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� aktuality
 4 K NÁVŠTĚVĚ ÚŘADU SE 

MOHOU LIDÉ OBJEDNAT 
I V ÚTERÝ A VE ČTVRTEK
Zarezervovat si termín návštěvy 
chomutovského magistrátu 
je nově možné každý úřední 
den, tedy nejen v pondělí a ve 
středu, ale i v úterý a ve čtvrtek.

� aktuality
 5 KULTURNÍ PROGRAM 

CHOMUTOV ŽIJE 
CHYSTÁ ŘADU MENŠÍCH 
AKCÍ 
Město Chomutov chystá na letní 
měsíce zajímavý program, který 
bude z hlediska pandemických 
opatření bezpečný pro 
návštěvníky.

� téma
 6 TŘIADVACET NÁVRHŮ 

V PARTICIPATIVNÍM 
ROZPOČTU CHCE HLASY 
VEŘEJNOSTI
Do hlasování 4. ročníku 
participativního rozpočtu 
Společně tvoříme Chomutov 
bylo puštěno 23 návrhů 
z celkových 37 došlých.

� rozhovor
 8 JANA ZELENKOVÁ: 

MLADÁ GENERACE VNÁŠÍ 
DO TANEČNÍCH STYLŮ 
SVOU ORIGINALITU 
Šéftrenérka Stardance 
v Chomutově Jana Zelenková 
vede taneční školu téměř 21 let 
spolu se svými rodiči. 

� minitéma
 9 INVESTICE MĚSTA 

POMOHLA ZLEPŠIT 
ŽIVOT KLIENTŮ 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Sociální služby Chomutov jsou 
jedním z mála subjektů, jejichž 
služby fungují naplno, a to bez 
ohledu na epidemiologickou 
situaci. 

� historie
 14 ZA TAJEMSTVÍM 

HRADU HAUSBERK… 
Nedaleko okraje Chomutova 
se nachází zřícenina hradu 
Hausberk. Malý hrádek je 
v nadmořské výše 539 metrů 
v Bezručově údolí pod obcí 
Krásná Lípa.

� sport
 22 OMAROVA NA 

OLYMPIÁDU DOVEDLA 
TAKŘKA BULDOČÍ 
ZARPUTILOST
Artur Omarov dokázal to, 
po čem toužil a na čem 
tvrdě pracoval deset let. 
Chomutovský zápasník se 
kvalifikoval na olympiádu.

4.6.
Otevření železničního 
depozitáře Národního 
technického muzea 
v Chomutově v 9 hodin

8. a 9.6.
Zápis žáků a přijímací talentové 
zkoušky pro školní rok 
2021/2022 v ZUŠ T. G. Masaryka 
od 15 hodin

12. a 26.6.
Severočeské farmářské trhy 
na náměstí 1. máje od 8 hodin

17.6.
Předání Ceny Jiřího Popela 
a křest publikace od 15 hodin 
ve sklepení kostela sv. Kateřiny

17. a 18.6. 
Zpřístupnění Protidrogového 
vlaku na vlakovém nádraží 
Chomutov od 15.30 pro 
veřejnost

18.6.
Festival Otevřeno od 18 hodin 
v Hřebíkárně

ZAPIŠTE SI 
DO DIÁŘE

CHCETE MĚ?
Baddy je rok starý kříženec 
bernského salašnického psa 
a border kolie. Je vhodný do 
zkušených rukou, rozhodně ne 
k malým dětem a k jiným psům. 

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

DOBROVOLNÍCI UKLÍZELI 
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
O tunu odpadu jsou čistší veřejná prostranství po akci Ukliďme Chomutov. Na část organizovanou 
magistrátním odborem životního prostředí dorazilo sto dvacet pět lidí, dvě desítky pionýrů 
pak vyčistily okolí školy v Havlíčkově ulici, na několika místech města se přidali i jednotlivci.
„Celorepubliková úklidová akce se běžně koná na konci března, při příležitosti Dne Země. Kvůli 
protikoronavirovým opatřením ji ale letos bylo složité až nemožné zorganizovat v obvyklém 
formátu, proto jsme si v Chomutově počkali na dobu, kdy to nařízení vlády umožní. Zájem veřejnosti 
nás mile překvapil,“ uvedla Dagmar Mutinská, vedoucí OŽP. Úklid organizovaný městem proběhl 
v okolí zooparku a také za sportovní halou a v parku. Desítky pytlů s odpadem zaplnily kontejner 
o objemu 9 m3. O odvoz se postaraly technické služby, které také účastníkům zajistily rukavice, pytle 
a napichovací tyče. Závěr akce obstaralo posezení u ohně s opékáním špekáčků.
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KRÁTCE
VÝKUP BYTŮ 
POKRAČUJE
Začátkem roku zahájilo město 
druhou vlnu výkupu bytů 
v osobním vlastnictví. K dispozi-
ci bylo přes šest milionů korun 
a stále zbývá dočerpat necelých 
2,5 milionu.

INFOCENTRUM VÍTÁ 
NÁVŠTĚVNÍKY
Infocentrum je opět otevřeno ve-
řejnosti. V červnu ho mohou lidé 
navštěvovat od pondělí do soboty, 
vždy od 9 do 17 hodin. V červenci 
a srpnu bude otevřeno i v neděli.

Magistrát rozšířil kapacitu 
termínů přepážek

Dopuštěné Kamencové 
jezero opět láká návštěvníky

Seniorská obálka je nyní i v kapesní verzi

Magistrát města Chomutova vý-
razně rozšířil nabídku termínů pro 
odbavování klientů. Dospěl k tomu 
na základě dat z monitoringu elek-
tronického odbavovacího systému. 
„Vytížení termínů nás přimělo 
k tomu, abychom klientům nabídli 
více termínů, na které se mohou ob-
jednat, a to po celou dobu úředních 
hodin, které jsou v pondělí a ve středu 
od 8 do 17 hodin a v úterý a ve čtvr-
tek od 8 do 15 hodin,“ uvedl tajemník 
města Robert Plechatý.

Úterky a čtvrtky jsou méně vytížené 
dny, magistrát proto vyzývá veřej-
nost, aby je k rezervaci využívala více. 
Navýšení termínů k rezervaci je to 
markantní. „Registr vozidel nabízí nyní 
týdně 300 rezervačních termínů místo 
původních 160. Dovozy vozidel 116 
oproti 80. Klienti, kteří na registru řidičů 
potřebují vyřídit žádost o řidičský prů-
kaz nebo si jej vyzvednout, mají k dis-
pozici nově 116 rezervačních míst týdně. 
Největší změny doznal počet míst pro 
agendu týkající se digitální karty a ostat-

ních úkonů registru řidičů, kdy namísto 
40 termínů mají klienti na výběr ze 
116,“ konkretizoval Bohuslav Peroutka, 
vedoucí odboru dopravních a správních 
činností. Online objednání je snadné. 
Rezervační systém je na adrese rezer-
vace.chomutov. cz. Jednomu objedna-
nému PINu odpovídá pouze jedna osoba 
s jedním úkonem. Pokud potřebuje 
klient přehlásit například tři vozidla, je 
nutné si rezervovat tři termíny. V případě 
nejasností lze využít linku 474 637 111, 
kde klientům s rezervací poradí.

Areál Kamencového jezera 
včetně kempu je od 1. června 
otevřený návštěvníkům. Počátek 
sezony provází sada protiepide-
mických opatření, ale také spousta 
zajímavých novinek. Kamencové 
jezero především opět zainvesto-
valo do nejrůznějších oprav v areálu, 
návštěvníci se tak mohou těšit třeba 
na opravené převlékací kabinky, 
renovované sprchy či schody se 
zábradlím u postranních mol pro 

snazší vstup do vody. „To ocení 
hlavně starší návštěvníci, pro které 
nebylo lezení po žebříku vždy úplně 
pohodlné,“ vysvětluje Věra Fryčová, 
ředitelka Zooparku Chomutov, pod 
nějž Kamencové jezero spadá.

Opravený je rovněž nástup na 
hlavní molo, nájezd pro kočárky 
a vozíčkáře u pokladny z Přemyslovy 
ulice, pro hosty v kempu je potom 
připravená úschovna kol včetně nabí-
ječky na elektrokola.

Novým lákadlem, které ocení 
především místní otužilci, je ote-
vření areálu pro ranní koupání. 
„Zaznamenali jsme velký zájem od 
Chomutovanů o službu podobného 
charakteru, tak jsme se rozhodli jim 
vyjít vstříc,“ vysvětluje Fryčová. 
„Už od sedmi hodin bude ote-
vřená pokladna z ulice Tomáše ze 
Štítného s tím, že pro ranní koupání 
bude určený prostor na hlavním 
plovoucím mole.“

Hodně diskutovaná byla v po-
sledních letech klesající hladina 
Kamencového jezera. Město nechalo 
do jezera po dohodě s Povodím Ohře 
dopustit vodu z Podkrušnohorského 
přivaděče. „Vedení města si za tento 
přístup zaslouží naše velké poděko-
vání, protože loni se hladina pohy-
bovala na opravdu kritické hranici,“ 
chválí aktivitu města ředitelka.

Další zásadní zásah do reno-
vace jedinečného přírodního areálu 
trochu ovlivní i začátek sezony. 
Specializovaná firma se totiž pustila 
do čištění dna jezera z otvické strany. 

„Čištění zatím stále probíhá, tudíž 
tato pláž včetně nudapláže bude pro-
zatím zavřená, stejně tak pokladna na 
této straně areálu,“ upozornil vedoucí 
areálu Karel Ton s tím, že toto opat-
ření bude trvat maximálně do konce 
června. Pro co nejjednodušší vstup 
doporučuje parkování u aquaparku 
a pokladnu u restaurace Kamenčák.

Beze změny je ceník vstupného. 
Jednotlivé bude za padesát korun, 
permanentní vstupenka za 500 ko-
run pro děti a seniory, za 700 korun 
pro dospělé. Pronájem kabinek také 
zůstává na ceně mezi 400 až 700 ko-
runami. Stávající nájemníci mají celý 
červen na to, aby si pronájem své 
převlékací kabinky obnovili.

Také na venkovní koupaliště je 
zatím vstup povolen pouze za do-
držení několika vládních omezení. 
Kapacita je omezena na polovinu, 
návštěvníci navíc musí mít buď po-
tvrzení o negativním testu, proděla-
ném očkování nebo nemoci covid-19. 
Podrobnosti jsou k dispozici na 
webových stránkách areálu.

Město Chomutov je od roku 
2019 zapojeno do projektu Seniorská 
obálka. Veřejnost si tedy může u pra-
covníků magistrátního odboru soci-
álních věcí obálku vyzvednout, a to 
nově i v kapesní verzi. Obálka je také 
k dispozici ke stažení na webu www.
chomutov-mesto.cz pod záložkou 
I.C.E. karta Seniorská obálka vpravo 

zcela dole. Karty jsou nyní dopl-
něné o informace o očkování proti 
covidu-19.

Seniorská obálka má pomoci zá-
chranářům rychle zjistit informace 
o zdravotním stavu seniora, který 
naléhavě potřebuje jejich pomoc. 
Uvnitř ukrývá formulář obsahující 
důležité informace o seniorově stavu, 

jako například prodělané nemoci, 
užívané léky nebo alergie. Důležité 
samozřejmě je, aby byl tiskopis vy-
plněn co nejaktuálněji, popřípadě do-
plněn o poslední propouštěcí zprávu 
z nemocnice. Ta může záchranářům 
leccos prozradit. Je také nutné, aby 
byla obálka umístěna na viditelném 
místě, například na dveřích lednice 

nebo na vnitřní straně vstupních 
dveří do bytu. Kapesní verzi by lidé 
měli nosit stále u sebe v kabelce, 
tašce nebo v kapse.

Kompletní sady seniorských 
obálek jsou k dispozici na chomutov-
ském magistrátu v 1. patře budovy ve 
Zborovské ulici, a to na odboru soci-
álních věcí v kanceláři č. 126.
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PŘEDÁNÍ CENY A KŘEST 
KNIHY
Ve sklepení kostela sv. Kateřiny se 
bude 17. června od 15 hodin ko-
nat předávání Ceny Jiřího Popela 
z Lobkovic, zároveň se uskuteční 
křest publikace, bilancující 15 let 
udílení této ceny.

OPRAVY ZDI I HŘIŠTĚ
Technické služby v uplynulých 
dnech opravily herní prvky na 
hřišti Domovinka a opěrnou 
zeď v ulici Mostecká.

DO PEVNOSTÍ NA 
KOČIČÁK
Komentované prohlídky Muzea 
československého opevnění 
z let 1936 až 1938 Na Kočičáku 
se konají vždy o víkendech od 
10 do 17 hodin.

LÁZEŇSKÉ GALA 
V DIVADLE
V městském divadle se bude 
15. června od 19 hodin konat 
koncert Lázeňské gala. Vystoupí 
Festivalový orchestr Petra 
Macka. 

KRÁTCEAdrenalin a pestrá služba čeká 
policisty oddělení hlídkové služby

Policisté z oddělení hlídkové služby 
jsou v takzvané první linii a slouží na 
území celého okresu. Nástup na toto 
oddělení je ideálním startem policejní 
kariéry, protože služba je různorodá, 
adrenalinová a noví policisté zde rychle 
získají zkušenosti ze zákroků a zásahů.

Na oddělení jsou kromě mladých 
policistů také délesloužící a zkušení po-
licisté v pozici velitelů směn, kteří své 
zkušenosti předávají mladším kolegům 
a vedou jejich začátek kariéry správným 
směrem. „Učí je správnému policej-

nímu chování a především policejní tak-
tice, která je důležitá pro úspěšné zvlád-
nutí zásahu a k ochraně života a zdraví 
občanů i samotných policistů. Kromě 
toho jim pomáhají zvládnout i adminis-
trativní činnosti, které jsou také součástí 
jejich práce,“ popsal vedoucí oddělení 
František Švandrlík.

Hlavní náplní policistů je hlídková 
služba, což zahrnuje zákroky při sig-
nálech pultu centralizované ochrany, 
kterým jsou chráněny budovy po celém 
Chomutovsku, například budovy soudu, 
finančního úřadu, městské knihovny 
a podobně. Policisté prvosledové hlídky 
z oddělení hlídkové služby jsou také 
vycvičeni na zásah při útoku aktivního 
střelce. Na tyto situace jsou vyškoleni 
a vybaveni samopaly, zvýšenou balistic-
kou ochranou jako jsou balistické přilby, 
balistický štít, zastavovací pásy a dalším 
vybavením, které jim usnadní vstup do 
různých prostor a překonání překá-
žek. „Jezdí prostě všude tam, kde se 
něco děje, a kde je třeba rychle a rázně 
zasáhnout. Nejčastěji to jsou různé 
rvačky, napadení, pokusy o sebevraždu, 
ale i manželské hádky, požáry nebo 
dopravní nehody. Zjednodušeně lze říct, 
že zasahují v situacích, kdy je ohroženo 
zdraví nebo život osob,“ shrnul vedoucí.

Tyto zásahy ale nejsou jedinou 
náplní činnosti prvosledové hlídky. 

Dohlíží také nad veřejným pořádkem, 
kontrolují osoby a vozidla, zda nejsou 
v celostátním pátrání pro soudy nebo 
jiné organizační články policie.

V uplynulých dnech policisté tohoto 
oddělení například pronásledovali vo-
zidlo, které řídil řidič pod vlivem drog 
a měl vyslovený zákaz řízení všech 
motorových vozidel. Během jízdy se 
u vozidla otevřely dveře spolujezdce 
a z vozidla vyskočila spolujezdkyně, 
které se naštěstí nic nestalo, ale vozi-
dlo pokračovalo v ujíždění. Řidič byl 
následně zadržen a předán na příslušné 
obvodní oddělení. „Také je třeba zmínit, 
že naši policisté jsou ve většině případů 
současně i členy Krajské pořádkové jed-
notky Ústeckého kraje. Jsou to takzvaní 
těžkooděnci, kteří zasahují na různých 
bezpečnostních akcích, nebo dohlíží na 
bezpečnost a veřejný pořádek například 
při sportovních akcích, demonstracích, 
ale také provádí pátrací akce při hle-
dání osob nebo věcí,“ dodal František 
Švandrlík. Ten v oddělení hlídkové 
služby začínal v roce 1997, dvacet let 
strávil na Obvodním oddělení policie 
Černovická a následně se opět vrátil 
k hlídkové službě, tentokrát do jejího 
vedení.

Zájemci o práci u policie se mohou 
hlásit na telefonních číslech 974 433 
400 nebo 974 438 401.

Na výkup bytů 
zbývá přes dva 
miliony korun

Lidé chtějí zahrádky, město však 
nyní nemá žádné k dispozici

Začátkem roku zahájilo město 
druhou vlnu výkupu bytů v osob-
ním vlastnictví. Díky dotačním 
prostředkům mělo v letošním roce 
k dispozici přes šest milionů korun 
a stále zbývá dočerpat necelých 
2,5 milionu. 

Chomutov chce rozšířit svůj 
bytový fond, nabídnout tak nájem 
potřebným a vrátit klid starou-
sedlíkům. Doposud bylo od ledna 
odkoupeno pět bytových jednotek, 
lidé mohou byty stále nabízet.  
Více informací je k dispozici na  
www.vykupbytuchomutov.cz.

Na město se stále častěji obra-
cejí lidé s žádostí o pronájem nebo 
odkup zahrádek. V současné době 
však město nemá žádné volné za-
hrádky, které by mohlo nabídnout. 
„Individuální volné pozemky mimo 
zahrádkářské kolonie nabízíme vý-
jimečně. K ukončení nájemního 
vztahu na stávající zahradu dochází 

především tak, že nájemce, pokud se 
rozhodne skončit, převádí nájem na 
někoho z rodiny, anebo požádá o pře-
vod nájmu na jím uvedeného nového 
zájemce. A to z toho důvodu, že mezi 
nimi dochází k finančnímu vyrovnání 
za majetek na pozemku, jako je napří-
klad chatka, vybavení, keře, stromy 
a podobně,“ vysvětlila vedoucí od-

boru majetku města Jitka Řeháková.
Prodeje zahrádek v zahrádkář-

ských koloniích nevyřizuje město, zde 
je smlouva uzavřena přímo se zahrád-
kářským svazem, který sám uzavírá 
podnájemní smlouvy.

Všechny případné volné pronájmy 
zveřejňuje magistrát na úřední desce 
edeska.chomutov-mesto.cz/eDeska.

Kulturní program Chomutov žije chystá řadu 
menších akcí s místními umělci

Město Chomutov chystá na letní 
měsíce zajímavý program, který bude 
z hlediska pandemických opatření 
bezpečný pro návštěvníky. Pod ná-
zvem Chomutov žije se uskuteční 
koncerty i divadelní představení. 
„Z důvodu vládních nařízení jsme ne-
mohli pořádat tradiční Chomutovské 
slavnosti. Rozhodli jsme se tedy 

připravit řadu menších akcí, jejichž 
program vyplní především místní 
umělci. Akce se budou konat většinou 
venku,“ uvedl náměstek primátora 
David Dinda. V plánu jsou také akce 
pro rodiny s dětmi. Chomutov žije 
bude probíhat například v městském 
parku, v atriu knihovny, v muzeu, na 
náměstí 1. máje, v areálu Domovinka 

a podobně. Tyto akce se budou konat 
primárně na podporu místních umělců. 
Vše odstartuje v pátek 2. července, 
v parku vystoupí Nina Schwarzová 
a skupina The Elevators, v sobotu 
3. července bude od 10 hodin patřit 
městský park akci Přivezte si sluníčko, 
v neděli 4. července se lidé mohou těšit 
na country odpoledne v hudebním al-

tánu v parku se skupinou Album. Akce 
se uskuteční podle platných hygienic-
kých a bezpečnostních nařízení a do-
poručení vlády ČR. Organizátoři žádají 
účastníky o jejich dodržování. Více 
informací a podrobný program je na 
webu města www.chomutov-mesto.cz 
a také na facebookovém profilu města. 
Průběžně bude aktualizovaný.
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Do hlasování 4. ročníku participativního rozpočtu Společně tvoříme Chomutov bylo puštěno 23 návrhů 
z celkových 37 došlých. Hlasovat je možné do půlnoci 15. června. Přinášíme přehled návrhů se stručným 
popisem. Podrobnější informace k návrhům i k hlasování jsou k dispozici na webu www.naschomutov.cz.

Hlasování probíhá prostřednic-
tvím on-line hlasovací aplikace na 
stránkách www.naschomutov.cz/na-
schomutov, která umožní odeslat hlas 
z jakéhokoliv zařízení s připojením 
k internetu. Před vstupem do aplikace 
bude každý hlasující požádán o zadání 
telefonního čísla, na které mu bude 
v SMS zprávě doručen unikátní PIN 
kód sloužící k autentifikaci. Tímto 
způsobem je zaručeno, že každý bude 
moci hlasovat pouze jednou. Kdo 
nemá přístup k internetu, může hlaso-
vat v městském infocentru. V případě 
zájemců ze zařízení s dlouhodobým 
pobytem klientů se ztíženým pří-
stupem k internetu je možné zajistit 
jim hlasování s asistencí na tabletu 
v domově pro seniory, v domově s pe-
čovatelskou službou nebo v dalších 
zařízeních.

Každý bude moci hlasovat sedmi 
kladnými a třemi zápornými hlasy. 

Hlasující nemusí rozdat všechny své 
kladné a záporné hlasy, které má k dis-
pozici. V případě, že dva návrhy ob-
drží stejný počet hlasů a součet jejich 
celkových nákladů bude přesahovat 
maximální částku, bude k realizaci 
vybrán takový projekt, který bude 
mít méně záporných hlasů. Hlasovat 
mohou všechny osoby, které bydlí, 
pracují nebo dlouhodobě využívají 
veřejná prostranství na území města 
Chomutova.

Po sečtení hlasů budou návrhy se-
řazeny od nejvyššího po nejnižší počet 
získaných hlasů, přičemž do realizace 
budou vybrány záměry s minimálním 
počtem padesáti hlasů po odečtení mi-
nusových hlasů, a to až do vyčerpání 
stanovené alokace pěti milionů korun.

Projekty, které budou hlasováním 
vybrány k realizaci, se stanou součástí 
investic realizovaných statutárním 
městem Chomutov.

Třiadvacet návrhů 
v participativním rozpočtu 
chce hlasy veřejnosti

Participativní rozpočtování je proces demokratické diskuze, která 
dává možnost lidem rozhodovat o tom, jak bude nakládáno s penězi 
z městského rozpočtu. Příležitost pro ty, kteří mají chuť si zkusit, jaké to 
je navrhnout například opravu kapličky od nápadu po realizaci. 
Možnost nahlédnout pod pokličku toho, jak příprava a realizace 
takového nápadu probíhá, a možnost se na tom aktivně podílet.
Možnost pro město získat náměty na možné drobné úpravy a oživení 
veřejných prostranství či budov.

Hlasování: do půlnoci 15. června
Počet hlasů: sedm kladných, tři záporné
Rozpočet: celkem 5 milionů Kč
Počet projektů: 37 podaných, 23 postoupilo do hlasování
Realizace: od 1. ledna 2022
Hlasující: kdokoli, kdo bydlí v Chomutově nebo tráví čas na veřejných místech

CO JE PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET?

WWW.NASCHOMUTOV.CZ/NASCHOMUTOV
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1.  Streetball na Domovinku
 Vytvoření streetballového hřiště 

vedle tenisového kurtu ve volnočaso-
vém areálu Domovinka, a to včetně 
mobiliáře.

 Náklady: 600 tisíc korun

3.  Lavičky na procházkové trasy
 Přidání laviček a odpadkových 

košů na procházkové trasy vedoucí 
městem nebo z města dále, napří-
klad do míst U Třešňovky, nad sady 
Březenecká, do Bezručova údolí, pod 
Černým vrchem.

 Náklady: 400 tisíc korun

4.  Veřejné griloviště v Bezručově 
údolí

 Vytvoření antivandalového griloviště 
pro komfortní grilování a setkávání 
rodin a přátel v přírodě.

 Náklady: 500 tisíc korun

5.  Dětské hřiště na Zátiší
 Nové dětské hřiště v Šrobárově 

ulici pro místní maminky s dětmi 
i pro kolemjdoucí. Hřiště by mohlo 
být realizováno v přírodním, takřka 
lesním stylu, například z akátového 
dřeva, přímo na travnatém povrchu. 
Součástí hřiště by měly být houpačky, 
prolézačky, skluzavka, interaktivní hra, 
ale také posezení a koše na odpadky.

 Náklady: 600 tisíc korun

6.  Chodník k lávce Březenecká
 Vybudování chodníku z velkoformá-

tové dlažby (šlapáky) v místě, kudy si 
lidé zkracují cestu na lávku přes silnici 
1/13 na sídlišti Březenecká. Při chůzi 
k autobusovým zastávkám Lesopark 
u lávky a na nádraží ČD Chomutov 
město chybí napojení ze stávajícího 
chodníku a cyklostezky.

 Náklady: 150 tisíc korun

7.  Hřiště pro seniory a odpočinková 
zóna Bezručova

 Cílem projektu je vybudovat v zeleni 
za prodejnou Penny mezi chodníkem 
a řekou Chomutovkou aktivní a záro-
veň odpočinkové místo s lavičkami 
zejména pro seniory, kteří bydlí 
v okolí nebo v domě s pečovatelskou 
službou Merkur.

 Náklady: 600 tisíc korun

9.  Výměna zadní brány na hřbitově 
a nákup 100 konví

 Původní zadní kovová brána na cen-
trálním hřbitově vykazuje známky 
značného opotřebení. Výměnou za 
novou kovanou dojde i ke zlepšení 
vzhledu místa, kudy chodí lidé na 
hřbitov. Součástí návrhu je i nákup 
100 kusů plastových konví na 
hřbitov.

 Náklady: 400 tisíc korun

10.  Rozšíření osvětlení v areálu Domo-
vinka

 Osvětlit hřiště na fotbal a tenis ve 
volnočasovém areálu Domovinka, 
aby bylo vidět na míč i za šera.

 Náklady: 600 tisíc korun

11.  Zdůraznění památníku Petra 
Bezruče

 V Bezručově údolí pod Prvním 
mlýnem se nachází památník 
Petra Bezruče, podle kterého dostalo 
údolí název. Mnoho lidí o památníku 
ani neví, proto návrh stanovuje 
k Prvnímu mlýnu umístit informační 
tabule o životě a díle Petra Bezruče 
odkazující na památník.

 Náklady: 100 tisíc korun

12.  Zlepšení podmínek psího útulku
 Cílem projektu je modernizace psího 

útulku v Beethovenově ulici a oživení 
psího výběhu velkými kládami a ka-
meny pro zpestření výběhu psů.

 Náklady: 500 tisíc korun

13.  Obnovení pískoviště v ul. Pod 
Břízami 5245

 V lokalitě Růžová a Pod Břízami není 
žádné hřiště ani funkční pískoviště 
pro děti. Současný stav pískoviště je 
havarijní. Návrh obsahuje obnovení 
pískoviště, oplocení, pár pružinových 
houpaček, lavičky a koš.

 Náklady: 400 tisíc korun

14.  Měníme Kamennou 5106
 Návrh doporučuje vytvořit chodník 

(šlapáky) před domem Kamenná 5106 
a upravit místní kontejnerové stání.

 Náklady: 150 tisíc korun

15.  Pomník chomutovskému rodákovi 
admirálu Gustavu Broschovi

 Umístit kámen s pamětní deskou na 
malém mysu u jezírka v městském 
parku, který bude odkazovat na Gus-
tava Matouše Brosche, úspěšného 
námořníka a účastníka rakouské 
polární výpravy v letech 1872–1874.

 Náklady: 100 tisíc korun

23.  Dětské hřišťátko v ulici Tomáše ze 
Štítného

 Vybudovat dětské hřiště pro malé 
děti na travnaté ploše u garáží za 
restaurací Kamenčák.

 Náklady: 400 tisíc korun

24.  Hvězdárna F. J. Gerstnera
 Vytvoření zázemí (jednoduchý 

kontejner a oplocení) pro malou 
hvězdárnu u kina Oko. Velmi aktivní 
Astronomická společnost Chomutov 
tak zde bude moci lépe rozvíjet nad-
šení mladé generace pro technické 
a přírodovědné obory.

 Náklady: 600 tisíc korun

25.  Navrácení dvou soch na budovu 
městského divadla

 Cílem návrhu je vytvořit repliky alespoň 
dvou soch – múz, které byly na budově 
divadla před rokem 1988 a instalovat je 
zpátky na pilíře střechy divadla.

 Náklady: 600 tisíc korun

27.  Rekonstrukce venkovních tribun 
v areálu Cihla

 Celková rekonstrukce venkovních 
tribun ve sportovním areálu Cihla 
v Cihlářské ulici.

 Náklady z participativního rozpočtu: 
600 tisíc korun

 Finanční spoluúčast provozovatele 
nad náklady z participativního 
rozpočtu: 200 tisíc korun

32.  Street workout hřiště na bývalém 
atleťáku

 Prostor za lázněmi na bývalém atle-
ťáku je využíván sportovci, v návrhu 
je proto postavit street workout 
hřiště pro cvičení s vahou vlastního 
těla. V blízkosti se nachází sportovní 
hala využívaná několika sportovní-
mi kluby a několika školami, nové 
street workout hřiště tak může zvýšit 
tréninkové možnosti mnoha lidem.

 Náklady: 600 tisíc korun

33.  Parkour hřiště na bývalém atleťáku
 Parkour je přitažlivá aktivita pro 

mladé a dospívající. Nové hřiště by 
tedy bylo vhodné na místě hojně 
navštěvovaném sportovci.

 Náklady: 600 tisíc korun

34.  Rozšíření pumptrackové dráhy
 Rozšíření stávající pumptrackové 

dráhy za lázněmi na bývalém atle-
tickém stadionu umožní delší jízdu 
s možností provedení některých 
druhů jízdy. Bude více vhodná pro 
koloběžky a inline brusle. Rozšíření 
modulární dráhy umožní pozdější 
změnu tvaru. Dráhu lze rozebrat a se-
stavit i na jiném místě v Chomutově.

 Náklady: 600 tisíc korun

35.  Renovace rybníkové cesty za 
restaurací Hřebíkárna

 Pro příjemnější procházky a ježdění 
na kole zpevnit asfaltovým recyklá-
tem prudký kopec od Hamerského 
rybníka směrem k tenisovým 
kurtům, vyspravit díry u mostků pod 
přivaděčem a u hráze rybníka. Dále 
postavit dřevěné zábrany v přírod-
ním stylu podél vnější hrany cesty 
podél rybníka u nejvyššího svahu. 
Přidat do těchto míst pár laviček 
a odpadkový koš.

 Náklady: 600 tisíc korun

36.  Další parkovací místa Bezručova
 Vytvoření nové parkovací plochy 

na nevyužívané části pozemku 
v Bezručově ulici při ZŠ Akademika 
Heyrovského pro zlepšení situace 
parkování v okolí.

 Náklady: 600 tisíc korun

37.  Oprava chodníku v průchodu mezi 
Jitřenkou a Bezručovou ulicí

 Obnovení povrchu chodníku v prů-
chodu mezi areálem školy a soft-
balovým hřištěm. Stávající chodník 
je asfaltový a velmi popraskaný 
s výmoly v povrchu. Chodník je hojně 
využíván pro průchod od sídliště 
Jitřenka do Bezručovy ulice, k Verosu, 
do areálu Domovinka a naopak.

 Náklady: 600 tisíc korun

PŘEHLED NÁVRHŮ, MEZI KTERÉ 
MŮŽETE ROZDĚLIT AŽ DESET HLASŮ

www.naschomutov.cz
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Jak jste se dostala k vedení taneční 
školy?

Taneční školu založili v roce 
1992 moji rodiče. Tatínek byl taneční 
mistr a maminka mu s vedením školy 
pomáhala a vedla Mažoretkové týmy. 
Sama jsem tančila snad od doby, kdy 
jsem se postavila na nohy a v taneční 
škole jsem vyrůstala, samozřejmě jsem 
se tedy tanci také věnovala napříč všemi 
tanečními styly. Od patnácti let jsem 
pak začala ve škole trénovat a pomalu 
jsem poznávala, co znamená školu vést, 
věnovat se dětem, stavět choreogra-
fie a objevovat tanec také z té druhé 
stránky. V roce 2015 prošla škola těžším 
obdobím, kdy se stalo něco, co bylo 
zlomové. Tehdy jsem školu převzala, 
připravila restart, trochu inovovala a na-
vázala na věhlas, který již tehdy škola 
měla.
Bylo to rozhodnutí ze dne na den?

K takovému pomyslnému zlomu 
došlo v mých třiceti letech, kdy jsem 
se po vážné dopravní nehodě podruhé 
narodila a rozhodovala jsem se, co dál, 
co změnit, jestli mám opustit taneční 
život a začít třeba cestovat, nebo prostě 
zkusit něco jiného a tanec mít jen jako 
koníček, a nebo se do toho opřít naplno 
se vším všudy. Když jsem zavřela oči, 
viděla jsem všude kolem sebe nadšené 
děti při tanci a uvědomila jsem si, že 
se mi po nich strašně stýská a že právě 
práce s dětmi v taneční škole je to, co 
cítím, že chci dělat. Dětská energie mě 
naplňuje a ještě víc, když jsou za tím 
výsledky. Dnes už vím, že tohle rozhod-
nutí bylo správné. Postupně se tu vy-
tvořila skvělá skupina lidí v čele s mou 
pravou rukou Natálií Moskvitinovou, 
která mi ve všem pomáhá a umožňuje 
mi vést školu i nyní, když mám malého 
syna. Ve všech mám velkou oporu.
Jak jste strávili omezení provozu 
kvůli pandemii?

Řešili jsme tréninky distanční for-

mou přes webkamery počítače, asi jako 
všichni ostatní.

Dokonce jsme se zúčastnili i on-line 
soutěží v sólech a duetech, dohromady 
97 choreografií, které přinesly velkou 
spoustu úspěchů, a děti se tak mohly 
vrátit na taneční parket načinčané 
v krásných kostýmech a vyhecovat se 
k nejlepším výkonům. Co dělá naši 
školu jedinečnou, je srdečné a přátelské 
setkávání lidí, kteří mají stejný zájem. 
Když se setkávat nemohli, trochu u ně-
kterých vázly i tréninky. Nyní však už 
zase jedeme naplno a těšíme se na vše, 
co nás čeká.

A to je co?
Měsíc klasických tréninků ve škole 

a pak prázdninové příměstské tábory 
Letní Stardance a taneční soustředění. 
Na podzim by se již mělo konat mist-
rovství České republiky pro sóla, dua 
a malé skupiny, takže se na ně budeme 
připravovat a moc rádi se zúčastníme. 
Jsou připravené verze soutěže s diváky, 
bez diváků nebo zase on-line, kde 
porota hodnotí ze záznamu. Ale my sa-
mozřejmě doufáme, že se budou konat 
naživo.
Příměstské tábory jsou i pro děti, 
které jinak k vám do školy nechodí?

Samozřejmě, je to úplně pro 
všechny děti z celého Chomutova, ale 
i na soustředění s námi mohou jet nové 
děti, který baví tanec. Nemáme to nijak 
omezené, jen věkově zhruba od pěti let, 
ale už s námi byla i čtyřletá holčička 
a moc si to užila.
Jaká je náplň táborů?

Především taneční, to je jasné. 
Budeme tančit všemi styly, které 
známe. Ale samozřejmě si budeme 

i hrát a dovádět. Letní Stardance začne 
12. července, dva týdenní turnusy jsou 
připravené na tento měsíc, pak bude od 
31. července do 7. srpna v Mostě sou-
středění a od 9. srpna se opět rozeběh-
nou tři turnusy příměstských táborů.
A od září do taneční školy. Budete 
přijímat nové členy?

Budeme, ale už poslední týden 
v srpnu. Během tohoto týdne se mohou 
přijít děti se svými rodiči zapsat a od 
září nastoupí do soutěžních klubů nebo 
do nesoutěžních tříd. Děti se nemusejí 
hned rozhodovat, jakému stylu se budou 
věnovat, umožňujeme na zkoušku na-

vštívit různé hodiny a pak se uvidí, kde 
se jim nejvíce zalíbí.
Přijímáte i dospělé?

Ano, je to posledních pár let velký 
trend. V takzvané seniorské skupině, 
tedy pro tanečníky od 25 let, se konají 
i soutěže a v republice je mnoho for-
mací v této věkové kategorii.
Co vše se u vás učí?

Apelujeme na techniku, chceme, 
aby náš tanečník měl baletní základy 
a aby uměl všestranně používat své tělo. 
V soutěžních klubech děláme latino 
dance, jazz dance a contemporary. Jazz 
a contemporary jsou právě technické 
disciplíny s baletními a gymnastickými 
prvky. Contemporary je moderní styl 
tance, je velmi zajímavý a v poslední 
době hodně populární. Latino pochází 
z Karibiku a je více temperamentnější. 
Mohou k nám ale chodit i děti, které 
berou tanec jako koníček, netančí na 
profesionální úrovni. S nimi se věnu-
jeme takové všehochuti a děláme napří-
klad street dance, latino dance, hip hop 
a podobně.

Dá se ještě vymýšlet něco nového?
Každá nová generace trenérů do 

všech stylů vnáší svůj rukopis novými 
nápady a houževnatostí. Těší mě jejich 
zájem o vzdělávání se od nejlepších 
světových lektorů, kde také každým 
rokem vyhrávají stipendia a pozvání do 
tanečních škol po celém světě. Trend se 
neustále posouvá, a to nejen ten taneční, 
ale i společenský. Ve velkých městech 
se konají taneční párty, ale ne ty, které si 
asi většina lidí představí – tedy ve stylu 
diskotéky. Jsou to takové společenské 
večery pořádané v klubech, na sálech, 
kde se tančí salsa, bachata, kizomba 
a jiné. Tanečníci se prostřídávají, jsou 
všichni krásně oblečení,dámy na pod-
patcích, takový ples trochu jinak. Navíc 
jsou stále širší možnosti vzdělávání, 
prostřednictvím on-line seminářů si 
do našich hodin mohu zvát zahraniční 
hosty a kapacity, vzdálenost nehraje roli. 
Dále se po celém světě konají velké za-
hraniční festivaly, kde je kapela a stovky 
špičkových tanečníků, kteří se navzájem 
motivují a inspirují.
Jakých úspěchů si nejvíce ceníte?

Se svou profesionální taneční ka-
riérou jsem skončila poměrně brzy, 
někdy kolem patnáctého roku, kdy 
jsem začala trénovat své svěřence a na 
vlastní profi tanec nebyl čas. Před třemi 
lety jsem si ale opět skvěle zatančila 
v soutěži, zúčastnila jsem se totiž po-
řadu StarDance v České televizi. Tančila 
jsem s Richardem Genzerem. Moc mě 
to bavilo a vše jsem si nesmírně užila. 
Soutěž jsme opouštěli v pátém kole, což 
bylo akorát, protože už jsem v tu dobu 
byla těhotná. Co se týče taneční školy, 
tam máme obrovských úspěchů velmi 
mnoho, máme medaile z regionálních 
soutěží, z mistrovství republiky, Evropy 
i světa. Za největší úspěch však považuji 
to, že tu stále máme šikovné děti, které 
se chtějí tanci věnovat i nadále. A skvělé 
trenérky, které mi v tom pomáhají.

Šéftrenérka Stardance v Chomutově Jana Zelenková vede taneční školu téměř 21 let spolu se svými 
rodiči. Tancovala od čtyř let a v patnácti začala v taneční škole i trénovat. O své práci, vedení taneční školy 
i o současné generaci tanečníků hovoří v následujícím rozhovoru.  

Jana Zelenková:

Mladá generace vnáší do 
tanečních stylů svou originalitu 

DĚTSKÁ ENERGIE MĚ NAPLŇUJE, A JEŠTĚ VÍC, KDYŽ 
JSOU ZA TÍM VÝSLEDKY. DNES UŽ VÍM, ŽE TOHLE 
ROZHODNUTÍ BYLO SPRÁVNÉ.
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Investice města pomohla zlepšit 
život klientů sociálních služeb

Sociální služby Chomutov jsou 
jedním z mála subjektů, jejichž 
služby fungují naplno, a to bez 
ohledu na epidemiologickou situaci. 
Sice se potýkají se sníženým po-
čtem zaměstnanců z důvodu nemocí 
nebo ošetřování člena rodiny, ale 
provedená očkování u zaměstnanců 
i klientů služeb pomáhají situaci 
postupně stabilizovat. „Po zákazu ná-
vštěv v Domově pro seniory Písečná, 
omezení skupinových aktivit a zin-
tenzivnění individuální práce s kli-
enty patřily mezi další nepříjemná, 
ale nutná omezení rozsáhlé rekon-
strukce,“ uvedla ředitelka Sociálních 
služeb Chomutov Alena Tölgová.

NOVÁ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 
V BYTECH

Hlavní investicí, trvající bez-
mála tři roky, byla kompletní 
rekonstrukce sociálních zařízení 
v bytech. „Z našeho pohledu se jed-
nalo asi o nejnáročnější investiční 
akci, kterou jsme v Sociálních služ-
bách Chomutov realizovali. V roce 
2017 rozhodlo statutární město 
Chomutov o podání žádosti do pro-

gramu Rozvoj a obnova materiálně 
technické základny sociálních slu-
žeb na Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí. Vybavení domova bylo 
původní, téměř 40 let staré, bylo 
hygienicky závadné a přestávalo 
sloužit svému účelu. Jeho obyvatelé 
tak nemohli využívat plného kom-
fortu služby,“ vysvětlila projektová 
manažerka Eva Lhotská.

V roce 2018 proběhly konzultace 
s projektanty, stavebním dozorem 
a společně s vedením organizace byl 
nastaven harmonogram stavebních 
prací. V průběhu tří let se dodavatel, 
personál a klienti potýkali s různými 
zádrhely při rekonstrukci, které se ale 
vždy podařilo vyřešit. „Největším 
problémem byla skutečnost, že vše 
probíhalo za plného provozu, tedy 
z domova se do určité míry stalo sta-
veniště. Vše se zvládlo a odměnou 
jsou velmi krásné, nové, bezbarié-
rové a praktické koupelny a sociální 
zařízení. Rekonstrukce koupelen 
byla oficiálně ukončena ve čtvrtek 
20. května 2021. Velké poděkování 
patří městu Chomutov za trvalou 
podporu a vstřícnost k sociální ob-

lasti, což není zcela samozřejmostí. 
Nesmíme zapomenout na dodavatel-
skou firmu, ale především na zaměst-
nance organizace a klienty domova, 
pro něž byla tato akce neuvěřitelně 
zátěžová,“ sdělila ředitelka.

V souběhu s rekonstrukcí kou-
pelen došlo také k modernizaci 
a výměně elektronického protipožár-
ního systému a signalizace systému 
klient-sestra, což vede k výraznému 
usnadnění a zefektivnění práce.

MODERNIZACE 
VÝTAHOVÝCH DVEŘÍ

Velkým problémem Domova 
pro seniory Písečná byly původní, 
zastaralé výtahové dveře, které byly 
již značně poruchové a neodpo-
vídaly současným bezbariérovým 
požadavkům. Optimálním řešením 
jsou nynější automatické dveře, 
umožňující samostatnost klienta 
a usnadňující práci personálu. 
„Ministerstvo práce a sociálních 
věcí podanou žádost nepodpo-
řilo, a tak tuto akci opět financuje 
z vlastních prostředků statutární 
město Chomutov. Dodavatel za-

čal práce letos v březnu a jejich 
ukončení je naplánováno do konce 
června. Aktuálně se klienti i pra-
covníci domova již těší z jednoho 
upraveného výtahu, kterým zvyšu-
jeme pohodlný pohyb v budově,“ 
popsala projektová manažerka.

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
Modernizacemi v domově pro 

seniory se výrazně zvýšil komfort 
bydlení, organizace tedy předpo-
kládá zvýšení poptávky o služby 
v tomto zařízení. „Pokud mají 
senioři zájem zde žít, jednou z pod-
mínek pro přijetí je takzvaný pří-
spěvek na péči. Slouží na úhradu 
některých pečovatelských úkonů, 
jež by jinak museli hradit ze svého 
příjmu. Tento příspěvek přiznává 
místní úřad práce na základě vypl-
něné žádosti. Doporučujeme všem, 
kteří potřebují pomoc druhé osoby, 
aby si o tuto dávku požádali, neboť 
nemusí být vstupenkou pouze pro 
domov pro seniory, ale také umožní 
úhradu nákladů za pečovatelskou 
službu doma,“ doporučila Alena 
Tölgová. 
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Nebojte se zkoumat ovulaci pomocí testů 

Pracovně rehabilitační středisko usnadní 
zdravotně postiženým návrat do zaměstnání

Více než půl roku se snažíme 
o těhotenství. Můj partner už 
jedno dítě má z předešlého 
vztahu, já jsem dosud těhotná 
nebyla. Je mi 24, od 16 jsem 
brala antikoncepci, neberu ji 
už asi osm měsíců. Otěhotnět se 
nám stále nedaří. Na laparosko-
pii se mi ještě nechce. Můžete 
mi poradit, co jiného ještě mohu 
dělat?

Faktorů, které mohou způsobo-
vat sterilitu, je mnoho. Při laparo-
skopii se dominantně zjišťuje, zda 

máte průchodné vejcovody, a dů-
vodem sterility je tedy tzv. tubární 
faktor, kdy se pro neprůchodnost 
vejcovodů takzvaně nemůže po-
tkat spermie s vajíčkem.

Dalším důležitým faktorem 
je, jak vám „běhá“ ovariální cyk-
lus. Zda jsou vaše cykly ovu-
lační a dochází tedy k dozrávání 
vajíček. Nepřímo to lze posoudit 
z průběhu menstruačního cyklu, 
zda je pravidelný apod. Dříve se 
daly měřit tzv. bazální teploty. 
Tato metoda je ale již zastaralá. 

Dnes na trhu existují tzv. ovu-
lační testy. Fungují na podobném 
principu jako testy těhotenské, 
ale odhalují jinou látku. Z moči 
se pomocí těchto testů zjišťuje 
přítomnost tzv. LH, hormonu, 
který je v těle specificky příto-
men v době ovulace, kdy dozrává 
a uvolňuje se vajíčko. Testy lze 
zakoupit v lékárně, cenově jsou 
dostupné. Pomocí nich je tedy 
vhodné zmapovat váš cyklus, zda 
vůbec a případně který den cyklu 
u vás k ovulaci dochází. Podle 

toho pak můžete plánovat svou 
snahu o otěhotnění. Podrobnosti 
vám jistě vysvětlí váš gynekolog.

Vzhledem k tomu, že budoucí 
otec již jedno dítě má, předpo-
kládám, že ve vašem vztahu není 
důvodem sterility nemoc partnera. 
Samozřejmě nic není stopro-
centní, proto před případnou lapa-
roskopií by bylo vhodné spermio-
gram vyšetřit.

Prim. MUDr. Michal Zeman, Ph.D.,
gynekologicko porodnické oddělení,
KZ, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Mám syna, který má vrozené 
postižení. Za pár dní končí po-
slední ročník školy. Bojím se, 
co s ním bude dál. Nevím, jestli 
bude někdy schopen nastoupit do 
práce. Zatím bydlí s námi doma, 
ale byla bych ráda, kdyby se mu 
podařilo osamostatnit se. Vím, 
že tady nebudeme věčně. Chtěla 
bych pro něj normální život. 
Umíte mi nějak pomoct?

Osobám se zdravotním postiže-
ním pomáhá v Chomutově řada or-
ganizací. Kromě sociálních služeb, 
které jsou schopné pomoci vašemu 

synovi k soběstačnosti a nezávis-
losti, existuje také nástroj pracovní 
rehabilitace, který je přímo určen 
osobám se zdravotním postižením 
jako podpora k získání zaměstnání.

Na pracovní rehabilitaci má po-
dle zákona nárok jakýkoliv člověk 
se zdravotním postižením. Jedná se 
o soubor různých bezplatných slu-
žeb, které mají těmto osobám po-
moci získat i udržet si smysluplné 
zaměstnání. Patří mezi ně třeba 
individuální a skupinové poraden-
ství, psychodiagnostika, ergodia-
gnostika, rekvalifikace, příprava 

k práci nebo asistované zaměst-
nání. Rozhodující součástí služeb 
je zprostředkování vhodného pra-
covního místa a podpora zaměst-
navatelů při vytváření takových 
pracovních pozic. Za zmínku stojí, 
že vstup do pracovní rehabilitace je 
dobrovolný a na sestavení služeb se 
podílí sám klient. Vychází se z indi-
viduálního plánu, který je sestaven 
a přizpůsoben každému žadateli 
přímo na míru.

V Chomutově v letošním roce 
zahájilo činnost jedno ze tří pi-
lotních pracovně rehabilitačních 

středisek, která rozšiřují možnosti 
Úřadu práce ČR při zabezpe-
čení pracovní rehabilitace. Jedná 
se o odborná zařízení, ve kterých 
poskytují služby kvalifikovaní 
a zkušení pracovníci z oborů ergo-
terapie, kariérového poradenství, 
psychodiagnostiky a sociální práce. 
Využití služeb je zcela bezplatné. 
V případě zájmu se obraťte na naše 
pracovníky. Více informací nalez-
nete také na webových stránkách: 
www.pracovnirehabilitace.cz

Mgr. Petr Džambasov,
Asociace pracovní rehabilitace ČR

Jak dosáhnout výmazu 
z veřejných registrů dlužníků

V České republice jsou dva 
nejznámější veřejné registry, kam 
se zapisují osoby s dluhy. Jedním 
z nich je SOLUS a druhým je in-
solvenční rejstřík.

SOLUS je zájmové sdružení 
právnických osob (banky, neban-
kovní společnosti, spořitelny, do-
davatelé energií, mobilní operátoři 
apod.), jehož smyslem je prevence 
proti předlužování klientů. Toho se 
vyjmenovaní členové snaží dosáh-
nout vzájemným sdílením infor-
mací o klientech, kteří nedodržují 
smluvní podmínky a nehradí včas 
splátky. Osoby na tomto seznamu 
mají mnohem nižší šanci na sjed-
nání klasického úvěru a mohou na-
razit i v případě jiných služeb. Zda 
máte v registru záznam, můžete 
zjistit, když si na webových strán-
kách www.solus.cz objednáte vý-

pis. Bohužel není zdarma, a to ani 
v případě SMS výpisu. Aktuální 
ceny najdete právě na uvedeném 
webu.

Ačkoliv mnoho poskytova-
telů tvrdí, že do registru nenahlíží, 
v praxi má přístup do SOLUSu té-
měř každá instituce. Poskytovatelé 
klienty prověřují, i když pro ně 
není záznam stoprocentně určující. 
Půjčku tak můžete získat i v pří-
padě negativního záznamu, ovšem 
počítejte s tím, že vám půjčí pouze 
nebankovní instituce, a to navíc za 
méně výhodných podmínek.

Do registru SOLUS se dosta-
nete poté, co dvakrát po sobě ne-
uhradíte určité závazky (například 
splátku půjčky, fakturu za telefon 
apod.). Budete-li však danou situ-
aci aktivně řešit s poskytovatelem 
služby a snažit se o nápravu, ne-

musí vás do registru nahlásit.
Jak se ze SOLUSu dostat? 

Musíte uhradit veškeré závazky 
vůči danému poskytovateli, zrušit 
smlouvu a odvolat souhlas se zpra-
cováním osobních údajů. Následně 
zažádat SOLUS o výmaz. Pokud 
tak neučiní, můžete se obrátit 
na Úřad pro zpracování osob-
ních údajů. V případě neúspěchu 
můžete záznam vymazat soudní 
cestou. Jestliže o výmaz z rejstříku 
nepožádáte, budete po uhrazení 
všech dluhů vymazáni automaticky 
po třech letech, v případě uhraze-
ných telekomunikačních služeb 
budete vymazáni po jednom roce.

Jak se dostat z insolvenčního 
rejstříku? Vyškrtnutí dlužníka ze 
seznamu je upraveno v insolvenč-
ním zákoně. V případě, že dlužník 
úspěšně absolvuje oddlužení, in-

solvenční soud ho ze seznamu vy-
škrtne a údaje o něm v insolvenč-
ním rejstříku znepřístupní po uply-
nutí pěti let od nabytí právní moci 
rozhodnutí, jímž bylo skončeno 
insolvenční řízení. Pokud se jedná 
o situaci, kdy insolvenční řízení, 
resp. oddlužení skončí předčasně 
odmítnutím návrhu, zastavením ří-
zení např. z důvodu jeho zpětvzetí 
či z důvodu zamítnutí insolvenč-
ního návrhu, je tedy na dlužní-
kovi, aby soud o výmaz požádal 
sám. Dlužník je oprávněn požádat 
o vyškrtnutí nejdříve po uplynutí 
tří měsíců od právní moci rozhod-
nutí a soud dlužníka ze seznamu 
a údaje o něm v insolvenčním 
rejstříku znepřístupní do 15 dnů od 
doručení žádosti dlužníka.

Bc. Lucie Pastýříková, Dis.
Sociální poradna Kamenná
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KOSTEL SVATÉHO IGNÁCE 
ČEKAJÍ OPRAVY
Nejbližší opravou bude výměna střešní krytiny za novou pálenou 
krytinu. Práce by měly začít tento měsíc. V kostele se také plánuje 
zajímavější osvětlení vnitřních prostor a znovuumístění malých 
varhan na ochoz. Provádí se také záchrana oltářního obrazu sv. 
Ignáce od V. Kandlera. Obraz byl několik desetiletí uskladněn. 
Zatím bylo provedeno zajištění barevné vrstvy lokálními přelepy 
japonským papírem na nejvíce poškozených místech a celoplošný 
přelep barevné vrstvy mikrotenovou fólií. Obraz bude pak 
celoplošně překrytý ještě jednou fólií.

DĚTI MAJÍ V MĚSTSKÉM PARKU 
DALŠÍ MOŽNOST HRÁT SI
Nedaleko rodinného centra Rozmarýn je několik nových prvků pro 
děti. Nové prvky v městském parku jsou především z přírodních 
materiálů v podobě kulatin z akátového dřeva. Rovnovážná kladina, 
vrtidlo, pexeso, kuličkolam a přelézačky mají park otevřít širšímu 
spektru návštěvníků a přispět k zábavné procházce těm nejmenším. 
Projekt se uskutečnil v rámci 3. ročníku participativního rozpočtu. 
Náklady nepřesáhly 220 tisíc korun.

V PŘÍSEČNICKÉ ULICI  
POKRAČUJE REKONSTRUKCE

Město pokračuje v rekonstrukci Přísečnické ulice. Rekonstrukce 
probíhá v koordinaci se Severočeskou vodárenskou společností, 

která zde realizuje obnovu kanalizace a vodovodního řadu. V ulici 
budou vybudovány chodníky a položen nový povrch vozovky. 

Výměny se dočká také veřejné osvětlení. Práce, které vyjdou na 
necelých šest milionů korun, by měly skončit v srpnu. Na podzim 

bude v ulici ještě nově vysázena alej stromů u chodníku. Ve stejném 
období začnou práce na revitalizaci vstupu do Kamencového 
jezera, v rámci kterých vznikne Kamencové náměstí, vstupní 

objekty a nové parkoviště. 



kultura

12 | kultura

Město letos ocení nositelku tradice 
paličkované krajky a kapelníka orchestru

Filmoví fanoušci se dočkali promítání 
na velkém plátně venku i uvnitř

V letošním roce si převezmou 
Cenu Jiřího Popela z Lobkovic dvě 
významné osobnosti. Slavnostní akce 
se bude konat 17. června od 15 ho-
din ve sklepení kostela sv. Kateřiny. 
První oceněnou osobností bude Věra 
Vlčková, nositelka tradice palič-
kované krajky na Chomutovsku. 
Zasloužila se o to, aby se do 
Krušných hor po roce 1945 opět 
vrátila znalost paličkování. V roce 

1969 Školský ústav umělecké vý-
roby začal uvažovat o obnově ruční 
výroby krajek v Krušných horách. 
Věra Vlčková dostala nabídku učit 
paličkovat v Krušnohoří a po krátkém 
váhání ji přijala. Tak vznikla první 
pobočka Školského ústavu umě-
lecké výroby ve Vejprtech a následně 
v Chomutově. V těchto pobočkách 
učila kromě paličkování techniku šité 
krajky a ruční výšivky.

Významnou cenu města si pře-
vezme také Josef Zástava, kapelník 
Hornického dechového orchestru 
Severočeských dolů. Letos oslaví 
80. narozeniny a výročí dvaceti 
let v čele hornické kapely. Josef 
Zástava úzce spolupracuje s městem 
Chomutov, a to nejen při tradičních 
promenádních koncertech v měst-
ském parku, ale také při dalších důle-
žitých společenských akcích. Ocenění 

města Josefu Zástavovi náleží za 
dlouholetou činnost v hudební oblasti 
a udržování tradic dechové hudby.

Při předávání cen zároveň 
proběhne i křest publikace s ná-
zvem 15 let Ceny Jiřího Popela 
z Lobkovic, kterou vydalo statutární 
město Chomutov v minulém roce, 
ale z důvodu pandemie a platných 
nařízení vlády ČR byl samotný 
křest odložen.

Rodinné komedie, napínavé thri-
llery, animované pohádky, festivalové 
snímky. Chomutovské kino Svět po 
několika měsících nuceného zavření 
konečně přivítalo vyprahlé filmové 
fandy a sestavilo pro ně zajímavý pro-
gram. V polovině června navíc zahájí 
víkendová promítání také letní kino.

Přestože filmový průmysl vlivem 
pandemie trochu ustrnul, se sestave-
ním programu na první týdny pro-
blém nebyl. „Zvolili jsme mix zajíma-
vých filmových novinek a loňských 

snímků, jejichž promítání jsme museli 
v říjnu přerušit,“ řekla k zahájení po-
koronavirové sezony jednatelka spo-
lečnosti Kultura a sport Věra Fryčová.

Kino Svět zahájilo promítání kon-
cem května českou komedií Bábovky, 
v dalších dnech zařadilo do programu 
například vítězný snímek z filmo-
vého festivalu Berlinale, pohádkovou 
klasiku v moderním pojetí a další 
zajímavé snímky. V červnu se při-
pojí k promítání také letní kino, a to 
11. června dobrodružným snímkem 

Léto patří rebelům. Do začátku prázd-
nin bude promítat vždy v pátek a so-
botu, poté začne klasická letní sezona.

Návštěva obou kin stále provázejí 
určitá omezení. Zásadní je, že ná-
vštěvníci se musí prokázat buď nega-
tivním testem, potvrzením o očkování 
či o prodělání nemoci covid-19. Počet 
diváků navíc nesmí překročit padesát 
procent kapacity kina a všichni musí 
mít po celou dobu nasazený respirá-
tor. Uvnitř ani venku se neprodává 
občerstvení.

Festival Obnaženi po osmnácti 
letech vývoje ukáže, jak dozrál

Osmnáctý ročník festivalu 
Obnaženi představí v Chomutově 
díla českých i zahraničních umělců 
z oblasti výtvarného umění, tance 
a filmu i umění slova. Letos ponese 
podtitul Zrání. Toto téma orga-
nizátoři zvolili s odkazem na vý-
voj, jímž prošel festival ve svých 
osmnácti letech existence, ale také 

s odkazem na vývoj a proměny 
okolního světa. „Festival opět udělá 
krok do veřejného prostoru města 
a bude nabádat jak své příznivce, 
tak nic netušící kolemjdoucí k za-
myšlení a otevřenému pohledu 
na umělecké projevy reflektující 
právě téma Zrání. Letos poprvé 
bude v centru města k vidění přes 

celé léto několik výtvarných insta-
lací,“ pozvala organizátorka Jana 
Nuslauerová.

Multižánrový festival sou-
časného umění se bude konat od 
18. června do 9. října, přičemž 
hlavní program proběhne od 6. do 
14. srpna.

Kromě práce stálic týmu Obna-
ženi, kterými jsou Josef Šporgy, Dan 
Černý, Jana Nuslauerová, Jiří Němec 
a Tereza Zemanová, se mohou lidé 
těšit na instalaci výtvarnice a kurá-
torky Dagmar Šubrtové, jejíž tvorba 
se dotýká tématu ekologie. V této 
souvislosti budou 9. října vysázeny 
stromy ve veřejném prostoru města.

Dalším výtvarným hostem bude 
Jan Křapka, progresivní chomu-
tovský výtvarník, který kromě své 
autorské výstavy zrealizuje ma-
lířskou proměnu části podchodu 
v Cihlářské ulici.

Setkání profesionálů a studentů 
při tvorbě slibuje třídenní výtvarná 

dílna z ytongu, která dá možnost 
veřejnosti sledovat vznik ytongové 
sochy.

Festival Obnaženi bude nejen 
multižánrový, ale opět i mezi-
národní. Německá choreografka 
Nicole Beutler a tanečníci předve-
dou na několika veřejných místech 
krátká performance představení, 
která budou výtažkem z celovečer-
ního vystoupení. Novinkou bude 
večer tanečních filmů.

V hlavním festivalovém týdnu 
se kromě výtvarného umění a ta-
nečních filmů mohou návštěvníci 
těšit také na živá taneční předsta-
vení pro dospělé diváky, ale i pro 
rodiny s dětmi, populární slam 
poetry, několik workshopů, diskusí 
a autorské čtení. Po čtvrté také 
organizátoři zvou veřejnost na pro-
cházku po výtvarných instalacích.

Podrobný program bude zve-
řejněn 18. června na webu www.
obnazeni.cz.
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KLÁRA WIED
Vystudovala střední školu v oboru kosmetiky, kde se s péčí 
o nohy setkala poprvé. Během mateřské dovolené se přihlásila 
do České podiatrické společnosti, kde prošla řadou odborných 
kurzů. Po mateřské se nohy staly jejím hlavním oborem a na 
poliklinice se starala o diabetiky. Následně studovala ortotiku 
a protetiku a stal se z ní ortopedický technik. Věnuje se 
výrobě vložek na míru, přístrojové pedikúře, komplexnímu 
poradenství, cvičení s klienty, hlavně s dětmi pro zlepšení 
vadného postavení. Stále se vzdělává a v současné době o péči 
o nohy také přednáší. Více najdete na www.podologiecv.cz.

ROBERT ZEMAN
Podnikat s oblečením začal před 30 lety. Již 20 let má 
prodejnu se značkovým oblečením a doplňky, která se nachází 
v Palackého ulici nad OC Chomutovka. Když se vedle jeho 
obchodu zavřela pekárna a nikdo neměl o prostory zájem, 
oslovili ho právě zaměstnanci bývalé pekárny. Rozhodl se tedy 
pustit do tohoto neznámého odvětví. Byla to velká změna: 
přijímat zboží v pět ráno a k tomu vyrábět čerstvé dobroty. Ale 
nelituje, je rád, když jsou zákazníci spokojeni.

VÝZVA
Znáte místního malého 
podnikatele, ke kterému 
už roky rádi chodíte 
nakupovat nebo 
využíváte jeho služby 
a mělo by se o něm 
více vědět? Napište 
nám na adresu pavlina.
nevrla@gmail.com nebo 
zavolejte na číslo 774 
564 894. Těšíme se na 
nová setkání.
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Za tajemstvím hradu Hausberk, 
o kterém se dochovalo málo pramenů

Nedaleko okraje Chomutova se 
nachází zřícenina hradu Hausberk. 
Malý hrádek je v nadmořské výše 
539 metrů v Bezručově údolí pod 
obcí Krásná Lípa. Pro běžného pozo-
rovatele neskýtá pohled na pozůs-
tatky hrádku nic příliš zajímavého. 
Nenachází se zde totiž žádná věž či 
pozůstatek hradeb a na první pohled 
se nezdá, že se dotyčný ocitl na místě 
zříceniny. To může mnohé i zklamat. 
Přesto při bedlivějším ohledání okolí 
můžeme pozorovat dvojité valy a pří-
kopy, které dodnes obklopují ostroh, 
na kterém hrádek kdysi stával.

Historické prameny nám o stavbě 
příliš informací nedávají. Není tak 
známo, kdo ho založil ani kdy k tomu 
došlo. Pouze stará rakousko-uherská 
mapa v katastru obce Krásná Lípa při-
pomíná název Hausberg. Jediný další 
záznam o existenci je v dobové cho-
mutovské vlastivědě Heimatskunde 
z roku 1932. Informuje o zachycení 

ústních zpráv, že za třicetileté války 
se zde na čas zastavili Švédové. Na 
začátku 19. století se tu za napo-
leonských válek měli údajně skrývat 
místní venkované před procházejícím 
vojskem.

Hrádek byl založen na nevý-
razném ostrohu vybíhajícím od vsi 
Domina do Bezručova údolí. Ostroh 
má strmý svah na severozápadě 
a na jihovýchodě ho odděluje mělké 
sedlo od protější stráně. Při budo-
vání vzniklo překopáváním ostrohu 
drobné předhradí, dva půlměsícovité 
pahorky a střední nejvyšší pahorek. 
Na něm stály většinou dřevěné bu-
dovy náležející k hradu. Přístupová 
cesta k hradu scházela od Dominy 
až k místu, kde se dnes rozděluje. 
Jedna cesta sestupuje šikmo po svahu 
do boční úžlabiny k potoku a druhá 
hrad obchází jihovýchodním smě-
rem. Za touto křižovatkou je ostroh 
překopán přibližně 8 metrů širokým 

příkopem. Z něj získaná zemina se 
využila na dodnes patrném valu, na 
kterém stávala palisáda. Za valem se 
nalézala menší volná plocha a za ní 
další příkop široký od 8 do 10 metrů. 
Příkop byl při vstupní straně vylámán 
do skály a obtáčel s valem široký půl-
kruh od jihozápadu k severovýchodu. 
Pouze při severozápadní straně nebyl 
val vykopán, jelikož zde tvořil obranu 
prudký svah. Dřevěný most vedl přes 
výkop na přední pahorek. Ten na 
konci přechází ve val, který navazuje 
na zadní pahorek. Oba pahorky byly 
s největší pravděpodobností původně 
opevněny dřevěnou hradbou a na-
cházely se zde i hospodářské budovy. 
Pahorky spolu s příkopem a valem 
obtáčely kolem dokola střední, nej-
vyšší plošinu (plateau) o rozměrech 
22 x 17 metrů. Plošina nepochybně 
nesla kamenné či dřevěné věžovité 
stavení, jež bylo obklopeno hradební 
zdí. Mezi plošinou a předním pa-
horkem je příkop vytesán hluboko 
do skály a na jeho dně se nachází 
prohlubeň, ta může být pozůstatkem 
nádrže na vodu či přímo studny.

Z celkové dispozice je možné 
usuzovat, že šlo o drobný, přede-
vším dřevěný strážní hrádek. Doba 
jeho založení spadá pravděpodobně 
do 1. poloviny 14. století. Této da-
taci odpovídá i keramika, nalezená 
na jeho území. Zdá se, že majitelem 
hrádku byl řád německých rytířů, 
jelikož leží na okraji jejich panství. 
Přesto o Hausberku nenalézáme 
žádné zmínky v soupisech majetku 
řádu. Další domněnkou je, že řád 

koupil hrádek od rodu Alamsdorfů, 
kteří ve 14. století vlastnili neda-
leký Březenec a hrad Najštejn.

Obdobné stavby se stavěly 
v Čechách i sousedním Sasku. Šlo 
především o obydlí nižší šlechty. 
Sloužily také jako strážní hrádky pro 
ochranu kupeckých cest. Jejich vý-
stavba nebyla příliš nákladná. Jejich 
dominantou byla často kamenná věž 
s roubenou nástavbou chráněnou pali-
sádou ze zašpičatělých kůlů.

V minulosti byl na Hausberku 
prováděn archeologický průzkum. Ten 
proběhl v roce 1926 pod vedením cho-
mutovského muzea a dodnes jsou zde 
patrné pozůstatky po výkopech.

Pozůstatky hrádku jsou v současné 
době volně přístupné. Cestu k nim 
není těžké najít. Necelého půl kilome-
tru před prvním mlýnem v Bezručově 
údolí odbočuje vlevo ze silnice cesta, 
ta přechází v louku a vede po dřevěné 
lávce přes říčku Chomutovku. Za 
lávkou se cesta rozdvojuje. Směrem 
vzhůru do svahu mezi oběma cestami 
lze po pěti minutách chůze dojít na 
ostroh, kde hrádek stával. Místo je po-
rostlé zelení a svou odlehlostí a neoká-
zalým půvabem působí až romanticky.

Okolnosti vzniku hradu a jeho 
historie jsou dodnes zahaleny do hávu 
tajemna. Nabízí se možnosti probádat 
dosud nevyužité písemné prameny či 
podniknout nový, detailnější terénní 
průzkum.

Mgr. Pavel Simet, Historické oddělení 
Oblastního muzea v Chomutově

Obrázek pochází z časopisu památky, 
příroda, život, číslo 1, rok 1993

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA 

VZORKY AGRAF
Posamentární a prýmkař-

ská výroba z Krušnohoří je ve 
sbírkách Oblastního muzea 
v Chomutově zastoupena velkým 
počtem zajímavých drobných oz-
dob. Za zakladatele prýmkařství 
ve Vejprtech je uváděn Michael 
Friedrich Schönweller, původem 
z Annabergu. Výrobnu ve Vejprtech 
založil krátce po roce 1770. Jeho 
následovateli se staly začátkem 
19. století firmy Wenzel Schmiedl 
a synové, Theodor Stek, Franz Pohl 
a synové a další.

Nedílnou součást posamentární 
práce tvoří ve sbírkách chomutov-

ského muzea výrobky z dílny Arna 
Dicka. Ty byly zakoupeny do muzea 
v roce 1966, kdy Arno Dick se svou 
rodinou opouštěl Čechy při od-
sunu zbylých německých obyvatel 
z Vejprt. Jeho vnuk navštěvuje mu-
zeum při pravidelných návštěvách 
Čech dodnes a rád se vždy zajde po-
dívat na práci svého otce a dědečka.

Čtyři kusy agraf ozdobně sple-
tených z bílých bavlněných šňůrek 
byly používány k zdobení dám-
ských šatů. Dva kusy mají přívěsek 
ve tvaru žaludů (dubový list a žalud 
jako symboly národního stromu 
Německa).

Slávka Brůnová
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S květnovým rozvolněním 
mohly děti ze základní školy v ulici 
Akademika Heyrovského začít 

navštěvovat volitelný předmět vý-
tvarná výchova – keramika, který 
jim po dobu distanční výuky moc 

chyběl. Uvědomily si, že velkou 
zásluhu na návratu do školy mají 
všichni zdravotníci, hlavně lékaři, 
zdravotní sestřičky a ostatní perso-
nál, který se po čas pandemie obě-
tavě staral o nemocné s covidem. 
„Proto se žáci prvních až třetích tříd 
rozhodli vyrobit malou keramic-
kou pozornost v podobě srdíčka, 
která měla symbolizovat navrá-
cené zdraví, a čtvrťáci nakreslili 
a napsali přáníčka s poděkováním,“ 
uvedla učitelka Eva Opálková.

V polovině května tyto malé 
dárečky žáci osobně předali v ne-
mocnici v Chomutově, kde je při-
vítal primář interního oddělení 
Miroslav Šofr, hlavní sestra Lucie 

Šimková a staniční sestra covi-
dového oddělení Eva Kindlová. 
„Od pana primáře se děti dozvě-
děly, jak bylo pandemické období 
velice obtížné, kolik pacientů 
denně museli ošetřit, kolik lůžek 
přichystali a že stále ještě není 
vyhráno, i když je mnohem lepší 
situace,“ dodala učitelka.

Dárky i krátké kulturní vystou-
pení dětí pracovníky nemocnice 
velmi potěšilo. „Na oplátku by-
chom touto cestou chtěli poděkovat 
my jim za zpříjemnění naší práce 
a ocenění práce našich zdravotních 
sestřiček, lékařů a ostatního covi-
dem dotčeného personálu,“ poděko-
val primář Miroslav Šofr.

Triaspekta hledá řešení problémů klientů, 
nechce si o nich jen povídat

Obyvatelům Chomutova pro-
cházejícím náročným životním 
obdobím nabízí terapeutické služby 
společnost Triaspekta. Zaměřuje 
se na jednotlivce, páry i rodiny 
žijící ve stresu, v konfliktním či ne-
stabilním vztahu, řešící výchovné 
problémy dítěte nebo trpící psy-
chickými nebo somatickými ob-
tížemi. „Základem spolupráce je zá-
jem klienta třeba jen o nepatrnou 

změnu v jeho životě. Poskytujeme 
různé formy spolupráce, například 
v konzultační místnosti, venku 
v přírodě, po telefonu i on-line. 
Samozřejmostí je v naší práci dis-
krétnost a prostor pro klienta, aby 
dle svých potřeb vyjádřil své ná-
zory a emoce,“ uvedla psychotera-
peutka Jana Tussetschlägerová.

V terapii a poradenství upřed-
nostňuje Triaspekta systemický pří-

stup. „To znamená hledání řešení, 
nikoli pouze vyprávění si o pro-
blémech, jako to někdy děláme 
s přáteli u kávy. Dále rozvíjíme to, 
co již funguje, a klademe důraz 
na silné stránky klientů,“ doplnila 
psychoterapeutka.

Společnost Triaspekta se sou-
časně věnuje také vzdělávání. 
Nabízí kurzy určené nejen odbor-
níkům, ale i zájemcům z řad široké 

veřejnosti. Budou-li mít zájem, 
mohou se přihlásit na webináře 
s názvem Letní kanapky. Tentokrát 
budou zaměřené na sebepoznávání 
nebo na představení sítě institucí 
v okrese, na něž je možné se obra-
cet se žádostí o pomoc zdarma.

Více informací na www.tri-
aspekta.cz, na telefonním čísle 
724 468 593 nebo e-mailu info@
triaspekta.cz.

Chomutované mohou zažít 
město jinak se sousedy

Šestnáctý ročník slavností 
všech sousedů Zažít město jinak 
otevírá registrace lokalit. Veřejnost 
může přihlásit svou ulici, náměstí 
nebo park a udělat si se svými sou-
sedy den plný pohody, poznávání, 
jídla či her.

Akce je naplánovaná na so-
botu 18. září 2021. Jednotlivá 
města si však termín mohou 
upravit. Registrovat místo ke ko-
nání je možné do konce června. 
„Organizace akce probíhá tak, 
že se dá většinou dohromady 
parta přátel ze sousedství, která 
postupně oslovuje a zapojuje další 

sousedy, podniky a organizace. 
Ti všichni společně připravují 
vlastní program. S většinou toho 
nezáživného, například s propa-
gací, tiskem plakátů a programů 
a veškerým know-how, jim zdarma 
pomůžeme. Podmínkou je pouze 
soulad s hodnotami Zažít město ji-
nak, tedy důraz na lokálnost, dob-
rovolnost a otevřenost,“ vysvětlil 
Jakub Holzer ze spolku AutoMat, 
který je zakladatelem a koordiná-
torem slavností.

Registrace je možná na www.
zazitmestojinak.cz, kde jsou k dis-
pozici i podrobné informace.

Keramickými srdíčky poděkovaly 
děti zdravotníkům za jejich práci
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Čarodějnice ve škole létaly 
na koštěti a vařily lektvary

Budoucí prodavači se připravují 
v nové odborné učebně

Do Základní školy speciální 
a Mateřské školy Palachova přiletělo 
letos několik desítek čarodějnic, aby 
společně oslavily Filipojakubskou 
noc. Společně s čarodějnicemi, je-
žibabami, čaroději i černokněžníky 
si děti ze školky a žáci ze školy uží-
vali soutěže, ve kterých prokazovali 
odvahu, hbitost, rychlost a postřeh. 
Na jedenácti stanovištích napří-
klad prolézali pavoučí sítí, vařili 
lektvary, dávali pavouky do pavu-

čin, létali na koštěti nebo skládali 
rozbité čarodějné zrcadlo. „Společně 
se také naučili kouzlo, které na zá-
věr předvedli hlavní čarodějnici. 
Ta je obdarovala nejen sladkostí, ale 
také diplomem, čímž je pasovala 
z čarodějnického učně na čaro-
děje. Už se těšíme, až se zase za rok 
společně setkáme u jedové chýše 
a vytvoříme kouzelné lektvary a za-
říkání,“ sdělila ředitelka školy Jana 
Sejnová.

Střední škola technická, gastro-
nomická a automobilní Chomutov 
vyučuje na pracovišti v Kadani 
obor prodavač a právě na žáky 
tohoto oboru čekalo po obnovení 
praktické výuky malé překvapení. 
Škola využila dobu, kdy se nemohla 
konat praktická výuka, k celkové 
rekonstrukci odborné učebny.

I obor prodavač vyžaduje nové 
znalosti a dovednosti budoucích ab-
solventů se odrážejí v požadavcích 
zaměstnavatelů, a to jak ze strany 
velkých supermarketů, tak i malých 

prodejen. „Na tyto požadavky reago-
vala škola vybudováním zcela nové 
učebny, vybavené výpočetní techni-
kou, učebními programy, didaktic-
kou technikou i novým nábytkem.

Veškeré práce jsme si zajis-
tili vlastními pracovníky, a tak 
vzniklo pracoviště splňující vysoké 
hygienické i odborné požadavky. 
Nová učebna přispěje ke zkvalit-
nění výuky tohoto náročného oboru 
a zlepší i uplatnitelnost absolventů 
na trhu práce,“ uvedl ředitel školy 
Jiří Mladý.

Díky výuce 
v lese dostal 

hmyz domečky

Slunečné počasí vylákalo dru-
háky ze základní školy Kadaňská 
do přírody, výuku si užili v lese. 
„Společně s lektorkou Městských 
lesů Chomutov jsme se vydali za zá-
žitky do nedalekého Bezručova 
údolí. Čekalo nás tam dobrodružství, 
spousta her a zábavnou formou jsme 
si připomněli učivo prvouky. Les 
byl plný života a moc se nám v něm 
líbilo. Hltali jsme každou chvilku 
všemi smysly,“ uvedla učitelka Petra 
Kinclmanová.

Protože cestou viděli a slyšeli 
řadu zástupců hmyzu, o kterém 
se ve škole učili, rozhodli se pro něj 
společně postavit hmyzí domeček. 
„Nasbírali jsme mnoho přírodnin, 
kterými jsme tpak hmyzí dome-

ček vyplnili. Povídali jsme si také 
o tom, jak by les v budoucnu mohl 
vypadat, kdybychom se o přírodu 
nestarali. A v budoucnosti jsme zů-
stali při výuce až do konce týdne. 
Viděli jsme, že si někteří již dospělí 
žáci postavili svůj dům se zahra-
dou, někteří byli úspěšní projek-
tanti, některé dámy byly úspěšnými 
návrhářkami a zvěrolékařkami,“ po-
psala učitelka s tím, že se celá třída 
společně domluvila, že si v budouc-
nosti zařídí pizzerii. „Když jsme 
se pak podívali o dalších sto let 
dopředu, zjistili jsme, že svět řídí 
roboti. A tak jsme si takového chyt-
rého a vynalézavého robota zku-
sili sestavit již teď,“ dodala Petra 
Kinclmanová.

Spolupráce s velkou firmou je pro školy přínosem
Střední škola technická, gastro-

nomická a automobilní Chomutov 
je partnerem společnosti Škoda Auto 
a toto partnerství je pro školu velkým 
přínosem. Firma poskytuje škole pro 
výuku budoucích autoopravářů infor-
mace o opravách a údržbě vozidel, 
diagnostický software, ale i nehomo-

logované vozy, podkomplety, stroje 
a zařízení ke vzdělávacím účelům. 
„Toto je jen část spolupráce. Druhou 
částí je přímé zapojení do výuky. 
V současné době je jednou z nejaktu-
álnějších oblastí výuky problematika 
elektromobility a umělé inteligence. 
Firma připravila blok on-line předná-

šek pro pedagogy středních škol, kteří 
se mohou těchto přednášek bezplatně 
zúčastnit a získat tak potřebné pod-
klady pro výuku svých žáků. Kromě 
toho jsou dána k dispozici instruk-
tážní videa, která významně pomáhají 
žákům zvládnout distanční výuku 
a také získat informace, potřebné pro 

další výuku a uplatnění u budoucích 
zaměstnavatelů,“ popsal spolupráci 
ředitel školy Jiří Mladý.

Získané informace si nenechává 
škola jen pro vlastní potřebu, ale 
také je předává ostatním školám 
Ústeckého kraje, které budoucí auto-
opraváře vyučují.
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Kateřina uspěla 
v národní 
recitační soutěži

Žížaly pomohly pochopit, proč je 
kompostování důležité

Z levandulí vzniklo logo školy

Kateřina Michanková, žákyně 
čtvrté třídy základní školy v ulici 
Akademika Heyrovského, se v prů-
běhu dubna a května postupně 
zúčastnila oblastní a poté i krajské 
recitační přehlídky Dětská scéna 
Louny 2021. Prosadila se v kon-
kurenci devatenácti účastníků 
a svým přednesem textu od Miloše 
Macourka – Želva získala cenu lek-
torského sboru s přímým postupem 
na národní přehlídku Dětská scéna 
Svitavy 2021.

I přes nepříznivou epidemiologic-
kou situaci si žáci a učitelé základní 
školy Školní našli čas na oslavu Dne 
Země, a tak se v hodině tělesné vý-
chovy rozhodli uklidit okolí školy. 
Zapojili se do projektu Ukliďme 
Česko, to je dobrovolnická úklidová 
akce, která se koná každý rok. „Bylo 
skvělé podpořit tento unikátní projekt 
a zároveň si uvědomit, kolik odpadu 
se vyskytuje v okolí naší školy. 
Žáci ze šestého a osmého ročníku 
se do práce vrhli s nadšením a společ-
nými silami sesbírali velké množ-
ství odpadu,“ popsala učitelka Klára 
Zálupská.

Šesťáci se také při příležitosti oslav 
Dne Země vrhli na kompostování. 
Dozvěděli se, proč je důležité kom-
postovat a hlavně jak se dá kompos-
tovat ve městě. „Tento projekt podpo-
ruje v žácích aktivní přístup k ochraně 
životního prostředí. Žáci se naučili sta-
novit si posloupnost a logickou prová-
zanost svých činností. Během výuky 
se dozvěděli, co do kompostu patří, 
jaké jsou možnosti kompostování, 
do jaké popelnice mohou bioodpad 
vyhazovat a co se děje s kompostem, 
když skončí na skládce,“ řekla učitelka 
a dodala, že žáci mohou na vlastní oči 
sledovat a zaznamenávat, jak žížaly 

tvoří z bioodpadu kompost, který 
následně lze využít jako hnojivo pro 
pokojové rostliny ve třídě.

Cílem projektu je prohloubení 
vztahu člověka k přírodě a použití zís-
kaných informací v běžném životě.

V základní škole Hornická žáci 
oslavili Den Země. Druhý stupeň 
se věnoval ekologickým tématům, 
nad kterými žáci debatovali a zpra-
covávali připravené úkoly. „Žáci 
prvního stupně a děti z přípravné 
třídy se pustili do práce a naší planetě 
vytvořili dárky a přání. Přání tvořili 
ekologicky ze sazenic levandulí, tyto 
sazenice poté složili do tvaru loga 
naší školy a zasadili. Sázení se zhos-
tili nejmenší žáci z přípravné třídy. 
Venku si zopakovali, jak se mají cho-
vat k přírodě. Děti si vyzkoušely kyp-
řit, sázet, zalévat. „Nově vysazené 
rostlinky pomohou k přímému učení 
několika smysly – čichem, hmatem, 
zrakem. A až jednou jako dospělí 
půjdou kolem, třeba si vzpomenou, 
jak jejich malé ruce zanechaly velkou 
stopu,“ uvedla učitelka.

Kroky studentů po maturitě mohou 
mířit k vyššímu odbornému vzdělání

Všichni studenti čtvrtého ročníku 
mají v průběhu června v hlavě jednu 
jedinou myšlenku – úspěšně projít 
čtvrtým ročníkem a hlavně odmatu-
rovat. Nejeden maturant si ale také 
položí otázku, co bude dál. „Ne ka-
ždý chce v této problematické době 
pokračovat na vysoké škole. I když 
je studentský život bezpochyby 
lákavý, je též zároveň velmi ná-
kladný. Ne každý chce odejít úplně 
do jiného města a ne každý má do-
statek financí, který je na zaplacení 
dopravy, koleje a pomůcek ke studiu 

zapotřebí,“ upozornila zástupkyně 
ředitele Střední průmyslové a Vyšší 
odborné školy Chomutov Dana 
Žižková.

Kdo se tedy po maturitě ještě 
nechystá nastoupit na vysokou 
školu ani do zaměstnání, může 
využít nabídky tříletých oborů 
vyšší odborné školy. Tříleté denní 
studium je zaměřeno na veřejno-
správní činnosti s podporou ICT 
a na výpočetní systémy. Jedná 
se o program vyššího odborného 
studia zakončený absolutoriem. 

Absolventi získávají titul diplomo-
vaný specialista. „Ne vždy se však 
podaří každému vše tak, jak si před-
stavoval, a tak chceme dát šanci 
i méně úspěšným maturantům, kteří 
nemusejí ztrácet hlavu a mohou 
dohnat, co se eventuálně v řád-
ném termínu nepovedlo. Ke studiu 
je možné se přihlásit i v termínu 
pozdějším. Přihlášku je tedy možné 
také podat, pokud se úspěšné ma-
turitní zkoušky podaří dosáhnout 
až v zářijovém termínu,“ dodala 
zástupkyně.
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Ascorium Most s.r.o.
Průmyslová zóna Joseph
Tel.: 415 400 120, 720 978 148
e-mail: rai.info@recticel.com

Ascorium Most s.r.o. obsazuje tyto pozice:

OPERÁTOR/KA VÝROBY
OPERÁTOR/KA VÝROBY - FOREMAN

Volná místa:

• Skladník – zásobovač
• Mechanik seřizovač – elektro
• Specialista logistiky – disponent
• Technik kvality – elektro
• Technik prototypové výroby
• Technolog
• Inženýr kvality 

Staňte se součástí našeho ZF týmu  
a zašlete nám Váš životopis.

Pracujte  
v popředí automobilových inovací  
ve společnosti ZF, jedním z předních  
světových dodavatelů v automobilovém  
průmyslu. V současné době posilujeme  
náš tým v Klášterci nad Ohří.

ZF Electronics Klášterec s.r.o.
Osvobozená 780
431 51 Klášterec nad Ohří

Igor Culek
+420 727 884 604, igor.culek@zf.com
Bližší informace naleznete na www.zf.com/cz.  

Hledáte novou práci?
Přemýšlíte, co po ukončení studia?

Máte problémy v současném  
zaměstnání v Německu?

Chcete více informací k tématu
„Život a práce v Německu“?

Kontaktujte mne na níž uvedený Email
Uveďte své telefonní číslo – spojím se s vámi 

hovořím i česky
Váš EURES-poradce z Úřadu práce Annaberg-Buchholz 

Annaberg-Buchholz.EURESTBeratung@arbeitsagentur.de
Uchazeči o zaměstnání v Německu by měli ovládat německý jazyk alespoň na komunikativní úrovni.

www.eures-triregio.eu
Tato akce je financována z programu EU pro 
zaměstnanost a sociální inovaci „EaSI (2014 - 
2020)“.

Spolufinancováno z prostředků Evropské unie.
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KŘÍŽOVKA Před 75 lety byl přejmenován hlubinný důl Julius na (tajenka).
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OSMISMĚRKA Při letošním předávání Ceny Jiřího Popela z Lobkovic se 
uskuteční i křest publikace k (tajenka) výročí jejího udílení. VTIPY Z ORDINACÍ

Rozhovor v čekárně u doktora: 
„Já byl letos čtrnáct dnů 
v agónii.“ 
„Taky tam pršelo?“

Radí psychiatr svému pacientovi: 
„Pane Votrubo, žijete ve stálém 
stresu, musíte se odreagovat. 
Utopte všechny své starosti 
a bude vám dobře.“ Pacient 
nešťastně vzdychne: „Když já 
ženu do vody nedostanu.“

„Doktore, chtěl bych se s vámi 
poradit. Jeden můj známý má 
podezření na pohlavní nemoc.“ 
„Tak si sundejte kalhoty a ukažte 
mi toho známého.“

Chlápek vzdychá u doktora, 
že už nemůže dělat všechny 
práce v domácnosti, co dříve 
dělával. Doktor ho chvíli zpovídá 
a prohlíží. Když je prohlídka 
u konce, chlapík se ptá: 
„Pane doktore, řekněte 
obyčejnou češtinou, abych tomu 
rozuměl, co mi je.“ 
„Lidově řečeno jste línej jako 
veš.“ 
„Aha. A mohl byste mi to říct 
latinsky, abych to mohl říct 
manželce?“

„Pane doktore, ty odtučňovací 
tabletky beru už skoro dva 
měsíce, a pořád nic.“ 
„A berete je osmkrát denně?“ 
„Ano, po každém jídle jednu.“

AFEKT, ARZEN, BOUŘE, EFLACE, HYENA, KAROSA, KOTEK, KRYCHTA, 
KUŘATA, ODPIS, POMPA, PULCI, PUTNA, RÁDCE, SAFÍR, SAUNA, SOUDCE, 
STADIA, TERASA, TIKET, TREPKY, TŘASK, ÚDERY, ÚPADCE, VÝVRT
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 2.6.  Št. kpt. Kouby, V Alejích, Fügnerova, Palachova, Sokolská, Kukaňova, Osvobození, 
5. května

 3.6.  Kadaňská, Černovická, prům. zóna EATON, Potoční 
 8.6.  Nové Spořice, sídl. U Hačky, Osadní, Luční, Polní, obě spojky Luční – Osadní
 9.6.  Lipská od ul. Kadaňská po ul. Hraničářská, El. Krásnohorské od ul. Lipská po ul. 

Hraničářská, parkoviště u Verosu, Mýtná, Kosmova od ul. Hraničářská po ul. El. 
Krásnohorské, Hraničářská

 10.6.  Sládkova, Blanická od ul. Sukova po ul. Kosmova, Sukova, Třebízského, Lipská 
od ul. Hraničářská po konec města, Kosmova od ul. Hraničářská po ul. Sládkova 

 15.6.  El. Krásnohorské od ul. Zdravotnické směr Černý vrch, Blanická, Slezská, Sadová, 
Zdravotnická

 16.6.  Dobrovského, Pod Strání, Ve Stráni, Pod Lesem, Blatenská – okály, Pod Strážištěm, 
točna autobusu Blatenská, parkoviště u 13. ZŠ

 17.6.  Blatenská, U Třešňovky, Na Lucině, Jabloňová, Na Vyhlídce, Šrobárova, Barákova, 
Kozinova, Lipanská, Tylova, V Zahradách, Na Spravedlnosti

 22.6.  Březenecká – Stavbařská, vozovky a parkoviště u čp. 4689, 4596, 4750, Březenecká 
stanoviště VOK

 23.6.  Březenecká, vozovka a parkoviště u čp. 4450-4454, ul. Kundratická, Dřínovská 
od ul. Březenecká po ul. Holešická

 24.6.  17. listopadu vč. parkovišť, Dřínovská, Holešická vč. parkovišť a plochy u nákup. 
střediska

 29.6.  17. listopadu, Dřínovská od ul. Holešická po ul. 17. listopadu vč. parkovišť, Kyjická 
vč. parkovišť u domů čp. 4774-4777

 30.6.  17. listopadu, Hutnická vč. parkovišť 
 1.7.  Šípková, Kamenná – hl. silnice, schody Kamenný Vrch

 Do 15.6.  24.00  HLASOVÁNÍ – o návrzích v participativním rozpočtu – www.naschomutov.cz
 8. a 9.6. 15.00  ZÁPIS ŽÁKŮ – přijímací talentové zkoušky pro školní rok 2021/2022 – ZUŠ T. 

G. Masaryka
 15.6. út 17.00  SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN – Bianca Bellová, autorské čtení, Chomu-

tovská knihovna
 17.6.  čt 15.00  CENA JIŘÍHO POPELA Z LOBKOVIC – slavnostní předání ceny města, 

křest publikace 15 let Ceny JPL – sklepení kostela sv. Kateřiny
 17. a 18.6.  15.30  PROTIDROGOVÝ VLAK – vlaková stanice Chomutov
 19.6. so 09.00   ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST – klubové setkání otevřené 

veřejnosti – Chomutovská knihovna
 23.6.  st 16.00  SAFRAMORTE! – divadelní představení Divadla 100 opic v rámci festivalu 

Otevřeno – Chomutovská knihovna, atrium
 24.6. čt 10.00  PŘESHRANIČNÍ AKTIVITY PRO PROFESNÍ ORIENTACI 

A VZDĚLÁVÁNÍ LABORA – závěrečný workshop – divadlo
 25.6. pá 08.00  DOBRÝ LIST KOMORY – předávání ocenění absolventům středních škol – 

kostel sv. Kateřiny

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, AKCE

 12.6. so 20.00  EXPERIPENT VE DŘEVÁKU – a cappella koncert s jedinečným 
výhledem na Kamencové jezero – restaurace Dřevák 

 14.6.  po 14.30  ON-LINE KONCERT HUDEBNÍHO FESTIVALU L. VAN 
BEETHOVENA 2021 – Vilém Veverka – hoboj a Ulimate W – kostel 
sv. Ignáce

 15.6. út 19.00  LÁZEŇSKÉ GALA – koncert Festivalového orchestru Petra Macka 
jako poděkování a pocta záchranářům a zdravotníkům a jako poděkování 
k 20 letům spolupráce s Ústeckým krajem a k 25 letům spolupráce s městem 
Chomutov – divadlo

 18.6.  pá 18.00  FESTIVAL OTEVŘENO – 18.00 DO ŘADY, 19.15 PLEXIS, 20.30 TOTÁLNÍ 
NASAZENÍ, 21.45 SPS, 23.00 PIRATES OF THE PUBS – Hřebíkárna 

 23.6.  st 18.00  ZDENKA TRVALCOVÁ A VOILÁ – koncert v rámci festivalu 
Otevřeno – Chomutovská knihovna, atrium

KONCERTY

 Do 28.6.  SPOLKLA MĚ KNIHOVNA – komiks Kláry Smolíkové a Vojtěcha Šedy – 
Chomutovská knihovna, galerie Na Drátkách

 Do 30.6.  FOTO – František Tureček – vernisáž výstavy 29. června v 17 hodin – galerie 
Lurago

 Do 6.7.  VŮNĚ DÁLEK – výstava obrazů Evy Čermákové – Chomutovská knihovna, 
galerie Na Síti

 Do 10.7.   KRAJINY SOUČASNÉ A MINULÉ – Vladimír Novák, výstava obrazů – 
galerie Špejchar

 Do 30.9.   SVĚT Z KOSTIČEK – k vidění až 120 exponátů složených z kostek lega – 
Chomutovská knihovna, předsálí naučného oddělení

 Od 11.6.  REKULTIVACE – výtvarná instalace v rámci festivalu Obnaženi, potrvá do 5. září 
– Štefánikovo náměstí 

 Od 18.6.  NÁVŠTĚVA – Josef Šporgy a Dan Černý – výtvarná instalace v rámci festivalu 
Obnaženi, potrvá do 5. září – městský park u bývalých lázní

 Od 18.6.   INDIVIDUALITA – Jana Nuslauerová – výtvarná instalace v rámci festivalu 
Obnaženi, potrvá do 5. září – Příčná ulice

 Od 18.6.  ZRÁNÍ – Jiří Němec a Tereza Zemanová – výtvarná instalace v rámci festivalu 
Obnaženi, potrvá do 5. září – podchod kruhového objezdu u Lidlu

 Od 19.6.   ODSTÍNY GOTIKY – NÁBYTEK A INTERIÉRY STŘEDOVĚKU – 
vernisáž výstavy v 15 hodin. Stylizované interiéry středověké jídelny a kuchyně, 
ložnice, pracovny, modlitebny či dílny středověkého malíře a truhláře a mnoho 
dalšího – výstavní prostory muzea na radnici 

 Od 22.6.  JIŘÍ JANDA A MARTIN ŠKALDA – AKVARELY – výstava obrazů – 
galerie Lurago
ZPŘÍSTUPNĚNÍ ŽELEZNIČNÍHO DEPOZITÁŘE NÁRODNÍHO 
TECHNICKÉHO MUZEA – 4. 6. až 4. 7. a 10. 9. až 31. 10. je přístupný od pátku 
do neděle, 6. 7. až 5. 9. je přístupný od úterý do neděle, vždy od 9 do 17 hodin.
PEVNOSTI NA KOČIČÁKU - komentované prohlídky Muzea 
československého opevnění z let 1936 až 1938 Na Kočičáku vždy v sobotu od 10 
do 17 hodin.

VÝSTAVY

OTEVŘENO PROMĚNÍ NÁMĚSTÍ V JEVIŠTĚ

 2. 6. st 17.00 GRETA19.00 NADĚJNÁ MLADÁ ŽENA
 3. 6. čt 17.00 DUŠE 18.00 BÁBOVKY 20.00 ZEMĚ NOMÁDŮ
 4. 6. pá 16.00 DUŠE 17.00 ZEMĚ NOMÁDŮ 19.00 NAPĚTÍ
 5. 6. so 15.00 DUŠE (3D) 18.00 ZEMĚ NOMÁDŮ 19.00 NADĚJNÁ MLADÁ ŽENA
 6. 6. ne 15.00 TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ 17.00 ZEMĚ NOMÁDŮ 19.00 NAPĚTÍ
 7. 6. po 17.00 ZEMĚ NOMÁDŮ 19.00 BÁBOVKY
 8. 6. út 17.00 ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC 19.30 NAPĚTÍ
 9. 6. st 17.00 ŽÁBY BEZ JAZYKA 18.00 JEŠTĚ MÁME ČAS 
   20.00 NADĚJNÁ MLADÁ ŽENA
 10. 6. čt 17.00 TICHÉ MÍSTO: ČÁST II 19.30 BON JOVI FROM ENCORE NIGHTS
 11. 6. pá 16.00 PINOCCHIO 17.00 TICHÝ SPOLEČNÍK 19.00 TICHÉ MÍSTO: ČÁST II
 12. 6. so 15.00 DUŠE 17.00 JEŠTĚ MÁME ČAS 19.00 TICHÉ MÍSTO: ČÁST II
 13. 6. ne 15.00 MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY PÍSNIČKY 17.00 SMEČKA
   19.00 TICHÉ MÍSTO: ČÁST II
 14. 6. po 17.00 TICHÝ SPOLEČNÍK 19.30 TICHÉ MÍSTO: ČÁST II
 15. 6. út 17.00 TICHÉ MÍSTO: ČÁST II 19.00 CRUELLA
 16. 6. st 17.00 SMEČKA 18.00 CRUELLA 19.30 CHLAST
 17. 6. čt 17.00 TICHÝ SPOLEČNÍK 18.00 CRUELLA 19.30 RYCHLE A ZBĚSILE 9
 18. 6. pá 16.00 GODZILLA VS. KONG 17.00 RYCHLE A ZBĚSILE 9
   19.00 RYCHLE A ZBĚSILE 9
 19. 6. so 15.00 LUCA 17.00 NIGHTLIFE: NA TAHU 19.00 RYCHLE A ZBĚSILE 9
   20.00 TICHÝ SPOLEČNÍK
 20. 6. ne 15.00 TOM & JERRY 17.00 GODZILLA VS. KONG 18.00 RYCHLE A ZBĚSILE 9
   20.00 NIGHTLIFE: NA TAHU 
 21. 6. po 17.00 RYCHLE A ZBĚSILE 9 19.00 NIGHTLIFE: NA TAHU 
 22. 6. út 17.00 NIGHTLIFE: NA TAHU 19.00 RYCHLE A ZBĚSILE 9
 23. 6. st 17.00 SMEČKA 18.00 CORPUS CHRISTI 19.30 NIGHTLIFE: NA TAHU 
 24. 6. čt 17.00 MATKY 18.00 MATKY
   19.30 V ZAJETÍ DÉMONŮ 3: NA ĎÁBLŮV PŘÍKAZ
 25. 6. pá 16.00 CRUELLA 17.00 MATKY
   19.30 V ZAJETÍ DÉMONŮ 3: NA ĎÁBLŮV PŘÍKAZ 20.00 MATKY
 26. 6. so 15.00 MOŘE KOUZEL 17.00 MATKY 18.00 MATKY
   19.30 V ZAJETÍ DÉMONŮ 3: NA ĎÁBLŮV PŘÍKAZ
 27. 6. ne 15.00 ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH 17.00 MATKY
   18.00 V ZAJETÍ DÉMONŮ 3: NA ĎÁBLŮV PŘÍKAZ 19.30 MATKY
 28. 6. po 17.00 MATKY 19.30 V ZAJETÍ DÉMONŮ 3: NA ĎÁBLŮV PŘÍKAZ
 29. 6. út 17.00 CHLAST 19.00 NIGHTLIFE: NA TAHU 
 30. 6. st 17.00 RYCHLE A ZBĚSILE 9 19.00 MATKY
   ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

 
KINO SVĚT

KOMPLEXNÍ BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ 
Komplexní blokové čištění bude prováděno v době mezi 7. a 15. hodinou, 
vždy v jednom úseku podle zpracovaného harmonogramu. Na místech, 
která jsou v textu zvýrazněná, bude po dobu blokového čištění umístěn 
kontejner na velkoobjemový odpad.

 6.6. ne 09.00  KRAJSKÝ PŘEBOR VE STANDARDNÍ A RYCHLOPALNÉ 
PISTOLI – střelnice SSK Chomutov

 8.6.  út 09.30  NORDIC WALKING S KNIHOVNOU NA 2. MLÝN – sraz 
u Hřebíkárny 

 12.6.  so 09.00  TEST DAY – Goodboards 2 – možnost vyzkoušení různých 
wakeboardů – Wakepark Chomutov

 23.6.  st 09:30  NORDIC WALKING S KNIHOVNOU NA ČERVENÝ 
HRÁDEK – sraz u horní brány zooparku 

PARKOUR, STREET WORKOUT – tréninky v úterý od 16 hodin, v neděli 
od 14 hodin – ZŠ Duhová cesta
VODNÍ VLEK WAKEPARK CHOMUTOV – v provozu od 15. 6. do 14. 9., 
pondělí až pátek od 12 do 20 hodin, o víkendu od 9 do 20 hodin

SPORT

Pravidelné 
akce

V několika termínech a na různých mís-
tech v Chomutově proběhne letos multi-
žánrový festival Otevřeno. Divácké scény 
se připravují v areálu Kamencového jezera, 
v atriu Chomutovské knihovny, v areálu 
Hřebíkárny, vyvrcholení celého festivalu pak 
proběhne na náměstí 1. máje, ze kterého 
vytvoří VOSA Theatre jedno velké jeviště.

Červen návštěvníkům nabídne v pátek 
18. punkový večer v areálu Hřebíkárna 
s kapelami Totální nasazení, SPS nebo 
Pirates Of The Pubs. Ve středu 23. června 
bude program pokračovat v atriu Chomu-
tovské knihovny, kde se představí Divadlo 
100 Opic. Večer zakončí Zdenka Trvalcová 
s kapelou VOILÁ!.

V pátek 9. července areál Kamencového 
jezera přivítá hiphopové skupiny Prago 
Union a PSH.

Na návštěvníky dále čeká nevídaný zážitek 
v podobě open air divadelních představení 
na Kamencovém jezeře. Ve čtvrtek 24. čer-
vence zahraje Divadelní spolek Kašpar 
představení Rozmarné léto a 25. července 
naváže bonusovým pokračováním. V půlce 
léta, přesně 30. července, se rozezvučí 
Hřebíkárna v rytmu ska. 

Celý festival bude zakončen 30. srpna na 
náměstí 1. máje. Do Chomutova zavítají 
VOSA Theatre s představením Vysoké snění, 
při kterém spontánně zapojují balkony, 
kandelábry, ale hlavně diváky.

Pravidelné 
akce
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CHOMUTOV JIRKOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
vyhlašuje 

V Ý B Ě R O V É  Ř Í Z E N Í 
na prodej pozemku k výstavbě rodinného domu
na tel. číslo Parcela č. 249 o výměře 345 m2, v k.ú. Chomutov II, se nachází na rohu ulice 
Kostnická a Hornická. Informace o účasti ve VŘ naleznete na úřední desce města eDeska.
chomutov-mesto.cz/eDeska nebo na odboru majetku města, Ing. Pavlína Kolářová, tel.: 
474 637 440, e-mail: p.kolarova@chomutov.cz.

www.chomutov-mesto.cz

výběrové řízení

Železniční depozitář letos nově 
láká na lokomotivu Ringhoffer

Železniční depozitář Národního 
technického muzea Chomutov se 
otevře veřejnosti 4. června. V průběhu 
letních prázdnin navíc rozšíří otevírací 
dobu.

Až do 4. července se na stovku 
kolejových vozidel budou moci lidé 
přijít podívat vždy od pátku do neděle, 
stejně tak tomu bude od 10. září do 31. 
října. Mezi tím, v době letní sezóny 
však bude otevřen od úterý do neděle.

V železničním depozitáři je k vi-
dění téměř sto kolejových vozidel 
několika rozchodů a nejrůznějších 
typů. Novým přírůstkem je posu-
novací akumulátorová lokomo-
tiva Ringhoffer číslo 2, vyrobená 
v roce 1916 pro potřeby posunu na 
vlečce Ringhofferových závodů na 
Smíchově. Národní technické mu-
zeum ji do státní sbírky převzalo jako 
dar od společnosti Čepro. Vozidlo 
dokumentuje historii největšího pro-
ducenta železničních vozidel v ČSR, 
zároveň je jedinečné technickým řeše-
ním pohonu.

V železničním depozitáři mohou 
zájemci v rámci sezónního zpřístup-
nění zhlédnout většinu železniční 
sbírky Národního technického muzea, 
která je největší státní sbírkou kolejo-

vých ce. Největší pozornost návštěv-
níků tradičně poutají parní lokomo-
tivy, z nich pak rychlíková lokomotiva 
Albatros 498.106, která v srpnu 1964 
vytvořila rychlostní rekord parních lo-
komotiv tehdejších Československých 
státních drah, když na zkušebním 
okruhu v Cerhenicích dosáhla rych-
losti 162 km/h. Obdiv budí rovněž 
majestátní první poválečná lokomo-
tiva 534.0301, kterou dodaly Škodovy 
závody už 22. prosince 1945, nebo 
tramvajová parní lokomotiva Gartenau 
vyrobená v Linci roku 1887. Stranou 
pozornosti jistě nezůstane ani část 
kolekce salonních vozů zastoupená 
v depozitáři vedle vyhlídkového sa-
lonního vozu Ústecko-teplické dráhy 
z roku 1900 též salonním vozem vyro-
beným kopřivnickou vagónkou v roce 
1906 pro barona Adolpha Rothschilda. 
K vidění jsou i motorové a elektrické 
lokomotivy, osobní i motorové vozy 
a historické drezíny.

Ve všech budovách muzea platí 
zvýšená hygienická opatření – nutnost 
zakrytí obličeje respirátorem, povinné 
používání dezinfekce rukou, dodržo-
vání stanovené kapacity muzea a ex-
pozic. Více informací je k dispozici na 
www.ntm.cz a muzeum-chomutov.cz.

Inzerce
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Omarov si splnil sen, letí do Tokia

Tři chomutovští plavci na ME, 
nejlepší byl desátý Franta

Malý fotbal je 
připravený

Artur Omarov dokázal to, po 
čem toužil a na čem tvrdě pracoval 
deset let. Chomutovský zápasník se 
v turnaji světové kvalifikace v Sofii 
probojoval až do finále váhy do 97 kg 
a tím se kvalifikoval na olympiádu.

Turnaj v Bulharsku byl druhou ze 
dvou letošních možností, jak si účast 
na turnaji pod pěti kruhy v Tokiu 
zajistit. „Postupovali pouze finalisté 
vah, takže hrozně přísná kritéria,“ 
říká 32letý Artur Omarov. „Bylo 
to svazující. Byl to poslední turnaj, 
poslední šance na moji poslední 

olympiádu. A vzhledem k tomu, že 
na evropském i světovém šampio-
nátu jsem byl jedním z pouhých dvou 
nasazených, tak se i očekávalo, že to 
finále a tím také olympiádu urvu.“ 
Turnaj samotný ale Omarov zvládl 
skvěle – postupně porazil Damiana 
von Euwa ze Švýcarska, Němce 
Petera Öhlera a v klíčovém utkání 
Litevce Viliuse Laurinaitise jasně na 
technickou převahu. Mise skončila, 
cíl byl splněn! „Neskutečná radost, 
cítil jsem zadostiučinění za tu dřinu. 
Jak jsem byl několikrát jen krůček od 

olympiády, tak teď jsem byl šťastný, 
že to konečně vyšlo,“ vylíčil své po-
city po postupovém duelu Omarov. 
„Utkání jsem nenechal na náhodě. 
Chtěl jsem se vyvarovat pasivity. Já 
jsem strašně moc chtěl, řekl jsem si, 
že když prohraju, tak prohraju, ale ne 
kvůli pasivitě, ne aby to za mě roz-
hodl rozhodčí. S tím Litevcem jsem 
naposledy prohrál, a to právě tím, že 
se v utkání nic nestalo. Já si sice my-
slím, že jsem byl aktivnější a lepší, 
ale rozhodčí to viděli obráceně. Proto 
jsem se rozhodl, že tentokrát ukážu, 
co ve mně je.“

K finálovému utkání s Maďarem 
Alexem Szökem pak už Artur 
Omarov nenastoupil, důvodem 
bylo obnovené zranění nosu. „Hned 
v prvním utkání mě do něj Švýcar při 
parteru kopl. Ale už to nebylo tak tra-
gické, ani mi nenatékaly oči. Nechci 
říct, že to bylo v pohodě, protože 
každé zranění vás limituje, ale dalo se 
s tím zápasit. Jen k tomu finále jsem 
nenastoupil, protože to pro mě už 
nemělo smysl. I kdybych vyhrál, ni-
kam mě to neposune, ani v žebříčku, 
ani prémie za to nebyly vyšší. Pouze 
hrozilo, že si nos zničím ještě víc 
a nebudu schopný trénovat.“

Nyní už chomutovský zápas-
ník myslí na olympiádu. „Pro mě je 

olympiáda nejvíc, co ve sportu může 
být. Kdyby nebyl zápas na olympiádě, 
tak asi dělám jiný sport,“ zdůrazňuje. 
„Nejedu se do Tokia podívat, stejně to 
tam bude svázané striktními pravidly. 
Nebudeme moct pohybovat se mimo 
olympijskou vesnici, do čtyřiadvaceti 
hodin od soutěže budeme muset Tokio 
opustit. Nezúčastníme se zahájení ani 
ukončení olympiády. Takže úplně si 
to tam neužijeme. Ale už jsem řekl 
i trenérovi – jedeme tam udělat co 
nejlepší výkon, chci tam urvat medaili. 
Do Tokia se pak můžeme s medailí 
na krku jet někdy podívat o dovolené.“

Při své cestě na olympiádu proká-
zal Artur Omarov takřka buldočí za-
rputilost. Usiloval už o Londýn 2012, 
pak o Rio de Janeiro 2016. V součtu 
s Tokiem byl šestkrát jen malý krůček 
od zajištění účasti, která mu utekla 
jen o jeden bod, jedno utkání nebo 
v posledních vteřinách. Například 
v rozhodujícím utkání o Londýn 
v jednu chvíli svého soka držel v lo-
patkové pozici, ale po chybě nakonec 
na lopatkách skončil sám. V souboji 
o Rio zase porazil mistra Evropy 
i vicemistra světa, jenže v posledním 
utkání nečekaně podlehl Bulharovi, 
se kterým do té doby neprohrál. 
V Tokiu se Artur Omarov o co nej-
lepší výsledek bude prát 2. a 3. srpna.

O rok odložené mistrovství 
Evropy v plavání se konalo v 50met-
rovém bazénu v moderní Duna aréně 
v Budapešti od 10. do 23. května. 
Slávie Chomutov, jako jediný oddíl 
z České republiky, byl zastoupen 
třemi plavci. Společně s výpra-

vou tam s nimi odcestoval i trenér 
Jaroslav Jezbera.

Jakub Štemberk plaval 200 
a 400 metrů volným způsobem 
a s časy, kterými zaostal za svými 
osobními rekordy, spokojen nebyl. 
Jakuba však v následujících dnech 
čekala maturita a zároveň se připra-
voval i na přijímací zkoušky na vyso-
kou školu. Dlouho také nebylo jasné, 
zda se závodů vůbec zúčastní.

Dalším plavcem Slávie 
Chomutov na šampionátu byl Tomáš 
Franta, jehož cílem bylo zlepšit si 
svoje nejlepší časy a nejlépe pak 
splnit i limit na OH do Tokia. Tomáš 
zaplaval kvalitní čas na 50 m znak 
25,42, tedy jen 12 setin za svým 
osobním rekordem, do semifinále ale 
nepostoupil. Ve své parádní disciplíně 
100 m znak v rozplavbách zaplaval 
čas, který ho posunul do semifinále. 
Tam si ranní čas opět zlepšil na 54,21 
a obsadil celkově výborné 10. místo. 
Tímto časem zůstal 2 setiny za osob-
ním rekordem a 36 setin za limitem 

pro tokijskou olympiádu.
Posledním chomutovským zá-

stupcem byla Simona Kubová, 
která v obou startech postoupila do 
semifinále. Po nepodařených zá-
vodech v průběhu jara (v Marseille 
a Stockholmu) zaplavala své nej-
lepší letošní časy (50 m znak 28,30 
a 100 m znak 1:00,43) a obsadila na 
kratší trati 15. místo a na delší pak 
13. místo.

V dalším průběhu sezony se elitní 
chomutovští plavci zúčastní repre-
zentačního soustředění v tureckém 
Beleku. Ve druhé polovině června se 
v Ústí nad Labem koná mistrovství 
ČR a další týden pak závody Sette 
Colli v Římě, které budou poslední 
kvalifikační příležitostí ke splnění 
limitů na OH do Tokia. Plavecké 
soutěže na olympiádě se konají od 
24. července do 1. srpna. Zatím jedi-
ným jistým účastníkem z chomutov-
ského oddílu je Simona Kubová, tre-
néři Baumrt a Jezbera však věří, že se 
limit podaří splnit i Tomáši Frantovi. 

Rozvolňování protiepidemic-
kých opatření znovu vytváří přijatelné 
podmínky pro sportování na venkov-
ních i vnitřních sportovištích. Vedení 
Chomutovské ligy malého fotbalu hlásí, 
že je na tuto situaci připraveno. „Máme 
vše přichystané, abychom mohli začít 
hrát letní ligu ve stejné podobě jako 
loni, jen čekáme, za jakých podmínek 
to bude možné,“ upřesňuje předseda 
CHLMF Jiří Kupec.

Přes letní přestávku je v plánu 
uspořádat dva tradiční dvoudenní tur-
naje, v červenci CHLMF cup a v srpnu 
Chomutovský pohár. V září by se 
měly uskutečnit turnaje dětských do-
movů Pecka cup, turnaj základních 
škol Memoriál Václava Čecha a tur-
naj Pouliční ligy Chomutov O po-
hár CHLMF. Poté se začne pomalu 
připravovat zimní liga, která by měla 
začít v listopadu. Uskutečnit by se měla 
i Žákovská futsalová liga základních 
škol, ta se hraje od října. „Nebude jed-
noduché po té pauze vše rozběhnout, ale 
věříme, že se nám to společně podaří.“ 
ubezpečuje Jiří Kupec.
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Muzeum československého 
opevnění z let 1936 až 1938 
Na Kočičáku zahájilo sezonu 
mimo jiné odhalením nové pa-
mětní desky. Ta připomíná životy 
a osudy osmi osobnostní 46. pě-
šího pluku. Pamětní deska se na-
chází na pětikilometrové naučné 
stezce. „Zároveň jsme na památku 
těchto hrdinů vysadili dvě lípy,“ 

doplnil předseda muzea Jiří 
Piramovský.

Návštěvníci muzea si mohli při 
zahájení sezóny také prohlédnout 
dva nově zrekonstruované objekty – 
číslo 87 a 89. Oba jsou po kom-
pletní opravě zvenku i zevnitř, číslo 
87 je navíc konstrukčně atypický. 
„Objekty tohoto typu mají vždy tři 
střílny, tento však má jako jediný 

v republice pouze dvě. Důvodem je 
kopec, který se nachází přímo před 
objektem. Na ten by z prostřední 
střílny nešlo střílet, takže by byla 
zbytečná. Objekt tak má pouze dvě 
střílny mířící do boků,“ vysvětlil 
člen muzea Tomáš Vafek.

Muzeum bude nyní vítat ná-
vštěvníky vždy v sobotu od 10 do 
17 hodin.

Muzeum Na Kočičáku zahájilo 
sezonu několika novinkami
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