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21.10
Tradiční Večerníček pro 
seniory v městském divadle 
od 17 hodin.

24.10.
•  Severočeské farmářské trhy 

na náměstí 1. máje od 8 hodin.
•  Pouštění draků při Drakiádě 

open v areálu Domovinka od 
14 hodin.

27.10.
Pietní akt u příležitosti 
97. výročí vzniku samostatného 
československého státu 
u sochy T. G. M. v parku u ZUŠ.

29.10.
Představení Žena za pultem 2: 
pult osobnosti v městském 
divadle od 19 hodin.

31.10.
Rodinné zápolení: Strašidelná 
zoo v Podkrušnohorském 
zooparku od 16 hodin.

ZapIšTe SI 
dO dIáře

KrUHáK je před 
dOKONčeNíM 
Stavba kruhového objezdu mezi Březeneckou a Kamenou se chýlí ke 
konci. Do konce října bude objezd stavebně dokončen. Pak se bude 
ještě do 17. listopadu napojovat trakční vedení pro trolejbusy, což je 
technologicky velmi náročné. Do té doby bude doprava  mezi sídlišti 
řízena semafory, ale už se zlepší příjezd ke kruháku od zooparku.

 téma
 4 HaNdICap, dlUHY, 

špaTNÉ ZNáMKY. 
NeZISKOVKY UMí pOMOCI 
Se SpOUSTOU VěCí
V Chomutově a okolí 
funguje mnoho neziskových 
organizací. Jejich smyslem 
a cílem je pomáhat lidem, 
a to v nejrůznějších oborech 
a s nejrůznějšími cílovými 
skupinami.

 aktuality
 6 píSečNá UZaVřeNa, 

MHd jeZdí přeS 
SídlIšTě ZaHradNí
V pátek 16. října se na dlouhou 
dobu uzavřela ulice Písečná. 
Tím pádem jsou mimo provoz 
také zastávky MHD Zahradní 
TIP a Písečná, zdravotní 
středisko v obou směrech.

 aktuality
 7 pSI bUdOU MíT SVÉ 

HřIšTě
Nové psí hřiště vzniklo 
v městském parku nedaleko 
rodinného centra Rozmarýn. 
Plocha pro psy nahradí 
nevyužité dětské hřiště, na 
kterém dosloužila prolézačka.

 rozhovor
 8 jaN HaVráNeK: díKY 

HISTOrII MáM K MěSTU 
INTIMNější VZTaH
Studuje bioinformatiku 
a oblastní muzeum mu 
vydává knihu zaměřenou 
na dějiny Chomutova.  

 kultura
 9 Ve ZlaTÉM KleNOTU 

VYSTaVUje jaN SaUdeK, 
STYl jeHO fOTOGrafIí 
Se přílIš NeMěNí
Galerie Zlatý klenot uspořádala 
výstavu fotografií Jana 
Saudka. Desítky snímků 
s tématy typickými pro 
známého fotografa si lidé 
mohou prohlédnout do konce 
letošního roku.

 sport
 10 šerMířI MělI 

MedaIlOVÉ žNě
Podzimní sběr medailí pro 
šermíře z chomutovského 
Domečku proběhl první 
říjnovou sobotu na celore
publikovém Turnaji svatého 
Václava v Brandýse n. L.

 společnost
 11 prOjeKT MýMa 

OčIMa ZapOjIl 
dO TVOrbY 
I SlabOZraKÉ
Ukázat, jak vidí svět 
umělci, studenti, nadšení 
fotoamatéři i lidé stižení 
slabozrakostí, je cílem 
projektu Mýma očima od 
sdružení PRO Kultura. 

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 puštíka bradatého, který  
patří k největším sovám světa, jméno 
získal podle bílých peříček pod mas
kou, které připomínají vousy. 
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V Chomutově a okolí funguje mnoho neziskových organizací. Jejich smyslem a cílem je pomáhat lidem, 
a to v nejrůznějších oborech a s nejrůznějšími cílovými skupinami. A jak to stojí v názvu, nepracují 
s ohledem na co nejvyšší zisk, ale proto, aby pomáhaly ostatním. Čím přesně se zabývají a jak pracují, 
se veřejnost dozvěděla při Dni neziskovek v obchodním centru Chomutovka.

Na něm byla zastoupena většina 
organizací a lidé dostali odpověď na 
každou otázku. „Kromě podávání in-
formací nechaly některé neziskovky 
nahlédnout do své činnosti, například 
Kapka 97 učila na modelu samovy-
šetření prsu, organizace zaměřené na 
pomoc rodinám s dětmi nabídly tvůrčí 
dílnu či malování na obličej a nezis-
kovky pomáhající seniorům a handi-

capovaným nechaly prostřednictvím 
počítačové aplikace přítomné zjistit, 
jak jsou na tom s pamětí či poznává-
ním,“ vyjmenovala koordinátorka roz-
voje sociálních služeb Jana Hronová. 

Neziskovkám patří celý říjen, 
každá z nich připravila akci, při které 
seznámila veřejnost s tím, co dělá, 
čím se zabývá či jak a komu mohou 
pomoci. 

Každá z organizací je tu přede-
vším pro své klienty a práce jejích 
zaměstnanců je velmi konkrétní, je 
vidět. Dokazují to reálné příběhy. 

Z voZíčku ke sporáku 
i do obchodu

Za návrat do běžného ži-
vota vděčí klientka z Chomutova 
vlastní silné vůli, ale také pracov-

nici z Centra pomoci pro zdravotně 
postižené a seniory. Do kontaktu 
se dostaly při odchodu z nemoc-
nice, ve které byla hospitalizována 
po mrtvici. Domů se vydala již se 
svou osobní asistentkou, která jí 
v následujících měsících měla být 
významnou oporou. „Skutečně tomu 
tak bylo, paní se nejprve pohybovala 
pomocí vozíku, běžné činnosti ne-

Handicap, dluhy, 
špatné známky  
Neziskovky umí pomoci 
se spoustou věcí

Při otevřeném dnu v DpS Merkur se lidé přišli ptát, jak se místním obyvatelům žije Den neziskovek v OC Chomutovka
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mohla sama zvládnout,“ uvedla ředi-
telka organizace Hana Kaplanová.

Do práce se obě ženy vrhly oka-
mžitě. Asistentka pomáhala klientce 
při vaření a podávání jídla, naku-
pování, umývání, tréninku chůze 
a rozhýbávání těla i jemné moto-
riky. Nedělala však činnosti za ni, 
pobízela svou klientku k co možná 
největší samostatnosti. K tomu, aby 
v rozumné době začala vše dělat 
zcela sama nebo jen s mírnou po-
mocí. A zdařilo se. „Klientka se díky 
pravidelnosti a trpělivosti postavila 
z vozíku a začala chodit s pomocí 
chodítka. Tím to ale nekončilo, dnes 
už chodí jen s pomocí francouz-
ské hole. Stejně tak už nyní zvládá 
osobní hygienu, jednodušší vaření 
i menší nákupy,“ doplnila ředitelka. 

Pomoc však nespočívala pouze 
v těchto činnostech, nezastupitel-
nou roli v práci asistentek centra 

má poskytnutí času. Nic není na-
rychlo, čas zbývá i na povídání si 
nebo jiné příjemné činnosti, při 
kterých nechtějí být klienti sami. 
Samozřejmostí je také pomoc s vy-
řízením potřebných dokumentů, 
jako jsou průkazky či příspěvky 
sociální péče. 

Centrum pomoci pro zdravotně 
postižené a seniory lidé najdou v bu-
dově polikliniky.

handicap jako 
přednost

Málokterý obyvatel města nezná 
Miroslava Schneidera, sedmadva-
cetiletého zdravotně postiženého, 
nadaného umělce. Aby se mohl vě
novat tomu, co ho baví, potřebuje 
pomoc okolí. A právě té se mu 
mimo jiné dostává od zaměstnanců 
Domova pro osoby se zdravotním 
postižením na Písečné. Miroslav 

rád kreslí, díla však neschovává 
v šuplíku, s pomocí blízkých uspo-
řádal již několik výstav. Pracovníci 
domova ho podporují také v cesto-
vání, vzhledem k jeho handicapu 
totiž nemůže cestovat běžnými pro-
středky, na delší cesty je zapotřebí 
sanitky. S doprovodem pracovníků 
domova měl již možnost navštívit 
poslaneckou sněmovnu, zoologic-
kou zahradu v Ústí nad Labem či 
navštívit hejtmana. „I přestože je 
Miroslav Schneider vážně handica-
povaný, užívá si svého života na-
plno,“ řekla vychovatelka Romana 
Kolářová. 

Miroslav však pomoc pouze ne-
přijímá, ale také rozdává. Účastní 
se přednášek na školách, při kterých 
posluchače seznamuje se svým živo-
tem a dodává jim sílu a vůli k tomu, 
aby bojovali, přestože se to může 
zdát beznadějné.  v dluZích 

nevědomky
Do problému se může dostat ka-

ždý, aniž by o tom třeba věděl. To 
se stalo klientce terénních programů 
chomutovské pobočky organizace 
Člověk v tísni. Žena si půjčila od 
nebankovní společnosti čtyři a půl 
tisíce korun a částku i s úroky splá-
cela. S jednou platbou se však opoz-
dila, následující měsíc ale zaslala 
dvojnásobek. Myslela si, že je vše 

v pořádku. Ale nebylo. Za pár mě-
síců po ní společnost požadovala 16 
tisíc, protože údajně jednu splátku 
neuhradila a tak narostlo penále. 
Žena si nevěděla rady, požádala tedy 
o pomoc při vyřešení problému. Té 
se jí neodkladně dostalo. „Terénní 
pracovník s klientkou kontaktovali 
banku, přes níž posílala pravidelné 
splátky. Podařilo se dohledat chybě-
jící doklady o zaplacení všech splá-

tek a dokázat nebankovní společ-
nosti, že klientka opravdu všechny 
splátky uhradila,“ popsala ředitelka 
chomutovské pobočky organizace 
Člověk v tísni Markéta Dolejší. 

touha po Zaměstnání
Snem Jana Č. byla práce. Chtěl 

pracovat, realizovat se, učit se no-
vým věcem. Tuto možnost duševně 
nemocný muž nikde neměl do 
doby, než v rámci pracovní rehabi-
litace začal pracovat v Café Atriu, 
kavárně, kterou provozuje občan-
ské sdružení Masopust. Začínal 
se základními činnostmi, jako je 
úklid a pomocné práce. Postupně 
se zaučoval, osvojil si správné po-
stupy a časem již mohl obsluhovat 
zákazníky nebo pracovat za barem. 
„To souviselo a pořád ještě souvisí 
s komunikací a přístupem k zákaz-
níkům. Při nácviku obsluhy se mu-
síme soustředit na práci s občasnou 
zbrklostí či přehnanou aktivitou, 
která vede k tomu, že něco vylije, 
rozbije, odnese špatnou objednávku 
nebo komunikuje s hosty více než 
by měl,“ vysvětlila vedoucí klubu 
Esprit Jana Matoušková. Jan je 
při práci velmi srdečný, přátelský 
a pořádný. Těm, kteří ještě nenašli 
odvahu ke splnění svého snu, Jan 
vzkazuje: „Chyťte příležitost za 
pačesy, ukažte, co umíte, využijte 
šanci, zkoušejte nové věci a buďte 
šťastní jako blechy!“ 

Špatné Známky kvůli 
Špatné komunikaci

Desetiletá dívka měla ve škole 
problémy s českým jazykem, 
naštěstí včas požádala o pomoc 
pracovnici nízkoprahového klubu 
MOLO občanského sdružení Světlo 
Kadaň. Ta brzy zjistila, že dívka pra-
vidla pravopisu zná a umí je dobře 
používat. Co tedy stálo za špatnými 
známkami? „Po rozhovoru s klient-
kou jsme přišli na to, že problém 
je v tom, že sedí se spolužákem, 

který ji často vyrušuje a ona se tak 
nemůže soustředit a dělá chyby. 
Dalším problémem je to, že když 
píší práce na čas, velice znervózní, 
protože si nevěří, že učivo umí a že 
by to zvládla tak rychle vypracovat,“ 
vysvětlila vedoucí nízkoprahového 
klubu MOLO Jana Valentová. 

Vysvětlit svůj problém paní 
učitelce se dívka styděla, a tak si 
zkusila rozhovor natrénovat s pra-
covnicí klubu. „Paní učitelka byla 
chápává k potřebám klientky a vyšla 
jí vstříc. Od té doby se známky ve 
škole zlepšily. Tím, ale naše práce 
nekončí, postupně se objevují další 
a další problémy, které ale, pokud se 
budou včas řešit, nepřerostou v nic 
hrůzyplného a neřešitelného,“ dopl-
nila Jana Valentová. 

potřeboval odbornou 
pomoc

Na první pohled zlobivý chla-
pec chodil se svou maminkou do 
herny Rodinného centra Kolibřík. 
Neuměl si hrát s dětmi, zlobil je, 
bral jim hračky. Situace byla ne-
příznivá i ve školce, kam ve třech 
letech nastoupil. Maminka byla 
bezradná, pracovnice Kolibříku 
nikoli. Jakmile maminka pro-
šla s chlapcem několik vyšetření, 
při nichž se zjistilo, že hoch není 
v žádném případě zlobivý, ale že 
má poruchy autistického spek-
tra, začali s ním pracovat i při 
pobytu v herně. „Zkoušeli jsme 
ho začleňovat, k dispozici měl 
vždy asistenta. Postupem času se 
to zdařilo. Dnes si chlapec s dětmi 
hraje, nikomu neubližuje,“ popsala 
rozdíl vedoucí RC Kolibřík Jana 
Svobodová. Chlapec také přestou-
pil do speciální školky a nyní se 
mu věnují odborníci. 

Kromě pomoci s chlapcem sa-
motným poskytli pracovníci centra 
mamince také poradenství, aby vě-
děla, na koho se může obrátit, na co 
má právo a nárok. 

Handicapovaný Jan: cHyťte příležitost 
za pačesy, ukažte, co umíte, využiJte šanci, 
zkoušeJte nové věci a buďte šťastní Jako 
blecHy!

Handicapovaný umělec Miroslav Schneider

Zaměstnanec Cafe Atria



aktualityaktuality

6 | aktuality

KráTCe
mohou beZpečně 
přecháZet i hrát si
Technické služby v těchto dnech 
zřídily bezbariérový přechod ve 
Škroupově ulici a pevně zabu
dovaly herní prvky na hřištích 
v Písečné a Kamenné ulici

kaisera s lábusem 
uvidíte v komedii 
V městském divadle se předsta
ví ve čtvrtek 29. října Jiří Lábus 
a Oldřich Kaiser ve čtyřech ro
lích v komedii Žena za pultem 2.

děti nahlédnou do 
tajuplné Zahrady
Temnou zahradu plnou pře
kvapení mohou navštívit diváci 
městského divadla v neděli 
25. října od 15 hodin při před
stavení Zahrada.

na brusle s lektorem
Každou středu od 17.30 hod. se 
koná v SD aréně bruslení s lek
torem, to je vhodné pro děti od 
tří let, které se chtějí učit bruslit 
pod odborným dohledem. 

Trhy pokračují  
po celý podzim

Jablečné slavnosti si užili ná-
vštěvníci Severočeských farmář-
ských trhů. Stánky prodejců zapl-
nily nejrůznější druhy jablek, které 
si mohli lidé zakoupit, stejně jako 
rozšířenou nabídku výrobků z nich. 
„Pekaři na tento den napekli více 
dezertů, prodávali mošt, jablečný 
cider a různé jiné výrobky z jab-
lek,“ uvedl organizátor trhů Adam 
Weber. Součástí tematických trhů 
byla soutěž o nejlepší jablečný po-
krm. Nejvyšší ocenění dostal koláč 
s jablečným želé.

Čerstvé potraviny na sobotních 
farmářských trzích si lidé budou 
moci zakoupit ještě po celý podzim. 
Prodejci regionálních potravin, čers-
tvých sýrů, zeleniny, sazenic či uze-
nin, zaplňují náměstí 1. máje každou 
druhou sobotu. „Tak tomu bude mi-
nimálně do konce listopadu,“ uvedl 
organizátor trhů Adam Weber. V jed-
nání je totiž varianta, že by se trhy 
konaly ještě v prosinci, to zatím ale 
není jisté a organizátoři o případném 
prodloužení budou veřejnost včas 
informovat.

akademie 3. věku vzdělává už pošestnácté
Přednáškou Hledání a nacházení 

pojednávající o literární činnosti a osob-
ním životě regionálních autorů vstou-
pila do 16. sezony Akademie 3. věku. 
Zájemci z řad seniorů do Střediska kni
hovnických a kulturních služeb přichá-
zejí jednou měsíčně, aby se z předná šek 
dozvěděli něco nového, oživili si dosa-
vadní vědomosti a rozšířili je o no vé po-
znatky a nebo se jen zabývali tématy, na 
která neměli v produktivním věku čas.

Vzdělávací programy a tudíž i aka-
demii má v SKKS na starosti Stanislava 
Husáková. Pro začínající školní rok 
připravila jedenáct akcí – dva výlety 
a devět přednášek. „Vybírala jsem 

z osvědčených oborů, témata, u nichž 
je předpoklad, že posluchače zaujmou. 
V listopadové přednášce teprve po-
druhé zabrousíme do oblasti psycho-
somatiky a psychohygieny, v jedné 
z dalších se budeme věnovat motýlům 
Krušných hor. V květnu se sejdeme 
v Domečku, abychom si užili před-
nášku spojenou se cvičením,“ vybírá 
S. Husáková méně obvyklá témata.

První přednášky se zúčastnilo přes 
třicet posluchačů, samé ženy! „Pánové 
jsou ve výrazné menšině. Ale chodí 
také, ve větší míře třeba na cestopisné 
přednášky,“ vysvětluje S. Husáková. 
Místa je v akademii zatím dost. 

Zájemci se mohou přihlásit k celému 
cyklu, ten stojí 200 Kč, nebo si vybí-
rat jednotlivé lekce a za každou platit 
30 Kč. Věrnou posluchačkou je 81letá 
Helena Šedinová. „Zúčastnila jsem se 
všech ročníků. Je to zajímavé, naplňuje 
mě to a vždycky se sem těším,“ říká bý-
valá pracovnice účtárny. „Jaká témata 
mě baví nejvíc? Cestopisy, historie 
a všechno o Chomutovu.“ 

Příští přednáška Akademie s ná-
zvem Tělo napoví uskuteční 3. lis-
topadu v 10.30 hodin a tématem 
bude psychosomatika a psychohygi-
ena. Přednášky probíhají ve velkém 
sále SKKS.

Navrhněte barvy Kamencového jezera 
Vedení města již avizovalo, 

že hodlá investovat do zanedba-
ného Kamencového jezera. Než ale 
v areálu začnou pracovat řeme-
slníci, město by rádo znalo přání 
návštěvníků jezera. „Rádi bychom, 
aby nám lidé zasílali podněty, co 

jim v prostoru jezera chybí. Řešíme 
také výběr barev pro jednotné ba-
revné provedení mobiliáře a vyba-
vení areálu. Těšíme se na jakýko-
liv nápad a podnět, ať už písemný 
nebo v grafickém či výtvarném 
provedení,“ řekla k tomu zastupi-

telka Eva Beranová s tím, že řadu 
historických i současných podkladů 
k jezeru lze najít na facebookové 
stránce https://www.facebook.com/
kamencovejezerocv.

Návrhy lze zasílat na emailovou 
adresu rekult@chomutovmesto.cz.

V pátek 16. října se na dlouhou 
dobu uzavřela  ulice Písečná. Tím 
pádem jsou mimo provoz zasdtávky 
MHD Zahradní, TIP a Písečná, 
zdravotní středisko v obou směrech. 
Důvodem je začátek velké přestavby 
území kolem KaSS a ulice Písečná. 
Stavební práce týkající se Písečné 
jsou naplánovány do konce května 
2016. Po tuto dobu bude Písečná 
v části od podchodu v Borové ulici 
až k zastávce Písečná, Zdravotní 
středisko neprůjezdná a spoje 
MHD nebudou zajíždět na zastávky 

Zahradní, TIP a Písečná, zdravotní 
středisko v obou směrech. Spoje bu-
dou odkloněny přes ulici Zahradní, 
kde jsou dvě zastávky Zahradní I, 
Zahradní II. Na ty budou zajíždět 
všechny spoje kromě linky č. 16, 
která bude stavět pouze na zastávce 
Zahradní I.

přehled odkloněných 
linek

Linky č. 1, 2, 10, 11, 41, 50, 51 
budou odkloněny přes ul. Zahradní, 
ve které budou na všech spojích 

obsluhovat zastávky Zahradní 
I a Zahradní II. Linka č. 40 bude 
odkloněna přes ul. Zahradní, 
ve které bude obsluhovat zastávky 
Zahradní I a Zahradní II, kromě 
posledního spoje z Polikliniky, 
který zůstává beze změn ukon-
čen v zastávce Zahradní, TIP. 
Linka č. 16 bude odkloněna přes 
ul. Zahradní, ve které bude na 
všech spojích obsluhovat zastávku 
Zahradní I (zastávky Zahradní 
II a Zahradní TIP obsluhovat 
nebude).

písečná uzavřena, MHd jezdí  
přes sídliště Zahradní 
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Hlasujte, jaká bude podoba parku T.G.M.

příspěvky 
na péči jindearchitekti z čVUT se 

zajímají o Chomutov

psi budou mít své hřiště 

Agenda úřadu práce zajišťující 
dávky pro osoby se zdravotním 
postižením a příspěvky na péči funguje 
na nové adrese. Lidé  jí nyní najdou na 
Husově náměstí 38, vchod je ze dvora 
z ulice (bývalé působiště ČVUT). 
Zdravotně postiženým poslouží 
bez bariérový výtah. Úředníci jsou 
k  dispozici v pondělí a ve středu 
od 8 do 17 hodin s přestávkou mezi 
12. a 13. hodinou, v úterý a ve 
čtvrtek mezi 8. a 11. hodinou.

Město připravuje obnovu 
parku na náměstí T. G. Masaryka. 
Navazuje na již dokončenou revi-
talizaci. Ve hře jsou dvě varianty 
zpracované projektanty. Která se 
z nich bude realizována, se teprve 
rozhodne. Bude se přihlížet i k ná-
zoru občanů, proto můžete hlasovat 
v anketě, kterou najdete na titulní 
stránce webu města www.chomu-
tovmesto.cz. Na webu budou také 

podrobnější popisy obou návrhů, 
mezi kterými se rozhoduje. 

varianta a 
Architektonicky se zaměřuje 

na obnovu původního historického 
parku. Návrh klade důraz na plnění 
všech funkcí – estetická, relaxační, 
společenská. Je podporována osová 
symetrie a zjednodušena síť cest. 
Výrazně se rozšiřuje nástup do 

parku. Na hlavní ose se rozkládá 
velký trávník, který může sloužit 
jako pobytová louka, pro hry, udá-
losti. Varianta přinese obnovený 
městský park z počátku 20. století. 

varianta b 
Architektonicky se zaměřuje 

na rekonstrukci zpevněných ploch 
a doplnění rostlin.Struktura sítě 
cest zůstává beze změn, pouze se 

částečně rozšíří hlavní nástup do 
parku. Podél hlavní cesty jsou na-
vrženy okrasné květinové záhony 
s růžemi a okrasnými trvalkami. 
Záhony jsou doplněny o kon-
strukce pro popínavé rostliny ve 
tvaru sloupu o výšce maximálně 
dva metry. 

Obě varianty mají potenciál pro 
společenské aktivity, události či 
krátkodobou rekreaci.

Pedagogové z fakulty architek-
tury Českého vysokého učení tech-
nického se zajímají o Chomutov. 
Akademický architekt a šéf ateliéru 
na ČVUT Vladimír Soukenka na-
vštívil s kolegou Patrikem Kotasem 
a studenty Chomutov a s vedením 
města jednali o městských lázních 
a o celkovém pojetí architektury 

a urbanismu v Chomutově. Veřejný 
prostor ve městě se potýká s mnoha 
neduhy, ať už se jedná o nevzhledný 
mobiliář, necitlivé architektonické 
zásahy z minula či zanedbaná místa 
bez užitečného využití. Město bude 
na zkvalitňování veřejného prostoru 
nadále spolupracovat s významnými 
odborníky nejen z ČVUT.

Prvním výstupem spolupráce 
s architekty z ČVUT bude diplo-
mová práce na přetvoření budovy 
městských lázní a okolní prostor 
na vzdělávací, zábavní a spole-
čenské centrum. 

Autorka diplomky by svou 
práci měla dokončit v únoru příš-
tího roku.

Nové psí hřiště vzniká v měst-
ském parku nedaleko rodinného cen-
tra Rozmarýn. Potřeba volné plochy 
v centru města, kde by se psi mohli 
proběhnout, vzešla z podnětů veřej-
nosti při aktualizaci strategie rozvoje 
města. „Během plánování Rozmarýnu 
jsme tak navrhli i vybudování psího 
hřiště jako prostoru pro další členy 
rodiny,“ řekla projektová manažerka 
Hana Nováková. Veřejnosti začne 
sloužit v druhé polovině listopadu.

Plocha pro psy vznikne místo ne-
využitého dětského hřiště, na kterém 
dosloužila prolézačka, která již ne-

vyhovovala bezpečnostním normám. 
Nahradí ji herní prvky inspirované 
tzv. agility, psím sportem. „Při pří-
pravě projektu jsme oslovili chomu-
tovské kynology, kteří nám pomohli 
navrhnout hřiště tak, aby bylo 
pro psy zábavné ale i bezpečné,“ 
popisuje vznik hřiště Nováková. 
Motivem prvků je psí pochoutka – 
kost. Všechny prvky, jako jsou 
lávka, slalom, tunel, skokové pře-
kážky, jsou poskládány z převážně 
z dřevěných kostí. U hřiště bude 
informační tabule s informacemi 
o kynolozích, kteří mohou maji-

telům psů poskytnout cenné rady 
o výcviku psů. „Předpokládáme, že 
Rodinné centrum Rozmarýn v bu-

doucnosti bude pořádat občasné te-
matické workshopy pro veřejnost,“ 
dodala Nováková.

a b
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Jak se stalo, že student Fakulty 
chemické technologie je autorem 
historické naučné publikace?

Poněkud složitě. Na historic-
kém výzkumu, který je základem 
zmíněné knihy, jsem začal pracovat 
v roce 2013 s tím, že jej zašlu do ně-
kolika soutěží a bude po všem. Opak 
byl pravdou. Upřímně mě stále udi-
vuje, kolik lidí považuje mou práci 
za dostatečně kvalitní, aby se jí za-
obírali i mimo soutěžní hodnocení. 
Vždy si myslím, že už to skončilo, 
když tu to odněkud nečekaně vy-
skočí. Jedním z těchto případů bylo, 
že mě oslovili z muzea s tím, zda 
bych neměl zájem svou práci publi-
kovat knižně. Samozřejmě že jsem 
měl, taková nabídka se neodmítá.

I to mě motivovalo k úvahám, 
zda by nemělo cenu jít historii stu-
dovat; říkal jsem si, že budu dělat 
to, co mě baví, že přeci nejsem 
zaprodanec kapitálu. Později, když 
jsem získal střízlivější a úplnější 
pohled na věc, jsem si uvědo-
mil, že jím jsem, a rozhodl jsem 
se spíše pragmaticky. Zase ta-
kový odskok mimo mé zájmy to 
ovšem nebyl, zajímají mě takřka 
všechny vědy, přírodní i huma-
nitní. Bioinformatiku jsem si pak 
zvolil proto, že se jedná o krásný, 
mladý, svěží interdisciplinární obor, 
kterému je prorokována zajímavá 
budoucnost. A navíc má takový 
nádherný futuristický název!
Kdy Vás historie začala bavit na-
tolik, že jste se jí začal tak inten-
zivně věnovat?

Jako malého kluka mě zajímaly 
hrady a podobně, jen mi to vydrželo 
trochu déle. Středověk mě pohltil, 
začal jsem se věnovat historickým 
řemeslům té doby a hlavně heral-
dice. Nějakou chvíli poté, co jsem 
skončil, mi nabídl můj tehdejší uči-
tel dějepisu, zda bych neměl zájem 
zkusit napsat nějakou práci pro his-

torickou soutěž Eustory. Tak jsem 
se v sedmnácti letech poprvé dostal 
do archivu a provedl svůj první 
výzkum, byť jeho kvalita byla po-
měrně nevalná. Ale už mě to chytlo.
Vraťme se ke knize. O čem 
pojednává?

Původně jsem chtěl sepsat his-
torii chomutovského Sportovního 
domu, což vycházelo ze zadání 
jedné ze soutěží. V průběhu vý-
zkumu jsem se více zaměřil na 
období mezi světovými válkami, 
a tak se práce zákonitě  stočila 
i k dějinám chomutovského Turn
vereinu, německého tělocvičného 
spolku, který hrál v tehdejší spo-
lečnosti významnou roli. A jelikož 
se dá se špetkou nadsázky říci, 
že v té době bylo vše propojené 
s politikou, dotýká se kniha i tako-
vých témat, jako je iredentismus 
Sudetoněmecké strany, mnichov-
ská dohoda nebo pozdější pová-
lečné násilí.

Co Vás na této době tak fascinuje?
Meziválečné období mě zajímá 

z mnoha důvodů. Jedná se o dobu, 
jež navzdory své modernitě, nebo 
právě kvůli ní, vyústila v dva nej-
větší totalitní režimy, které měla 
Evropa tu smůlu poznat. Byly to 
dramatické časy, přičemž toto glo-
bální drama se prolíná i do místních 

událostí. A to je právě to, co mě 
baví – pozorovat dopad velkých 
dějin na ty malé. Osobní příběhy 
v sobě mají upřímné nadšení, napětí 
i strach, a tak se kolikrát čtou sku-
tečně se zatajeným dechem až do 
konce, i když ze školy již kolikrát 
víme, jak dopadnou.
Jste znalec místní historie a po-
dílíte se na její popularizaci. 
Myslíte si, že Chomutované znají 
dobře dějiny města? A může jim 
taková znalost být k něčemu 
užitečná?

Se slovem znalec bych byl opa-
trný, ale budiž. Podle mě je znalost 
chomutovské historie mezi lidmi 
velice limitována, dost často totiž 
končí tlustou čarou, kterou je vy-
hnání Němců. Možná za to může 
i pocit, že to, co se stalo dříve, už 
nejsou naše dějiny, ale nějaké dějiny 
cizí. Každopádně je to jen má do-
mněnka, zase takový vhled do této 
problematiky nemám.

Otázka užitečnosti historických 
znalostí již zavání poměrně těžkou 
filozofií a mnoho profesionálních 
učitelů si na ní vylámalo zuby. 
Historie se sice dá v reálném životě, 
což je pojem, kterým se na škole 
často oháněli ti, které daný předmět 
zrovna nebavil, velice snadno igno-
rovat, ale přinejmenším elementární 
znalosti tohoto charakteru by měly 
patřit do výbavy všech lidí aspiru-
jících alespoň na základní kulturní 
úroveň. Mně osobně pak poznání 
místních dějin přineslo nejen bližší, 
skoro bych řekl intimnější vztah 
k Chomutovu, ale i přiblížení k po-
chopení některých problémů, které 
zde kolem sebe vídám.
Chomutov přichází o talenty. 
Mnoho mladých vzdělaných lidí 
se po škole nevrací. Existuje po-
dle Vás způsob, jak talentované 
lidi, jako třeba Vás, alespoň čás-
tečně přitáhnout zpět?

Opět obtížná otázka. Můj názor 
je, že rozvoj atraktivních pracov-
ních příležitostí je jen jedna strana 
problému. Kromě nich je nutné 
nabídnout mladým lidem více mož-
ností ke kulturnímu vyžití a obecně 
zajímavé způsoby jak trávit volný 
čas, aby měli možnost se něja-
kým způsobem s městem ztotožnit 
a nebrat ho jen jako kulisu pro své 
zaměstnání. V posledních letech 
mám pocit, že dochází k určitému 
zlepšení, a osobně bych byl ocho-
ten se sem vrátit, i když vzhledem 
k oboru mého studia to nejspíš ne-
bude snadné.

Studuje bioinformatiku a oblastní muzeum mu vydává knihu zaměřenou na dějiny Chomutova. Jako student 
chomutovského gymnázia získal se svými pracemi z historie významná ocenění v nejedné soutěži. Přesto si 
historii nechal jen jako krásného koníčka. Kromě pracovních příležitostí mu v rodném městě chybí více kulturního 
vyžití a zajímavé možnosti trávení volného času. Bude Jan Havránek dalším mozkem, o který Chomutov přijde? 

jan Havránek:

díky historii mám k městu 
intimnější vztah

Je nutné nabídnout mladým lidem více 
možností ke kulturnímu vyžití a zaJímavé 
způsoby Jak trávit volný čas
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Ve Zlatém klenotu vystavuje jan Saudek, 
styl jeho fotografií se příliš nemění

Galerie Zlatý klenot uspořá-
dala výstavu fotografií Jana Saudka. 
Desítky snímků s tématy typickými 
pro známého fotografa si lidé mohou 
prohlédnout do konce letošního roku. 
Vernisáže výstavy se zúčastnil sám 
autor, který neváhal vtipkovat o svém 
věku, své práci i o své rodině. 

Výstava ukazuje ateliérové 
sním ky nahých žen, zajímavých 
osob i dětí v podání Jana Saudka, 
ale také fotografie, jejichž au-
torkou je umělcova žena Pavla, 
která ho na vernisáž doprovodila. 
Úvodní slovo měl i fotograf a pri-
mátor Chomutova Daniel Černý, 
pro něhož byl mistr velkým vzo-
rem a inspirací v jeho fotografic-

kých počátcích. „Výstava není 
tematická, lidé si zde mohou pro-
hlédnout fotografie Jana Saudka 
z různých oblastí jeho tvorby. 
Autor u nás vystavuje poprvé,“ 
uvedla majitelka galerie Zlatý kle-
not Dagmar Říhová.

Na drtivé většině fotografií Jana 
Saudka jsou zachyceni lidé, od dětí 
přes dospělé až po seniory. Snímky 
nahých lidí v různých zinsceno-
vaných pózách mají své odpůrce, 
ale také mnoho příznivců, stejně 
jako erotické fotografie, které autor 
pořizoval převážně v devadesátých 
letech minulého století. Nyní je 
jeho styl umírněnější, přesto si po-
nechává své klasické znaky. 

Koncertní sezona Chomutovských hudebních 
večerů začala populárními evergreeny

Tanečníci z klubu beethoven d. C. 
bodovali při mezinárodních soutěžích

V chomutovském divadle začala 
série koncertů vážné hudby. První byl 
na programu 13. října. Chomutovský 
cyklus má pět koncertů. 

Tradiční cyklus koncertů Chomu
tovské hudební večery otevřely melo-
die ze světa šansonu, filmu a swingu. 
Zahajovací koncert řídil dirigent 

Václav Blahunek. Krásné melodie za-
zpívala herečka Hana Seidlová, bývalá 
členka činohry Městského divadla 
v Mostě, která přinesla do programu 
melodie Edit Piaf. Zazněly také známé 
skladby z repertoáru Franka Sinatry, 
šansony Lucienne Boyer a několik 
skladeb George Gershwina.

Další koncert se odehraje 16. pro
sin ce v tradičním vánočním duchu. 
Zazní Rybova Česká mše vánoční, 
hudba Vivaldiho a dalších starých 
mis trů. V únoru budou v divadle 
k sly šení melodie Johana Strausse ml. 
a orchestr připomene slavnou dobu 
vídeňské operety. V březnu vystoupí 

operní sólistka AndaLouise Bogza. 
Na duben je připraven finální koncert 
25. sezony Festivalového orchestru 
Petra Macka. Vstupenky na jed
no tlivé koncerty jsou k dispozici 
v před prodeji Městského divadla 
v Chomutově a před zahájením 
koncertu.

Taneční klub Beethoven D. C. 
Chomutov má na kontě další vý-
znamné úspěchy z mezinárodních 
soutěží. Tanečníci se zúčastnili 

Mistrovství světa ve street dance 
show a Světového poháru disco 
dance 2015 v Ostravě, kam se nomi-
novalo přes dva tisíce tanečníků ze 

šestnácti zemí. Chomutovský taneční 
klub vybojoval v této konkurenci 
šest cenných kovů. „Nejúspěšnějším 
tanečníkem se stal Vítek Lukavec, 
který suverénně zvítězil v kategorii 
disco dance muži. Také s partnerkou 
Alexandrou Štejnarovou vybojovali 
zlato v kategorii smíšených duet a na-
víc získal ještě medaili v disciplíně 
malých skupin,“ uvedla choreografka 
Lída Fišrová.

Další úspěch zaznamenal teprve 
osmiletý Adam Paluba, který si vytan-
čil stříbrnou medaili v dětské sólové 
kategorii. Bronzovou medaili v ak-
robatické disciplí ně freestyle získala 
Alexandra Štejnarová, která byla zá-
roveň nejúspěšnější českou tanečnicí 
v sólo disco dance, kde obsadila 14. 
místo v konkurenci 130 soutěžících.

Beethoven D. C. vyslal do Os
travy také dvě velké formace. 

Juniorská disco formace BGirls 
obsadila 3. místo. V královské dis-
ciplíně street show formací dospě-
lých Beethoveňáci postoupili jako 
jediní z Čechů do finále, kde obsa-
dili 4. místo.

Další medaile si tanečníci 
z Beethovenu D. C. přivezli z ně-
mec ké Bochumi, kde se konalo 
Mis trovství světa disco dance 
a disco freestyle. Ve světové kon-
kurenci vybojovali tři mistrovské 
tituly. Zlatou medaili si přivezli 
členové malé skupinky New Age. 
Šestnáctiletý Vítek Lukavec soutě-
žil letos poprvé v kategorii dospě-
lých a nebojácným výkonem získal 
titul 1. vicemistra světa v disci-
plíně sólo muži. Druhou stříbrnou 
medaili vybojoval s Alexandrou 
Štejnarovou v disciplíně smíše-
ných duet.
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střelec rosíval 
první v osobním 
rekordu
Úspěchem střelce SSK 
Chomutov Filipa Rosívala 
skončil poslední závod sezony 
Velká cena města Kadaně. 
V disciplíně sportovní pistole 
30+30 ran zvítězil a navíc 
si zlepšil osobní rekord 
na 532 bodů, čímž zůstal 
pouze tři body od druhé 
výkonnostní třídy.

děvčata třetí v kraji
V okresním kole atletického 
čtyřboje byla nejúspěšnější 
družstva mladších žáků 
a žákyň ZŠ Školní. Obě 
postoupila do krajského kola, 
odkud děvčata A. Fučíková, 
T. Hamerlová, N. Pokorná, 
E. Reissová a N. Podrahová 
přivezla bronzovou medaili.

KráTCe

šermíři měli medailové žně 

Můžeme na sebe být hrdí, 
hodnotí softbalisté

Podzimní sběr medailí pro šer-
míře z chomutovského Domečku 
proběhl první říjnovou sobotu na 
celorepublikovém Turnaji svatého 
Václava v Brandýse nad Labem. 
„Natálka Zralíková získala stříbro 
v žačkách, Karolína Bechyňová 
bronz v kadetkách, Adéla Černajová 
zlato v kadetkách, David Jantač 
bronz v žácích a Daniel Nezbeda 
bronz v juniorech,“ řekl trenér 
Alexandr Klejner. 

Turnaj svatého Václava je tradiční 
podzimní soutěž a letos se jí zúčast-
nilo devět chomutovských závodníků 
ve všech osmi kategoriích. „V žá-
kovských a kadetských kategoriích je 
naším hlavním soupeřem oddíl šermu 
z Brandýsa nad Labem, se kterým 

jsme si rozdělili nejvyšší příčky,“ 
říká trenér. V kategorii juniorů vyhrál 
chomutovský odchovanec David 
Dyršmíd, který od letoška reprezen-
tuje šermířský oddíl Brno. V katego-
rii kadetek Adéla Černajová konečně 
porazila svou největší rivalku a zís-
kala vytoužené zlato. Nováček Ondra 
Sušický se probojoval ze základní 
skupiny do eliminačních soubojů. 

Na turnaj se chomutovští šer-
míři řádně připravovali. „Soutěži 
předcházela letní příprava v podobě 
soustředění, které probíhalo koncem 
července v Jáchymově a v srpnu 
v chomutovském Domečku. Od září 
se opět scházíme čtyřikrát týdně 
v domečkovské tělocvičně,“ popsal 
přípravu Klejner. V letošním školním 

roce začala fungovat šermířská pří-
pravka pro děti od 8 let, do které se 
stále mohou hlásit noví členové. 

Turnaj svatého Václava je sou-
částí série Mistrovství České repub-

liky. Po dílčím úspěchu se chomu-
tovští šermíři připravují na další 
turnaje z této série a hlavně na finále 
Mistrovství ČR, které se bude konat 
v příštím roce v Brně.

Pošesté za sebou se ve finále 
softbalové extraligy mužů sešly 
dva stejné týmy – SC 80 Beavers 
Chomutov a pražské Spectrum. 
Z vítězství se nakonec radoval ob-
hájce z Prahy. „Zápasy byly vyrov-
nané, i když tomu občas neodpo-
vídalo skóre. Předvedli jsme velmi 
pohlednou hru a můžeme být na 
sebe hrdí,“ říká tiskový mluvčí cho-
mutovského klubu Jan Řápek. 

Klub v posledních letech 
prošel velkou generační obmě-
nou a v současném kádru tak 
byli pouze dva hráči starší 30 let. 
„V základní části se nám dařilo bez 
ohledu na věk nebo zkušenosti, 
ale v play off už nastaly momenty, 
při kterých se projevila menší 

zkušenost některých hráčů. Ale 
nemělo to výrazný vliv,“ odmítá 
Jan Řápek, že by klub generační 
obměna poznamenala. 

Naopak sezona odhalila nové 
talenty v chomutovském dresu. 
„Velký prostor dostal mladý chytač 
Ondra Musil, který musel tu a tam 
zaskočit za kapitána Jakuba Vrbu. 
S nelehkou rolí se dobře popasoval 
a chytal i zápasy v play off a fi-
nále,“ potvrzuje Jan Řápek, podle 
kterého klub dlouhodobě dobře 
pracuje s mladými hráči, které zařa-
zuje do kádru. „Téměř všichni naši 
mladí hráči byli i v juniorských re-
prezentacích,“ dokládá a připomíná, 
že například mladí nadhazovači 
Marek Malý a Jakub Petřík již tuto 

sezonu odházeli většinu základní 
části. V příští sezoně pak budou 
muset zvládnout zastoupit odcháze-
jící legendu Lubomíra Vrbenského, 
který ukončil aktivní kariéru. 

Podle výčtu finále posledních 
sezon se zdá, že v extralize existují 
jen dva kluby. „Ale ve skutečnosti 
je to hodně vyrovnané, a navíc soft-
bal je hra záludná a dá se prohrát 
doslova s každým,“ odmítá tuto 
možnost tiskový mluvčí s tím, že 
Beavers v posledních letech do se-
zony vstupují kvůli zmíněné gene-
rační obměně spíše v roli outsiderů 
či černých koní. I proto je pro ně 
letošní obhajoba stříbra mírně nad 
plán původních sezonních ambicí 
v podobě postupu do play off. 

preZentujte své akce
Pořadatelé kulturních, sportovních a společenských akcí (pořádaných na území města Chomutova) 
mohou své akce prezentovat v programech, které vydává statutární město Chomutov:

a)  v měsíčním programu 
(podklady vždy do 14. dne v měsíci na měsíc následující)

b)  v kalendáři kulturních, sportovních a společenských akcí 2016 
(podklady nejpozději do 25. 10. 2015)

Akce uvádějte ve formátu:  datum, čas, název akce + stručný popis, místo konání a kontakt
V případě zájmu zasílejte na adresu s.skubova@chomutov-mesto.cz, více informací 474 637 477.

vyjádřete se ke Školství 
Město Chomutov ve spolupráci se společností EDUin připravuje změny, které mají zkvalitnit 
vzdělávání v místních školách i mimo ně. Přispějte ke změnám také vy. Stačí vyplnit krátký 
dotazník elektronicky na adrese www.chomutov-mesto.cz/cz/dotaznik-o-vzdelavani, 
nebo si dotazník můžete stáhnout ve wordu na stejné adrese, vyplnit a zaslat jej na adresu 
rekult@chomutov-mesto.cz či jej můžete doručit vyplněný v papírové podobě na 
podatelnu magistrátu či recepci historické radnice na náměstí 1. máje.

Vedení města přivítá i jakékoliv vaše další podněty ke vzdělávání v Chomutově.

www.chomutovmesto.cz www.chomutovmesto.cz

Inzerce
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projekt Mýma očima zapojil  
do tvorby i slabozraké 

Ukázat, jak vidí svět umělci, stu-
denti, nadšení fotoamatéři i lidé sti-
žení slabozrakostí, je cílem projektu 
Mýma očima od sdružení PRO 
Kultura. Díky němu v září členové 
sdružení spojili síly s členy oblastní 
odbočky Sjednocené organizace ne-
vidomých a slabozrakých ČR, aby 
jim pomohli výtvarně vyjádřit jejich 
svět, zahrnující skutečné prožitky, 
i sny a touhy.

Jako ideální se pro uměleckou 
výpověď jevila technika kladení 
barev. „Spolupráce byla výborná, 
naši členové pomáhali slabozra-
kým amatérským malířům s ve-
dením štětce nebo držením barev, 
aby mohli naplno odhalit svého 

tvůrčího ducha,“ vysvětluje náplň 
spolupráce Hana Šťastná ze sdru-
žení PRO Kultura a dodává, že 
dopoledne bylo díky tomu přínosem 
pro obě skupiny. „Naše sdružení je 
zaměřeno na podporu začínajících 
umělců či lidí s handicapem, což 
se přímo odráží v tomto projektu,“ 
doplňuje s tím, že mezi lidmi se 
zrakovým postižením jsou mnozí, 
kteří chtějí tvořit a jsou kreativní. 
Důkazem jsou malířské čtvrtky 
a plátna plná obrazů.

Výsledek společného snažení si 
může široká veřejnost prohlédnout 
na chystané výstavě, která se bude 
konat v čajovně v Jirkově. Ani pak 
však projekt Mýma očima neza-

nikne, jeho součástí je vedle této 
spolupráce a práce na studentských 
grafikách i fotografický workshop. 
Jeho účastníci mimo jiné foto-

grafovali společnou činnost PRO 
Kultury a OO SONS a fotogra-
fie by se v budoucnu měly objevit 
i ve speciálním kalendáři.

Vaše témata
 podněty

oprava chodníku
Vážená paní (pane),
bracím se na Vás s prosbou ve 

věci opravy veřejného chodníku před 
rodinným domem. Před rokem jsem 
se přistěhovala do ulice Sládkova 
v Chomutově,kde je pouze před na-
ším č. p. značně poškozený betonový 
chodník (všude v okolí jsou pouze 
asfaltové).

S prosbou o opravu děr jsem se 
obrátila na Technické služby města 
Chomutova, kde mi bylo sděleno, že 
jich se tato oprava netýká. Poradíte 
mi prosím?

Předem děkuji za odpověď.
Tomášková Miluše

Dobrý den, vážená paní,
na základě Vašeho podnětu jsme 

provedli kontrolou chodníku a zjistili 
jsme, že stávající betonový chodník 
nevykazuje známky ohrožení chodců, 
nebo že by byl v havarijním stavu. Je 
pouze betonový, ale schůdný a bez-
pečný. Dle sdělení Technických slu-
žeb města Chomutova byl předmětný 
chodník v minulosti vyspraven.

Děkujeme za podnět, s pozdravem
Martin Kovácz

Odbor rozvoje, investic  
a majetku města

přemnožení holubi
Dobrý den, ráda bych se na 

vás obrátila s podnětem k řešení. 
Popravdě nevím, na koho se obrátit, 

a proto volím tuto cestu. Bydlím 
v ulici Legionářská. Na konci čer-
vence zde proběhlo blokové čištění. 
Za dva měsíce stačili holubi znečistit 
chodník neuvěřitelně a s přibývají-
cími dny hromádky narůstají. Týká 
se to především chodníku u adminis-
trativní budovy ÚZSVM. Rozhodně 
nedoporučuji chodit u budovy. 
Hlav ní zdroj tohoto problému však 
je na dvorku z druhé strany (mezi 
ulicí Legionářská a Školní). Každý 
podvečer se sem stahuje nesku-
teč né množství těchto opeřenců. 
Domnívám se, že odhadovaný počet 
150 je hodně podhodnocen. Holubi 
zde přespávají, hlavně na střeše 
policie a již zmiňované budovy 
ÚZSVM. Tyto střechy jim již nestačí 
a pomalu se zabydlují i na dal-
ších střechách či výčnělcích. Např. 
Koskord, učiliště či ZŠ na Školní 
ulici. S ohledem na to, že holubi 
roznášejí spoustu nemocí, tak si my-
slím, že je to dost zásadní problém 
a měl by se řešit.(10–12 kg trusu/
holub/rok, zdroj mikrobů, plísní, pa-
razitů a alergenů, jsou i hostiteli viru 
klíšťové encefalitidy…). Doufám, že 
bude možné najít řešení, jak se zba-
vit těchto přemnožených opeřenců.

S pozdravem
Jana Pasevová

Dobrý den paní Pasevová, 
informaci o výskytu holubů pře-

dám firmě, která pro město bude 
provádět regulaci počtu holubů. 
V této lokalitě jsou odchytové klece 
umísťovány v areálu nemocnice. 

Z Vašich snímků ani z našeho še-
tření není jasné, zda je v lokalitě 
nezajištěný prostor (půda), kde 
by mohli ptáci hnízdit. V případě, 
že můžete toto místo určit, prosím 
o zprávu, oslovíme majitele. Proti 
nasedání ptáků existují zábrany, 
v tomto případě však nejsou řeše-
ním. Regulace se provádí v zimních 
měsících, další akce je plánována 
na prosinec 2015, budeme se sna-
žit v okolí výskytu umístit odchy-
tové klece. Vzhledem k omezeným 
možnostem z ohledem na zákony 
ochrany přírody, není možné postu-
povat razantněji. V případě nových 
zjištění prosím o informaci.

S pozdravem
Ilona Spoustová

Odbor rozvoje, investic a majetku 
města

ZruŠený nájeZd
Dobrý den,
obracím se na vás v naději, že zví-

tězí zdravý rozum nad nesmyslným 
rozhodnutím technických služeb, 
které nechaly kvůli jeho sklonu (cca 
10 cm šikmé plochy) zdemolovat ná-

jezd přes chodník, který vede kolmo 
k ulici Jiráskova na hojně využívané 
přilehlé parkoviště. 

Tento nájezd je používán míst-
ními obyvateli, kteří zde mají domy, 
těmi, kteří zde parkují svá auta 
(obyvatelé paneláků), a námi, cvi-
čenci z přilehlé posilovny, kteří sem 
jezdíme i z větších dálek, a opravdu 
nemáme kde jinde zaparkovat.

Předem Vám děkuji za reakci 
a za snahu situaci vyřešit.

S přátelským pozdravem
Martin Kratochvíl

Dobrý den, vážený pane,
nájezd byl zrušen na základě 

oprávněného požadavku Tech
nických služeb města Chomutova 
z důvodu nelegálnosti sjezdu 
a s ohledem na nestandardní pro-
vedení připojení (sjezdu) k pozemní 
komunikaci. V příštím roce plánuje 
město Chomutov v rámci rekon-
strukce komunikací ulic Šafaříkova 
a Jiráskova tento sjezd zlegalizovat 
a provést dle předpisových norem.

Děkujeme za podnět, s pozdravem
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
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učení angličtiny 
není nuda
Třeťáci ze základní školy Ka
daňská se seznamují s novým 
předmětem – angličtinou. Vše 
je však v zábavné formě, děti 
spojují obrázky, hrají hry a pra
cují s interaktivní tabulí. 

slavili úspěch 
ve čtyřboji
V okresním kole atletického 
čtyřboje byly nejúspěšnějšími 
družstvy mladší žáci a žákyně ze 
ZŠ Školní. Družstva postoupila 
do krajského kola, odkud děvča
ta přivezla bronzovou medaili. 

poZnávali se 
na výletě
Adaptační pobyt mají za sebou 
šesťáci ze základní školy Zahrad
ní. Víkend strávili ve Svahové 
sběrem hub, hrami, soutěžemi, 
ale také pěšími výlety.

ukáZali kulturu 
ciZích Zemí 
Žáci střední zdravotnické školy 
oslavili Den jazyků. Třídní kolek
tivy se staly zástupci zvolených 
zemí a při závěrečném vystou
pení představily tamní kulturu 
a život.

KráTCe

děti z družin 
zhlédly představení 

pod širým nebem

Děti z družin čtyř základních 
škol se sešly při letošní první 
společné akci. Žáci z družiny 
při základní škole Březenecká, 
Hornická, Na Příkopech a Školní 
zhlédli divadelní představení po 
širým nebem. „Pro letošní školní 
rok jsme naplánovali tři společné 
akce. Divadlo v přírodě je zahá-
jilo,“ uvedla vychovatelka ze zá-
kladní školy Na Příkopech Hana 
Hladká. Celkem se zúčastnilo 
osmašedesát dětí za doprovodu 
svých vychovatelek.

Divadlo se odehrálo v přírod-
ních prostorách skanzenu Stará 
Ves. Za dětmi přijeli herci z tep-
lického divadla Krabice a  zahrá li 
jim pohádku Indiánka Janka. 
Po skončení pohádky měli všichni 
účastníci možnost projít a prohléd-
nout si přírodní skanzen. „Další 
společná akce nás čeká v lednu, 
tentokrát bude sportovní a ponese 
název Barevné bublinky na ledě. 
V květnu školní rok uzavřeme tu-
risticky na Božím Daru,“ doplnila 
vychovatelka Hana Hladká. 

buongiorno, aneb chomutovští 
gymnazisté v Itálii

žáci z Heyrovského jsou všestrannými sportovci

Dřív než se stačili třeťáci Gym
názia Chomutov v novém školním 
roce rozkoukat, čekala je exkurze do 
Itálie. Zde zažili příval dojmů a in-
formací, které jim zůstanou v paměti, 
i když z nich maturovat nebudou.

Itálie je zemí bohatou na památky, 
a tak týden zdaleka nestačil k navští-
vení všech turisticky známých míst. 
Studenti měli možnost prohlédnout si 
sedm slavných měst v severní Itálii. 
Základnou se jim stal kemp Lido 
Degli Estensi, asi 125 km jižně od 
Benátek. Hned první den se výprava 
v tomto proslulém městě na vodě za-
stavila a účastníci si vychutnali jeho 
kouzelnou atmosféru.

Následující dny jen co vyšlo 
slunce, autobus s logem chomutov-
ských Pirátů už pádil směrem k dal-
ším historickým centrům. V neděli 
vystoupali studenti na nejvyšší bod 
druhého nejmenšího evropského státu 
San Marina. V pondělí stihli dokonce 
dvě místa, univerzitní Ferraru a bývalé 
císařské sídlo Ravennu.

Zvláštní zájem vyvolal u studentů 
výlet do Boloně. Kromě pravých 
boloňských špaget zde na ně čekal 

i pohled na dvě vychýlené věže. Proč 
se tolik vůbec oslavuje šikmá věž 
v Pise, když v Boloni mají rovnou 
dvě? Ve středu dopoledne navštívili 
žáci Comacchio, přístavní městečko 
nazývané Malé Benátky. Zatímco se 
Venécie hemžila turisty, Malé Benátky 
patřily jen gymnazistům. Komu se 
už točila hlava z vysokých kamen-
ných kostelů a špičatých věží, ten si 
odpočinul v přírodní rezervaci Salina 
Comacchio. Delta řeky Pád je útoči-
štěm řady ptáků a vodních živočichů, 
které mohli studenti pozorovat během 
osmnáctikilometrové túry. Milovníci 
poezie si užili poslední den zájezdu. 

Ve Veroně si mohli vystoupat na 
slavný balkón, pod kterým Romeo 
vyznával lásku Julii. Škoda, že jde 
pouze o fikci, z které si Italové udělali 
byznys.

Zájezd by se nemohl obejít bez 
vyčerpávajícího výkladu učitelů. 
Studenti byli během výletů i při spo-
lečně strávených večerech neustále za-
hlcováni informacemi z oblasti histo-
rické i geografické. Exkurze pro ně ale 
samozřejmě neznamenala jen vzdělá-
vání. Po návratu z výletů si mohli vy-
chutnat i písečné pláže a rušné italské 
noci. Nikdo se pak nemohl divit, že se 
jim zpět do školních lavic nechtělo.

Již počtvrté za sebou se sportovci 
ze základní školy v ulici Akademika 
Heyrovského probojovali na záři-
jové republikové finále v Odznaku 
všestrannosti olympijských vítězů 
(OVOV). Po vítězství v okresním 
i krajském kole je čekalo finále, 
které se konalo v Praze. „Závodům 
předcházelo soustředění v rekreač-
ním centru Hřebíkárna, kde svoji 
formu ladili nejen žáci, kteří vyjeli 
na republikové finále, ale i ti, kteří 
by se rádi do OVOV zapojili letos,“ 

uvedla učitelka tělocviku Ivana 
Poláková.

V letošním roce se mezi nejlepší 
probojovali Tereza Součková, Daniela 
Kňavová, Kateřina Legnerová, Eliška 
Doksanská, Lukáš Lachman, Ondřej 
Halej, Marek Dolanský a Petr Švehla. 
Mezi jednotlivci si své místo mezi 
nejlepšími závodníky z celé republiky 
vybojovala Karolína Bechyňová.

Samotné závody zahájila olym-
pionička Věra Čáslavská. První den 
závodů se žáci se všemi disciplínami 

popasovali na výbornou, v někte-
rých si dokonce zlepšili svá osobní 
maxima a po prvním dni jim patřilo 
úžasné 3. místo. „Druhý závodní 
den nás bohužel čekaly naše slabší 
disciplíny, ale i v těch se všichni ma-
ximálně snažili. Výborného výkonu 
dosáhli v trojskoku Marek Dolanský 
a Daniela Kňavová. V klicích se 
blýskla Kateřina Legnerová, leh-
sedy ovládl v našem družstvu Petr 
Švehla,“ popsala Ivana Poláková.

Po osmi disciplínách Chomutovští 

drželi třetí příčku. Bohužel pak přišly 
dvě atletické disciplíny, ve kterých 
dominovaly školy se zaměřením na 
atletiku, a z průběžného třetího místa 
klesli na páté místo. 

Výborné páté místo  podtrhla skvě-
lým výkonem Kateřina Leg nerová 
mezi jednotlivci, když ve své kategorii 
ročníku narození 2002 v konkurenci 
69 dívek obsadila výborné třetí místo. 
Do první desítky se ve své kategorii 
dostal i Marek Dolanský, který byl 
šestý ze 61 závodníků.
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křížovka Před 95 lety bylo v říjnu (tajenka) oddáno 23 párů, což je chomutovský rekord v počtu v uzavřených manželství v jeden den.

Inzerce
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podrobný 
kalendář akcí 
najdete na webu:

Inzerce

 21.10.  písečná – Jirkovská od č. p. 5045 k 5057, dům s pečovatelskou službou 
vč. parkovišť a sjízdných chodníků od č. p. 5051 k 5053 + od 5050 k 5058

 22.10.  Písečná – jirkovská od  č. p. 5000 k 5013 vč. sjízdných chodníků a parkovišť, 
MŠ č. p. 5030 a 5072, jesle č. p. 5176 + základní škola Písečná

 27.10.  písečná – parkoviště a sjízdné chodníky od č. p. 5012 k 5029 a č. p. 5035 
s 5034

 29.10.  písečná – nákupní středisko vč. parkovišť od č. p. 5063 k 5068 a od č. p. 5069 
k 5039, zdravotní středisko vč. parkovišť

KOMplexNí blOKOVÉ čIšTěNí 
V ulicích a místech, která jsou v textu zvýrazněna, bude po dobu 
blokového čištění umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.
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 21.10. st 17.00  večerníček pro seniory – městské divadlo
 21.10. st 17.30  podZim na talíři – Monika Ledvinková – Café Atrium
 22.10. čt 18.00  around aFrica – beseda, velký sál, 2. patro SKKS
 24.10. so 08.00  severočeské Farmářské trhy – náměstí 1. máje
 24.10. so 14.00  drakiáda open – areál Domovinka
 27.10. út 12.00  pietní akt – u příležitosti 97. výročí vzniku samostatného českoslo-

venského státu – u sochy T. G. M. v parku u ZUŠ
 27.10. út 17.00  večery pod lampou – s Halinou Pawlovskou – velký sál SKKS
 27.10. út 17.00  emotivní rovina ve vZtahu k naŠemu Zdraví 2 – 

Café Atrium
 29.10. čt 17.30  inspirituální odpoledne – Café Atrium
 30.10. pá 10.00  vŠe co potřebujeme vědět o porodu a kojení – Café Atrium
 30.10. pá 18.00  Zpovědnice radovana smokoně  

a martina jáchyma – Café Atrium
 31.10. so 16.00  straŠidelná Zoo – Podkrušnohorský zoopark

    prohlídky interiérů staveb ve staré vsi s průvodcem – 
každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves

    večerní procháZka po Zooparku – každý pátek od 18 hodin – 
Podkrušnohorský zoopark

 24.10. so 10.00  duŠičkové aranžování – SVČ Domeček
 27.10. út 16.00  straŠidelný halloween – SVČ Domeček

předNášKY, beSedY, aKCe

SVč dOMečeK

 25.10. ne 15.00  Zahrada – To šlo jednou pár kluků do školy. Tak šli a cestou uviděli 
ve vysoké zdi z kamene starou železnou branku, celou rezavou. Takhle 
tajemně začíná kniha Jiřího Trnky Zahrada. Tajemství a kouzla mají rádi 
velcí i malí. A co teprve, když se ocitnou v takové tajemné Zahradě plné 
překvapení. Hlídá ji zlomyslný kocour, mluvící trpaslík, v jezírku plave 
sečtělá velryba, a když už je nejhůř, tak pomůžou legrační sloni. Právě 
sem se zatoulají tři zvědaví kluci.

 29.10. čt 19.00  žena Za pultem 2: pult osobnosti – Je volební víkend. 
Jiřina, prodavačka v malém koloniálu, věří, že to konečně dopadne 
a ko  mu nisté vyhrají. Již dlouho se učí, jak se řeknou čínsky rohlíky 
a vla šák, protože chce stačit čínským obchodníkům, kteří přijdou, až se 
rozjede ob chod s východem. Číňané nezklamou, ti nejsou jako Rusové. 
Tentokrát to všechno vyjde a její syn Kája udělá hereckou kariéru, bude 
novým Vladimírem Brabcem. Hanka, která nakupuje u Jiřiny makrobio-
tickou stravu, se jí vysmívá. Komunisti nikdy nevyhrají a Jiřina je bláhová. 
Ale není náhodou naivní spíš Hanka, když věří, že s ní její stokilový muž 
Pepa drží dietu? Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech rolích v komedii, 
která je tak šílená, že to možná jednou může být pravda!

MěSTSKÉ dIVadlO

 21.10. st 17.00  návrat do budoucnosti 19.00 laputa
 22.10. čt 17.00  nemilosrdní 19.00 paranormal activity: the ghost 

dimension (3d)
 23.10. pá 17.00  hotel transylvánie 2 18.00 poslední lovec čaro-

dějnic
   20.00  paranormal activity: the ghost dimension (3d)
 24.10. so 15.00  mimoni 17.00 beZ kalhot XXl 
   18.00 paranormal activity: the ghost dimension (3d)
   20.00  poslední lovec čarodějnic
 25.10. ne 15.00 v hlavě 17.00 pan 18.00  poslední lovec čarodějnic
   20.00  paranormal activity: the ghost dimension
 26.10. po 17.00  paranormal activity: the ghost dimension
   19.00  beZ kalhot XXl
 27.10. út 17.00  gangster ka 19.00  wilsonov
 28.10. st 15.00  hotel transylvánie 2 (3d) 17.00  wilsonov
   18.00 gangster ka 20.00 purpurový vrch
 29.10. čt 17.00 Ztraceni v mnichově 19.00 Fakjů pane učiteli 2
   19.30 mládí
 30.10. Pá 17.00 v hlavě (3d) 18.00 Ztraceni v mnichově
   20.00 Fakjů pane učiteli 2
 31.10. SO 15.00 mun – strážce měsíce (3d) 17.00 pan 
   18.00 Fakjů pane učiteli 2 20.00 celebrity s.r.o.

 
KINO SVěT

 22.10. čt 17.30 mikrokoncert malých muZikantů – sál ZUŠ
 24.10. so 19.00 ag-Flek – folk-rocková kapela – Hřebíkárna

KONCerTY

 23.10. pá 17.30  chomutov–plZeŇ – hokej extraliga – SD aréna
 24.10. so 10.15  Fc chomutov–sk úvaly – fotbal, divize – fotbalový stadion
 25.10. ne 08.00  chomutovská eXtraliga v disciplínách 

vZduchová puŠka a vZduchová pistole – 1. kolo 
3. ročníku – hala střelnice SSK Chomutov

 25.10. ne 17.30  chomutov–oceláři třinec – hokej extraliga – SD aréna
 26.10. po 09.00  podZimní Fotbalový turnaj dětí mŠ – letní stadion 

Zadní Vinohrady
 30.10. pá 19.00  krajský přebor ústeckého kraje ve Futsalu 

2015/2016 – městská sportovní hala

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

    bruslení s lektorem – každou středu od 17.30 hodin – zimní stadion

SpOrT

 Do 14.11. měĎ, stříbro a olovo – oblastní muzeum radnice
 Do 23.10. velikonoční ostrovy – fotografie – galerie Lurago
   rapa nui – třetí konec chile – fotografie Miroslava Kolbasy  

a Pavla Jedličky – galeri Lurago
 Do 27.10. eX libris – výstava sběratelů – galerie Špejchar
 Do 30.10. lidé a události – Rytířský sál radnice
  m. schneider – Fotky – výstavní síň knihovny SKKS
 Do 31.10.  čechy/bÖhmen – domov i heimat – výstava k 70. výročí vyhnání – 

kostel sv. Kateřiny
   divočina mýma očima – výstava fotoobrazů fotografa Františka 

Brzáka – Podkrušnohorský zoopark
 Do 31.12. graFiky – roman křelina – galerie Na schodech

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



servis fotostrana

Již devětatřicátý ročník Hu
ber tovy jízdy mají za sebou 
členové z jezdeckého oddílu při 
Podkrušnohorském zooparku. 
Letos se honu na lišku zúčastnilo 
osmadvacet jezdců, kteří tak sym-
bolicky ukončili letošní sezonu. 
Všichni si užili nejprve vyjížďku, 
poté i tradiční zábavu.

Trasa vedla ze zooparku přes 
Březenec, Blatno, Hrádečnou 
a zpět. „Mezitím, co byli jezdci se 
svými koni na cestě, v zooparku se 

konaly různé soutěže pro děti na 
ponících,“ uvedl předseda oddílu 
Michal Štulík.

Po příjezdu začala tradiční zá-
bava, jejíž součástí je mimo jiné 
i večerní soud. Prohřešky letos 
nebyly vážné, jednalo se napří-
klad o špatně upraveného koně či 
nedokonalosti v ustrojení jezdce. 
„Za své prohřešky se museli jezdci 
vykoupit zpěvem nebo tancem,“ 
doplnil předseda oddílu. Poté se 
již všichni bavili při pantomimě, 

vtipných ukázkách z Velké pardu-
bické či předváděčkách správného 
hřebelcování, ne však na koni, ale 
na jezdcích samotných. 

Svátek svatého Huberta je 
3. listo padu, takzvané Hubertovy 
jízdy se ale na Chomutovsku ko-
nají v různých datech tak, aby se 
navzá jem nekřížily a jezdci se 
mohli zúčastnit všech jízd růz-
ných oddílů. Hubertova jízda má 
připomenout parforsní hony a zá-
roveň uzavírá jezdeckou sezonu.

Hubertova jízda 
uzavřela letošní 
jezdeckou sezónu
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