětí, ale také středoškoláků a dospělých. Učila na Střední průmyslové škole 
a Vyšší odborné škole v Chomutově. Poslední dva roky působila právě na Březenecké, kde učila matematiku 
a informační technologie. Jako ředitelka chce otevřít školu rodičům a děti více zatáhnout do školních aktivit. 

Vlaďka Nováková:

ráda bych vnesla 
do vyučování nový vítr

CHtěla byCH MiMOškOlní činnOst přivést Za 
našiMi dětMi dO pROstOR škOly. již v letOšníM 
škOlníM ROCe MáMe žákůM CO nabídnOut.



rozhovor kultura

kultura | 9

Inzerce

Sopkova intarzie je zapsána 
v České knize rekordů

Vytiska: malovat v přírodě je nádherné

Dřevěná intarzie akademického 
malíře Kamila Sopka je nově za-
psaná mezi české rekordy, a to díky 
svým impozantním rozměrům. „Dílo 
měří 530 na 308 centimetrů a je nej-
větší v republice. Rekord byl za-
psán do České knihy rekordů a do 
databáze agentury Dobrý den,“ říká 
Robert Zauer z agentury Dobrý den. 

Spodní díl intarzie charakterizuje 
zeměkouli a vrchní část vše, co se 
na ní děje. Lidé tam uvidí různá zví-
řata, profese, sportovce, hudebníky, 

kosmonauty, stromy, plody, ale i dítě 
u své matky či bytosti s náznaky kří-
del a temnou stranu života. „Na in-
tarzii jsem pracoval deset let. Bylo 
velmi pracné a časově náročné shá-
nět různé odstíny dýh. Sjezdil jsem 
kvůli tomu celou republiku. Problém 
byl také s lisem, ten v Cho mu to vě 
zrušili, tak jsem vše musel vozit do 
Loun, kde do té doby lisovali jen 
skříně a podobně, tak se velmi divili, 
co že to tam je,“ usmívá se při vzpo-
mínkách Kamil Sopko, ke kterým 

patří i situace, kdy mu hotová část 
intarzie spadla při převozu ze stře-
chy wartburgu. „Když jsem to uvi-
děl, bylo mi strašně, ale naštěstí se 
jí nic nestalo. Dopadla totiž tou ne-
dýhovanou částí na zem,“ doplnil 
umělec. 

Intarzie je umělecké dílo vy-
tvořené skládáním a lepením růz-
ných dýh. Kolik těchto dílů má nej-
větší intarzie v Čechách, to zatím ni-
kdo neví. „Pokoušelo se je spočítat 
již více lidí, ale výsledky se velmi 

rozcházejí. Uvidíme, třeba si k tomu 
jednou sednu a spočítám je,“ plánuje 
Kamil Sopko.

O zápis do knihy rekordů se 
umělec snažil několik let, neměl 
však potřebné prostředky. Nyní ho 
překvapila vlastní rodina, která mu 
zápis zakoupila k nedávným naroze-
ninám. „Byl jsem velmi rád. Nejde 
ani tak o vlastní pýchu, ale o to, aby 
lidé věděli, že něco takového exis-
tuje,“ uzavřel umělec. Intarzie je na 
základní škole Budovatelů v Jirkově. 

Přes osm stovek obrazů vytvořil za 
svůj život chomutovský malíř Jindřich 
Vytiska. Část z nich si nyní mohou 
prohlédnout návštěvníci galerie Lu-
ra go. Výstava byla zorganizována 
k osmdesátým na ro ze ni nám umělce, 
který začal malovat kvůli zdravotním 
pro blé mům, při nichž si musel najít 
relaxační koníček. „Když člověk vy-
razí do přírody, stoupne si k plátnu 
a začne malovat, to ho tak nabije a při-
jde na jiné myšlenky. Je to něco tak 
nád her ného!“ říká Jindřich Vytiska. 

Od svých třiceti let maluje až do-
dnes, na jeho obrazech lidé vidí pře-
devším krajiny zachycené různými 
technikami. Obrazy jsou velmi realis-

tické, mohou připomínat fotografii. 
„Výtvarná tvorba Jindřicha Vytisky 
reprezentuje širokou škálu výtvarných 
technik a námětů. Jednotlivé tech-
niky tak působí i na výtvarnou formu. 
Někdy námět přímo inspiruje použití 
určité techniky,“ popsal tvorbu umělce 
malíř Kamil Sop ko. Obrazy vznikly 
za použití tužky, pera, uhlu, pastelu, 
akvarelu, temper i olejových barev.

S technikami malby a kresby se 
Jindřich Vytiska setkal ve výtvarném 
kroužku při závodním klubu ČSD, 
učil se je používat, ale také vnímat a 
pamatovat si krajinu. „Můj první uči-
tel byl František Žáček, ten mě sezna-
moval s barvami a hodně nás vodil do 

přírody. Tam jsme si udělali náčrt a na 
kroužku jsme pak museli vzpomínat, 
jak krajina přesně vypadala. To jsem 
se naučil a dodnes, když procházím 
přírodou, krajiny si pamatuji a poz-
ději bych mohl malovat zpaměti,“ za-
vzpomínal malíř, který se malováním 

nikdy neživil, vždy ho měl jako koní-
ček a relaxaci po práci. Druhým uči-
telem Jindřicha Vytisky byl Kamil 
Sopko, který se při vernisáži výstavy 
ujal úvodního slova. 

Výstava obrazů Jindřicha Vytisky 
potrvá v galerii Lurago do 25. září. 
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rottenBerg třetí
Nejlepšího umístění na finá
le Českého poháru talentova
né mládeže dosáhl na plzeňské 
střelnici v Lobzích ze střelců SSK 
Chomutov Jakub Rottenberg 
(ročník 1999). Získal pohár za tře
tí místo v disciplíně rychlopalná 
pistole 2×30 ran.

dvě PrvenStví mZv
Příjemné počasí, ale slabá účast 
provázely 6. ročník Chomutov
ského poháru dračích lodí. V ka
tegorii škol na trati 200 m zví
tězili jirkovští Dubáci, v katego
rii Fun Město Štětí a v nejvyš
ší kategorii Grand Prix byli nej
rychlejší Draci MZV. Ti vyhrá
li i společný závod na kilomet
rové trati.  

velká Cena láká
Téměř všichni čeští účastníci MS 
v Kazani v čele se Simonou Bau
mr to vou se 25. a 26. září zúčast
ní Velké ceny Chomutova v plavá
ní. V programu znovu bude i PRO
AM štafeta, v níž profesionál
ní plavci plavou ve štafetách spo
lečně s amatéry z firem, které si 
je zaplatí.   

KráTCefranta na MS v semifinále

růžička: Stabilizace, pak vyšší patra

Juniorský reprezentant v plavání 
Tomáš Franta zakončil snovou letní 
sezonu účastí na Mistrovství světa 
v plavání juniorů v Singapuru, kde se 
dokonce probojoval do semifinále na 
100 metrů znak.

Plavec Slávie Chomutov měl na-
bité léto. Vše začalo Evropskými 
hrami v Baku, kde zazářil českým re-
kordem dospělých. Svými výkony si 
navíc vyplaval právo účasti na senior-
ském mistrovství světa v Kazani, což 
však odmítl, aby ušetřil síly na junior-
ský šampionát. „Na mistrovství světa 
dospělých mám ještě čas. Je pro mě 
lepší plavat se sobě rovnými a vypla-
vat si nějaký pěkný výsledek, než se 
v uvozovkách jenom zúčastnit toho 
dospěláckého,“ okomentoval Franta 
svou volbu. 

Následovaly republikové šampi-
onáty dorostu a dospělých a po nich 
už společná příprava na Singapur 
na závěrečném soustředění s dal-
šími plavci v Plzni. „Tam jsem se 
cítil opravdu dobře a i trenér byl 
z časů překvapen, protože naznačo-
valy, že v Singapuru poletím jako 
namydlený blesk. Bohužel mě pak 
trošku chytla záda, ale na mojí mo-

tivaci zaplavat co nejlépe to nic ne-
změnilo.“

V jihovýchodní Asii se Franta nej-
dříve postavil na start rozplaveb své 
parádní disciplíny 100 metrů znak. 
Zde zaplaval výborný čas 56,13 a ze 
16. místa postoupil do odpoledního 
semifinále. V něm čas ještě vylep-
šil, podruhé v kariéře ho stlačil pod 
56 vteřin (55,98) a obsadil konečnou 
14. pozici.

Druhým závodem bylo 50 me-
trů znak. I zde, stejně jako na stovce, 
jen těsně zaostal za osobním rekor-
dem z Baku a časem 26,47 si vyslou-
žil 18. místo, pouhé dvě pozice od dal-
šího semifinále. V posledním závodě 

na 200 metrů znak obsadil 15. místo 
časem 2:02,91.

Na závěr Tomáš Franta shrnul 
své dojmy z povedené sezony: „Bylo 
to velmi dlouhé a vyčerpávající léto, 
které jsem podle mého názoru zvládl 
na jedničku. V Singapuru jsem měl 
v plánu zaplavat si osobáky, ale ze 
zdravotních důvodů jsem tyto cíle mu-
sel trošku zmírnit a chtěl jsem se ale-
spoň co nejvíc přiblížit k výkonům 
z Baku. To se mi povedlo, protože 
o trošku líp než v Singapuru jsem pla-
val jen v Baku. S celou sezonou jsem 
maximálně spokojen. Teď si chvilku 
odpočinu a pak se budu připravovat 
na zimní vrcholy.“

Sezona, ve které chomutovský ho-
kej slaví sedmdesát let od založení, za-
čala. A všichni okolo Pirátů Cho mu-
tov mají velká očekávání. Vzbuzuje 
je hlavně osoba trenéra Vla di míra 
Rů žič ky, hráčské i trenérské ikony 
čes ké ho hokeje. V Cho mu tově má 
smlou vu na deset let, tak moc mu ve-
dení klubu věří. Dva a pa de sá ti letý 
kouč se v rea lizač ním týmu Pirátů po-
hy bo val už v loňské postupové sezoně, 
ale až nyní se pře su nul tam, kde se cítí 
nejlépe – na střídačku. Na rozdíl od fa-
noušků přeh nané cíle nemá: „Tahle se-
zona bude o udržení se a připravení 
podmínek k odražení se výš.“

Letní příprava Pirátů byla speci-
fická. Hráči se připravovali individu-
álně, ale pak se už 8. července, tedy 
nejdřív ze všech extraligových klubů, 
sešli na prvním společném tréninku. 
Podmínky k přípravě hodnotí Vladimír 
Růžička jako vynikající. I když by 
podle výsledků mohl pozitivně hod-
notit i přípravné zápasy, je v jejich pří-
padě zdrženlivější a přílišnou váhu jim 
nepřisuzuje. A to přesto, že Piráti po-
razili přední celek ruské KHL Omsk, 
nasázeli sedm gólů Karlovým Varům 
a vyhráli i na ledě úřadujících šam-
pionů z Litvínova. Po uzávěrce 
Chomutovských novin už Růžičkův 

tým nastoupil k prvním dvěma sou-
těžním zápasům. „Naši hráči udělají 
maximum pro to, abychom dosáhli 
co nejlepšího umístění. Abychom se 
udrželi a třeba se dostali do desítky a 
mohli si zahrát předkolo play off,“ po-
odkryl Vladimír Růžička plány do za-
čínající sezony. „S vedením jsme do-
mluveni, že chceme, aby se tým stabi-
lizoval, protože se tu za poslední roky 
protočilo strašně moc hráčů, což mně 
se nelíbilo. Chceme, aby se to ustálilo, 
abychom si vypracovali tým, který by 
za tři, čtyři nebo pět let mohl figurovat 
ve vyšších patrech extraligy.“

Kádr se během léta proměnil dost, 
ale byla to obměna přiměřená po-
stupu do vyšší soutěže a cílům na bu-
doucí stabilizaci kádru. Už loni dres 
Pirátů oblékalo několik bývalých slá-
vistů a letos k nim přibyli útočníci 
Jakub Sklenář a Marek Tomica. Ve 
Slávii pod Růžičkou léta působila 
i největší letní posila, současný repre-
zentant a účastník tří světových šam-
pionátů Michal Vondrka. „Jsme rádi, 
že bude hrát za nás. Ale tým musí pra-
covat jako tým, protože úspěch neu-
dělá jednotlivec. Budeme hodně vy-
užívat všechny útoky. Uvidíme, jak 
s obranou. Tam máme kluky, kteří ne-

jsou tak moc zkušení, ale dá se s nimi 
dobře pracovat,“ poznamenal Růžička 
ke složení mužstva. Další výho-
dou Chomutova je prvoligová farma 
v Kadani, kde je také dost hokejistů 
s výkonností umožňující jim okamžitý 
přesun do pirátského týmu. Variantou 
k potenciálnímu doplnění extraligo-
vého áčka jsou také junioři, kteří se už 
několik let pohybují v absolutní české 
špičce. Vladimír Růžička je ale zatím 
opatrnější. „Že mají tituly, to je hezké. 
Ale s juniory to neuhrajeme,“ potvrdil 
s odkazem na obtíže spojené s nováč-
kovskou sezonou a potřebou nejprve 
se v extralize etablovat. „Tomuhle se 
také začnu věnovat. Určitě chceme 
hráčům, které si tu vychováme, dávat 
prostor v A mužstvu. Nebo je nechat 
hrát v Kadani s tím, že se mohou do 
chomutovského áčka dostat později. 
Když se dělá mládež, tak ti mladí musí 
vědět, že mají šanci se do A mužstva 
dostat. To je hrozně důležité.“

Nový stadion, zázemí, solidní fi-
nanční zabezpečení, perspektivní kádr, 
farma v Kadani, špičková mládež, 
kontakty v zahraničí, profesionální 
marketing. Je Vladimír Růžička tím 
posledním dílkem do mozaiky budou-
cích úspěchů chomutovského hokeje?

Tomáš Franta (vpravo) s trenérem Jaroslavem Jezberou  
v Singapuru během mistrovství světa.
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potřebujete pomoci a nevíte kam jít? 
Odpovědi dá den neziskovek

Říjen bude již tradičně patřit ne-
ziskovkám. Organizace během mě-
síce budou pořádat své informační 
akce, vše ale vyvrcholí 14. října v ob-
chodním centru Chomutovka. Tam 
se v jeden den na jednom místě před-
staví zhruba patnáct neziskovek z ce-
lého okresu. Tato již tradiční akce má 
hlavní cíl, kterým je představení čin-
nosti neziskovek. „Stále je mnoho lidí, 
kteří potřebují pomoci v těžkých ži-
votních situacích, ale i v těch stan-

dardních, kdy si neví rady. Den nezis-
kovek jim nabídne pomocnou ruku, 
u jednotlivých stánků organizací lidé 
dostanou odpověď na všechny otázky, 
dostanou radu,“ pozvala koordiná-
torka rozvoje sociálních služeb města 
Jana Hronová.

Zastoupení na akci budou mít snad 
všechny neziskovky z Chomutovska. 
Představí se Fond ohrožených dětí, 
Centrum pomoci pro zdravotně po-
stižené a seniory, Masopust, Člověk 

v tísni, Občanské sdružení Světlo, 
Kapka 97, Oblastní charita, Armáda 
spásy a mnoho dalších. „Většinu 
z těchto organizací již lidé znají, ať 
už podle názvu nebo i podle hlavních 
poskytovaných činností. Při Dni ne-
ziskovek se ale návštěvníci seznámí 
i s méně propagovanými činnostmi, 
které také mohou pomoci potřebným. 
Nikdo nemusí být v tíživé situaci sám, 
musí ale vědět, kam se obrátit,“ vy-
světlila Jana Hronová.

Vaše témata
 StížnoSt

a Co hálkova?
Dobrý den, bydlíme v Hálkově 

ulici v Chomutově a naše krásné 
okolí spadá do kulturní památkové 
zóny. V celém našem okolí se budo-
valy nové chodníky, všude ve městě 
se zvelebuje okolí, jen na tuto ulici 
se nějak pozapomnělo. Platíme ne-
malé částky za daň z nemovitosti, 
ale na našem okolí to není vidět. 
Musíme prosit technické služby, 
aby posekaly trávu v našem okolí, 
a tyto fotografie, které jsou poří-
zeny pod kostelem svatého Ducha 
u konečné zastávky trolejbusu, 
vám zasílám, abyste měli přehled 
o stavu našeho krásného města také 
z této stránky. Pořádáte soutěže 
o nejkrásnější okna, ale kdybyste 
vyhlásili soutěž o nejhorší prostředí 
v okolí, určitě bychom to naše při-
hlásili. Někdy vidím po městě cho-
dit zaměstnance, kteří napichují ne-
dopalky z cigaret a dělají, že sbí-
rají odpadky. Nebylo by dobré také 
navštívit tuto tolik zapomenutou 
část našeho krásného města, kam 
se ubytovali sociálně slabí občané, 
kteří zabrali pěkný parčík u soudu, 
a staří občané si ani nemohou od-

počinout ve stínu stromů? Když ob-
čané v našem okolí nemohou celé 
noci spát, když se na plný plyn roz-
jede Mannesmannka a musíme to 
trpět? Úklid a jemu podobné práce 
jsme zde nikdy neviděli a byd-
líme zde již několik let. Zasílám žá-
dost a zároveň prosbu touto ces-
tou a doufáme, že nám také zve-
lebíte naše okolí, které také patří 
pod město a spadá pod kulturní pa-
mátkovou zónu, že se na něj neza-
pomene. 

A. Č.
„Stížnost paní Č. byla vyřešena 

ihned ve spolupráci s TSMCH. Te le
fonicky bylo u paní Č. ověřeno, zda 
je vše v pořádku. Technícké služby 
a vedoucí provozovny veřejné ze
leně Daniel Voborník byli paní Č. po
chváleni. V lokalitě je od té doby po
řádek,“ sdělila ke stížnosti Ilona 
Spoustová z odboru rozvoje, investic 
a majetku města.

 Podnět

oPravili Chodník
V minulém čísle jsme na tomto 

místě přinesli podnět Romana Olaha, 
který se pídil, zda je možné něco 
udělat s částí chodníku, na který 
se přichází od Kamenného vrchu 
č. p. 5266 od křižovatky směrem dolů 

k Hutnické ulici (chodník u zábra-
dlí nad přivaděčem vody). Ten byl 
v ohyzdném stavu již několik let a ne-
bylo po něm téměř možné přejít s ko-
čárkem nebo v botách s vyššími pod-
patky. Přestože komunikace i chodník 
jsou v majetku Ústeckého kraje, resp. 
Správy a údržby silnic Ústeckého 
kraje, o opravu se okamžitě postaraly 
Technické služby města Cho mu tova 
s ohledem na zajištění bezpečnosti 
chodců a rozsah poškození chodníku. 
Technickým službám patří velké po-
děkování.

Martin Kovácz,
odbor rozvoje, investic 

a majetku města

máte také Zajímavý náPad, 
Podnět či ZkuŠenoSt S něčím 
Ze života ve měStě?
Napište nám na email: rekult@chomutovmesto.cz

Klub Molo rozhýbe návštěvníky
Jaké služby nabízí a jak fun-

guje nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež klub Molo, zjistí návštěv-
níci třídenní akce v rámci infor-
mační kampaně Týden nízkopra-
hových klubů. Široká veřejnost si 
může přijít pro veškeré informace 
a navíc ochutnat z bohaté nabídky 

volnočasových aktivit, které klub 
nabízí. „Během tří dnů návštěvníci 
zjistí, jak fungujeme, co u nás mo-
hou najít. Chceme ukázat naši pra-
covní náplň a zároveň pozvat děti 
a mládež mezi šestým a šestadva-
cátým rokem do našeho klubu,“ 
uvedla Renata Adamová z nízkopra-

hového klubu Molo Občanského 
sdružení Světlo Kadaň.

Klub sídlí v areálu základní školy 
na Březenecké. V úterý 22. září bu-
dou připraveny pro návštěvníky po-
hybové hry, druhý den si lidé budou 
moci vyrobit dáreček na památku 
při výtvarném workshopu, zahrát si 

fotbálek, maxičlověče, maxipexeso 
či vyzkoušet si hru na hudební ná-
stroje. Třídenní akci zakončí ve 
čtvrtek 24. září hra Pevnost Boyard, 
ve které skupiny soutěžících dosta-
nou za splnění úkolu indicii, s po-
mocí které rozluští záhadné ta-
jemství.

Před Po
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inovují hřiŠtě
Základní škola speciální a Ma
teřská škola v Palachově uli
ci vyhrála první ročník soutěže 
Tesco – pomáháme s vámi. Za 
obdržené peníze škola zmoder
nizuje hřiště. 

Přijímají talenty
Základní umělecká škola pořá
dá 16. září od 16 hodin doda
tečné přijímací řízení. Talento
vé zkoušky se týkají předmě
tu hra na elektrickou a moder
ní kytaru. 

Začátek roku 
oSlavili SPortem
Žáci prvních ročníků střední 
průmyslové školy se hned za
čátkem školního roku utkali ve 
fotbale či tenise při sportovním 
klání skupin. S přehledem zví
tězila třída 1. D.

KráTCe

prvňáčků 
nastoupilo 
více než loni

Prvňáčky vítali na všech základ-
ních školách v Chomutově. Letos 
jich do prvních tříd nastoupilo o dvě 
desítky více než vloni, celkem po-
prvé do lavic usedlo 592 žáčků. 

Školy se první školní den snaží 
pro prvňáčky připravit co nejpříjem-
nější, někde je vítaly pohádkové po-
stavičky, jinde milé třídní učitelky 
s dárečky. Tradičně se jedna z největ-
ších akcí 1. září konala v Základní 
škole speciální a Mateřské škole 
Palachova. „Každý rok jsme v tomto 
směru velmi aktivní. První školní 
den je u nás velmi rušný a zá-

bavný,“ uvedla ředitelka školy Marie 
Grimlová. Na prvňáčky, starší žáky, 
děti z mateřinky i jejich rodiče če-
kalo překvapení v podobě veselého 
představení divadla Hnedle vedle. 

V novém školním roce se poprvé 
otevřela přípravná třída při základní 
škole Zahradní. Nyní tam fungují 
dvě třídy. „V každé máme po pat-
nácti žácích, kapacita je tedy napl-
něna,“ uvedl zástupce ředitelky Jiří 
Popelka. 

V chomutovských základních 
školách je pro letošní školní rok za-
psáno celkem 4 761 žáků. 

O činnost domečku se zajímaly 
stovky lidí, kroužky se rychle plní

Maminka 
zútulnila třídu 
prvňáčkům

Viva la musica obohatí 
kulturu v Čechách i Německu

Zápisy do kroužků v chomutov-
ském Domečku jsou v plném proudu, 
stovky rodičů již své děti přihlásily, 
další tam zrovna teď míří. Místa v jed-
notlivých kroužcích se bleskově plní. 
„Nyní máme přes čtyři sta přihláše-
ných dětí, některé kroužky jsou již ob-
sazené,“ upozornil ředitel Střediska 
volného času Domeček Milan Märc. 

Domeček má za sebou dva dny 
otevřených dveří. Poslední prázdni-
nový den a první den nového škol-
ního roku proudili do střediska lidé, 
aby se seznámili s nabídkou volnoča-
sových aktivit pro své ratolesti. „Za 
oba dny k nám přišlo zhruba 280 lidí. 
Máme radost, že převážná většina z 
nich tu byla poprvé, přišla se tedy se-
známit s naší činností pro děti,“ dopl-
nil ředitel. 

Lidé se nejvíce zajímali o pravi-
delné kroužky. Po dva dny měli dosta-
tek prostoru, aby se dozvěděli vše, co 
je zajímá, a mohli si Domeček s jed-
notlivými učebnami i tělocvičnami 
prohlédnout. Konkrétní otázky se pak 

týkaly možnosti nezávazného vyzkou-
šení kroužků, jejich náplně a plateb 
za ně. Návštěvníci nebyli jen z Cho-
mu to va, přijely například i rodiny 
z Křimova či Nezabylic. 

Do pravidelných kroužků se v po-
sledních letech přihlašuje přes tisíc 
dětí, což zcela naplňuje kapacitu Do-
meč ku. Letos tomu zřejmě nebude ji-
nak. Seznam kroužků lidé najdou na 
stránkách Domečku www.ddmcv.cz, 
jeho face book ovém profilu nebo pro-
střednictvím aplikace MassDream. 
Přestože Domeček podával infor-
mace a nabízel prohlídku prostor bě-
hem dnů otevřených dveří, ani nyní 
se lidé nemusejí bát přijít si pro infor-
mace. „Kdokoli k nám kdykoli přijde, 
řekneme mu vše, co potřebuje vědět,“ 
uzavřel Milan Märc. 

Malované postavičky školáků 
ozdobily třídu pro prvňáčky na zá-
kladní škole Kadaňská. Barevné 
malby na zeď vznikly díky jedné 
z maminek školáků. „Přispěchala 
první týden v srpnu a krásně zú-
tulnila prostředí třídy,“ uvedla 
zástupkyně ředitelky základní 
školy Kadaňská Sabina Dudová 
Fiedlerová.

Na zdi šikovná maminka nama-
lovala hned několik usmívajících se 
školáků s brašnami na zádech. 

Ve třídě také přibyl nový ko-
berec, na kterém mohou děti trá-
vit přestávky. Prostředí pro malé 
žáčky je nyní veselé a přímo vybízí 
k dobré náladě při vyučovacích ho-
dinách. 

Smlouvu o spolupráci s názvem 
Viva la musica podepsali ředitel cho-
mu tovské umělecké školy, předseda 
Saské Mozartovy společnosti a rektor 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. 
Díky tomu budou po tři roky finančně 
podporována hudební setkání i pro-
jekty tří partnerů. „Mezi tyto akce pa-
tří například hudební Vánoční ka-
lendář v příhraničních regionech 
obou zemí, sborový soutěžní festi-
val Jirkovský Písňovar nebo sborové 
symposium Cantus Cho ra lis a kon-
certy Evropské letní filharmonie či 
Saského Mozartova festivalu,“ uvedla 
tisková mluvčí UJEP Jana Šiková. 

Sbory ústecké univerzity, žáci 
chomutovské ZUŠ a děti i mladiství 

z předchozího projektu 100 Mo-
zar to vých dětí se v posledních le-
tech již mnohokrát setkali na spo-
lečných akcích. Díky Viva la musica 

mohou s novou perspektivou nadále 
rozvíjet a zdokonalovat své hudební 
schopnosti, vzniklá přátelství a spo-
lečné hraní.
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křížovka V září roku 1970 Státní banka československá vyhlásila, že (tajenka) umožnily 179 obyvatelům z Chomutovska vycestovat do 
Jugoslávie a do zemí západní Evropy. 

Inzerce
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 16.9. st 14.00 hudBa 20. Století – Pořad Z Cyklu ŠanCe žít – SKKS
   17.00 večerníček Pro Seniory – městské divadlo
 17.9. čt 13.00 BeSeda k 700. výročí naroZení karla iv. – SKKS
   16.00 Setkání S Biotronikem – SKKS
   18.00  ZPovědniCe radovana Smokoně 

a martina jáChyma – Café Atrium
 18.9. pá 18.30 kuBánSký večer – Café Atrium
   20.00 večerní ProCháZka Po ZooParku – zoopark
 22.9. út 17.00  emotivní rovina ve vZtahu k naŠemu Zdraví – 

Café Atrium
 25.9. pá 20.00 večerní ProCháZka Po ZooParku – zoopark
 26.9. so 08.00 SeveročeSké FarmářSké trhy – náměstí 1. máje
   10.00 divadlo v Přírodě – zoopark
 30.9. st 17.00 večery Pod lamPou – BarBora neSvadBová – SKKS

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

    Prohlídky interiérů StaveB ve Staré vSi S PrůvodCem – 
každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves

předNášKY, beSedY, aKCe

 23.9. st 19.00  Pan halPern a Pan johnSon – Anglická tragikomedie. Nad 
čerstvým hrobem své ženy se pan Halpern potká s mužem, který se 
chystá položit na hrob kytici květů. Na židovském hřbitově neobvyklá 
věc. Překvapení však teprve začínají.

 27.9. ne 15.00  PoPelka – Není snad takového, kdo by neznal pohádkový příběh 
o skromné Popelce, kouzelných oříšcích a holoubcích, kteří pomáhali 
splnit Popelčin sen. 

MěSTSKÉ dIVadlO

 16.9. st 17.00 FantaStiCká čtyřka 19.00 We are your FriendS
 17.9. čt 17.00 očima FotograFky 19.00 love (3d)
   19.30 laByrint: ZkouŠky ohněm
 18.9. pá 17.00 v hlavě 18.00 BeZ kalhot XXl
   20.00 laByrint: ZkouŠky ohněm
 19.9. so 15.00 mimoni 17.00 amy
   18.00 laByrint: ZkouŠky ohněm (3d) 20.00 SiniSter 2
 20.9. ne 15.00 uuuPS! noe Zdrhnul… 17.00 PiXely (3d)
   19.00 turandot 20.00 gangSter ka
 21.9. po 17.00 BeZ kalhot XXl 19.00 rytmuS SídliSkový Sen
 22.9. út 17.00 laByrint: ZkouŠky ohněm (3d) 19.00 gangSter ka
 23.9. st 17.00 očima FotograFky 19.00 SiniSter 2
 24.9. čt 17.00 hotel tranSylvánie 2 18.00 aninetFeSt
   20.00 We are your FriendS
 25.9. pá 17.00 hotel tranSylvánie 2 18.00 marguerite 
   20.00 evereSt (3d)
 26.9. so 15.00 hotel tranSylvánie 2 (3d) 17.00 kurýr: reStart
   18.00 evereSt 20.00 BeZ kalhot XXl
 27.9. ne 15.00 hotel tranSylvánie 2 (3d) 17.00 BláZnivá dovolená
   18.00 FantaStiCká čtyřka 20.00 laByrint: ZkouŠky ohněm
 28.9. po 17.00 ameriCan ultra 19.00 evereSt (3d)
 29.9. út 17.00 BarBie roCk´n royalS 20.00 roger WaterS the Wall
 30.9. st 17.00 vetřelCi – režiSérSký SeStřih
   19.00 takovej Barevnej voCaS letíCí komety

 
KINO SVěT

 17.9. čt 17.00 Big Band Zdenka tÖlga – atrium SKKS
 19.9. so 15.00 BeZručák 2015 – Hřebíkárna
 24.9. čt 17.00 Big Band Zdenka tÖlga – atrium SKKS

KONCerTY

 18.9. pá 17.30 Chomutov–ParduBiCe – hokej – SD aréna
 25.9. pá 17.30 Chomutov–Zlín – hokej – SD aréna
   19.00  krajSký PřeBor úSteCkého kraje ve FutSalu – 

městská sportovní hala
 26.9. so 10.15 Chomutov–aSk lovoSiCe – fotbal – fotbalový stadion

    veřejné BruSlení – každé úterý od 18 hodin, sobota a neděle 
od 10 a 17 hodin – zimní stadion

SpOrT

 16.9  Lipská, El. Krásnohorské, Mýtná, Kosmova, Hraničářská, Třebízského, Blanická, 
Sládkova, Sukova, parkoviště u Verosu

 17.9.  El. Krásnohorské, Hraničářská, Blanická, Slezská, Sládkova, Sadová, 
Zdravotnická

 22.9.  Blatenská, Na Spravedlnosti, lipanská, V Zahradách, Winterova, Šrobárova, 
Kozinova, Jabloňová, U Třešňovky, Barákova, Na Vyhlídce, Na Lucině, Pod 
Strážištěm, Dobrovského, Blatenská – okály, Pod Lesem, Ve Stráni, Pod Strání

 23.9.  Březenecká–Stavbařská, vozovky a parkoviště u č. p. 4689, 4596, 4750, 
březenecká stanoviště VOK

 24.9.  Březenecká – vozovka za ZŠ, vozovka a parkoviště u č. p. 4450–4454, 
ul. Kundratická, parkoviště u bývalého kina Evropa, dřínovská, parkoviště 
u zdrav. zařízení

 29.9.  17. listopadu vč. parkovišť, Dřínovská, Holešická vč. parkovišť a plochy 
u nákupního střediska

 30.9.  17. listopadu, dřínovská vč. parkovišť, Kyjická vč. parkovišť u domů č. p. 
4774–4777

 1.10. 17. listopadu, Hutnická vč. parkovišť, Šípková

KOMplexNí blOKOVÉ ČIšTěNí 
V ulicích a místech, která jsou v textu zvýrazněna, bude po dobu 
blokového čištění umístěn kontejner na velkoobjemový odpad. ChomutovSké noviny 
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 Do 30.9. PíSeŇ moře – výstava výtvarných prací dětí k filmu – vestibul kina Svět
  meZi Světy – očima generaCí – výstavní síň knihovny
   oldřiCh kulhánek – vzpomínka na grafika, autora podoby 

současných českých bankovek – galerie Zlatý klenot
  deSkové malBy a BiBliCké motivy – kostel sv. Ignáce
  Chomutov na ZnámCe – Rytířský sál radnice
  13. SoChařSké SymPoZium BoleBoř – atrium SKKS
 Do 17.10.  jindřiCh vytiSka – oBraZy – retrospektivní výstava 

k 80. narozeninám – Dům J. Popela, pokračování výstavy v galerii Lurago
 Do 27.10. eX-liBriS –  výstava sběratelů – galerie Špejchar
Do  31.10.  čeChy/BÖhmen – domov i heimat – výstava k 70. výročí vyhnání – 

kostel sv. Kateřiny
   divočina v mýCh očíCh – výstava fotoobrazů fotografa Františka 

Brzáka – Podkrušnohorský zoopark

VýSTaVY
pravidelné 

akce

pravidelné 
akce

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

   vŠemu Světu na útěChu – sochařství a malířství na Chomutovsku 
a Kadaňsku 1350 až 1520 – výstavní prostory na radnici

  minerály a horniny kruŠnohoří – Dům Jiřího Popela
   Pohledy do Pravěku – nová archeologická expozice – 

Dům Jiřího Popela
  laPidárium – kamenné PlaStiky – expozice muzea na radnici
  Fialův PohyBlivý Betlém – expozice muzea na radnici

OblaSTNí MUZeUM
 Stálé 
expozice

napsali jste  
vysOkOškOlskOu pRáCi 
týkajíCí se CHOMutOva? 
Zašlete ji do 31. října na rekult@chomutov-mesto.cz. 
Autory nejzajímavějších prací přizve primátor města 
ke spolupráci.



servis fotostrana

První velkou a velmi úspěš-
nou akci připravilo Rodinné cen-
trum Rozmarýn. Pohádkový park 
navštívilo pět stovek dětí s rodiči. 
„Akce se velmi vydařila, potvrdily 
to všudypřítomné dovádějící děti 
a pobavené úsměvy na tvářích ro-
dičů. Účast byla velká,“ zhodno-
tila Věra Flašková, jednatelka spo-

lečnosti Kultura a sport, pod kterou 
Rozmarýn patří.

Na děti čekala dvě divadelní 
představení, při prvním uvařily 
s pejskem a kočičkou dort, v druhém 
se přesunuly do ledového království 
za sestrami Annou a Elzou a jejich 
sněhovým kamarádem Olafem. Děti 
všech věkových kategorií pak pro-

šly pohádkovou stezku. „Na stezce 
bylo několik stanovišť, kde děti po-
znávaly postavy z Večerníčku, zú-
častnily se cirkusové školy, pomohly 
Karkulce sebrat rozsypané věci z ko-
šíčku a mnoho dalšího,“ popsala 
Věra Flašková. 

Jen pár dní po dětském Pohád-
ko vém parku se v Rozmarýnu se-

šli dospělí při Cestovatelském dý-
chánku, větší děti i jejich rodiče se 
zas mohli začátkem září účastnit 
Výtvarného ateliéru. Vyvážené jsou 
v Rozmarýnu i všední dny, malé děti 
se vyřádí v herně i při pravidelných 
kroužcích, dospívající a dospělí si 
přijdou na své v diskuzních skupi-
nách nebo při tematických besedách. 
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rozmarýn 
baví rodiny, 

pohádkový park přilákal stovky dětí



také na Facebooku
facebook.com/
echomutov

www.eChomutov.cz/kalendar-akci

 16.9.  VEČERNÍČEK PRO SENIORY   

 od 17.00   Poslechnout si Malou muziku Nauše Pepíka nebo si i zatančit mohou lidé při 

tradičním Večerníčku pro seniory. Městské divadlo

 17.9.  OČIMA FOTOGRAFKY 
 od 17.00  Režisér fi lmu Matej Mináč zdokumentoval osud jednoho z těch, co neměli štěstí dostat 

se do bezpečí Wintonovým vlakem. Je to osud jeho vlastní matky. Kino Svět

 23.9.  PAN HALPERN A PAN JOHNSON 

 od 9.00  Nad hrobem své ženy se pan Halpern potká s mužem, který se chystá položit na hrob 

kytici květů. Na židovském hřbitově neobvyklá věc. Překvapení však teprve začínají. 

Městské divadlo

 27.9.  POPELKA 
 od 15.00  Není snad takového, kdo by neznal pohádkový příběh o skromné Popelce, kouzelných 

oříšcích a holoubcích, kteří pomáhali splnit Popelčin sen. Městské divadlo

také na Facebooku
facebook.com/echomutov

Internetová televize  
Zpravodajství  Kalendář akcí

Vybíráme
z kalendáře akcí

eChomutov pro vás vybírá z kalendáře akcí 
a město Chomutov vás zve:


